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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2017. április 27-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, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián, Szőke Zoltán 

képviselők.                                      
 

Távol maradt:     Császár József Sándor képviselő 

                       

Meghívottként részt vettek:  

Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea 

osztályvezető, Girus András osztályvezető, Gulyás Gabriella köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita 

köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Kiss Brigitta köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva 

köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Nácsáné dr. Kalán Eszter a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

gyermekjóléti Központ intézményvezetője, a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezető, 

Gáll Antalné Közétkeztetési Kft. ügyvezető, Nácsa Balázs TSE elnök 
 

Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Bohács 

József EKIK intézményvezetője, Erdei Kolett köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő, 

Volosinóczki Béla Rehabilitációs Team Kft. ügyvezetője, Gerebics Károly tűzoltó alezredes 

 

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 nyílt ülésen 23. napirendi pontként 

felvenni egyebekben az „önkormányzati nem lakás célú helyiségek Magyar Vöröskereszt részére 

történő használatba adásáról” szóló előterjesztést és zárt ülés 26. napirendi pontban a „Ferment 

Hungary Kft-vel a Tiszavasvári 0301/21 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kötendő 

adásvételi szerződés jóváhagyásáról” szóló előterjesztés megtárgyalását. További javaslata volt, hogy a 

költségvetési rendelet elfogadása előtt elsőként a 5. és a 6. napirendi pontokkal kezdje meg az ülést 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. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.  
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2. Előterjesztés Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült 

munkálatok garanciális javítására megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 

 

3. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi 

működési támogatása második üteméről  

 

 

4.        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

5. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról  

 

6. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 

megalkotásáról 

 

7. Előterjesztés a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele 

engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 36/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázat saját erejének biztosításához 

szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

9. Előterjesztés Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról 

 

10. Előterjesztés a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat további működtetéséről, 

intézményi férőhely kiváltásról 

 

11. Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló 

megbízási szerződés módosításáról 

 

12. Előterjesztés a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés 

meghosszabbításáról 

 

13. Előterjesztés a Kornisné Központ 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról 

 

14. Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról 

 

15. Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub TAO programban való részvételéhez történő 

hozzájárulásról 

 

16. Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott 

sportfejlesztési programjához tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsátásáról 

 

17. Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő 

hozzájárulásról 

 

18. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleményéről a Szabolcs-Szatmár- Bereg 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézményét érintő átszervezésről 

 

19. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásáról 
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20. Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről 

 

21. Előterjesztés közösségi művelődési intézmény és szervezetrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztései című pályázat benyújtásáról 

 

22. Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatásáról 

 

23. Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról 

 

24. Előterjesztés önkormányzati nem lakás célú helyiségek Magyar Vöröskereszt részére történő 

használatba adásáról 

 

25. Egyebek 

 

Zárt ülés 
 

26. Előterjesztés Tiszavasvári 6654, 6656 és 6657 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésére 

kötött adásvételi szerződés jóváhagyásáról 

 

27. Előterjesztés önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról 

 

28. Előterjesztés a Ferment Hungary Kft-vel a Tiszavasvári 0301/21 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 

értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról 

 

 

Ezek után Dr. Fülöp Erik polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a döntés átruházott hatáskör 

gyakorlásáról, miszerint a Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésében gépkocsi 

vásárlásra 1.929.960 Ft állt rendelkezésre. Egy másik gépjármű értékesítéséből 250.000 Ft 

többletbevétele keletkezik az intézménynek. A megvásárolni kívánt gépjármű vételára bruttó 

2.240.000 Ft. Javasolta a 250.000 Ft többletbevételt a költségvetés legközelebbi módosításakor kell 

előirányozni úgy, hogy ne legyen kiadás tervezve. Most a teljes különbözetre biztosít előirányzatot. 

Ezért a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a felhalmozási 

kiadások előirányzatát 310.040 Ft-al megemeli egyéb tárgyi eszköz beszerzése címen, az általános 

tartalék azonos összegű csökkentése mellett. Jelen döntését Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított 35/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 6, 6.1 pontjában foglalt jogkörénél fogva hozta. Döntése 

előtt egyeztetett a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökével.  
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Tárgy (1.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett 

munkájáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
 

Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról a 

képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően: 

    Ss

z.        

1. 
2017. március 

25.szombat 

Mozgás Határok Nélkül óvodai vetélkedő Városi 

Sportcsarnokban   

2. 
2017. március 

28.kedd 

Halász László Kabay János Általános Iskola igazgatója TAO pályázattal 

kapcsolatban megbeszélés 

3. 
2017. március 

29.szerda Reznek Istvánné 

Bölcsőde 

intézményvezető 

4.  
2017. március 

29.szerda 

Gáll Antalné Közétkeztetési Nonprofit Kft., Pethe 

László Tiszatér Társulás 

 Konyhai pályázat 

kivitelezése 

5. 
2017. március 

30.csütörtök Rendkívüli Képviselő Testületi Ülés   

6.  
2017. március 

30.csütörtök 

Halász László Kabay János Általános Iskola 

igazgatója TAO pályázat 

7. 2017. április 03. hétfő Fogadónap   

8. 2017. április 03. hétfő Nácsa Balázs és Dr. Rojkó László Pályázati lehetőség  

9. 2017. április 03. hétfő Tömör Zsolt  TAO pályázat 

10. 
2017. április 05. 

szerda Bohács József EKIK intézményvezető 

11. 2017. április 04. kedd Nácsa Balázs  TAO pályázat 

12. 
2017. április 05. 

szerda Tiszavasvári TV  interjú 

13. 
2017. április 05. 

szerda 

Cserepes Ernő a Hajdú-Bihar Megyei Horgász 

Egyesület elnöke   

14. 2017. április 11. kedd Rendkívüli Képviselő Testületi Ülés   

15. 
2017. április 12. 

szerda Budapest Elnökségi ülés, MPK Találkozó 

17. 
2017. április 13. 

csütörtök 
Pongrácz Gergely szoboravatás   

18. 2017. április 18. kedd Tűzoltósági elnökségi ülés   

19. 
2017. április 20. 

csütörtök Magyar Bölcsődék napja  Köszöntő beszéd 

20. 
2017. április 21. 

péntek Tiszavasvári TV  

Interjú: Sportmúzeum 

megnyitása 

21. 
2017. április 21. 

péntek Tűzoltóság közgyűlés   

22. 
2017. április 22-23. 

szombat Tiszavasvári MOA 68. Vándorgyűlés   

23. 2017. április 24. hétfő Zagyva György Gyula 

 Közmunkaprogram 

egyeztetés 

24. 2017. április 25. kedd Megyei Közgyűlés   

25. 
 

2017. április 25. kedd Nyíregyháza Sajtótájékoztató 

26. 
2017. április 26. 

szerda Budapest Elnökségi Ülés, TOP pályázat   
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A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két képviselő–testületi ülés 

között végzett munkájáról. 

 

 

Tárgy: (2.np): Előterjesztés „Tiszavasvári Város belterület vízrendezése” című projekt 

keretében elkészült munkálatok garanciális javítására megkötött 

vállalkozási szerződés módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina 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 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. 
 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

83/2017. (IV.27.) Kt. számú 

határozata 
 

„Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt  

keretében elkészült munkálatok garanciális javítására  

megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 4. § f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” 

című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javítására megkötött vállalkozási szerződés 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1. „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült munkálatok 

garanciális javítására megkötött vállalkozási szerződést módosítja a mellékletben foglaltak 

szerint. 

  

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben szereplő szerződésmódosítást írja alá. 

 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a fedezet biztosítására tegyen javaslatot a költségvetési rendelet 

módosításakor.  
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Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

   Badics Ildikó jegyző 

 

 

 

83/2017. (IV.27.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

 

V Á L L A L K O Z Á S I    S  Z E R Z Ő D É S  

1. SZ. M Ó D O S Í T Á S A 

 

mely létrejött egyrészről: 
 

 Név: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

 Székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 Képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 
 

másrészről:  

Név: Medop-General Kft. 

 Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20. 

 Adószáma: 14038163-2-15 

Cégjegyzékszám: 15-09-071815 

 képviseli: Kovács Miklós 

 mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 
 

(továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő 

feltételekkel: 
 

1. A 771-10/2017. iktatószámú eredeti szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„2. Vállalkozói díj: 

2.1 Szerződő felek az 1. pont szerinti munkálatok vállalkozói díját - a Vállalkozó által benyújtott, 

2017. április 20. napján kelt nyilatkozata alapján - az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

Nettó összeg         3.102.047,- Ft 

+ ÁFA            837.553,- Ft 

Összesen: 3.939.600,- Ft azaz hárommillió-kilencszázharminckilencezer-hatszáz 

forint.” 
 

2. A 771-10/2017. iktatószámú eredeti szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„4. A szerződés teljesítése 

4.1 A munkaterület átadási határideje: 2017. április 28. 

A munkaterület átadása Megrendelő által megbízott műszaki ügyintéző, és a Vállalkozó 

jelenlétében történik.  

4.2 A munka befejezési határideje: 2017. június 4. 

Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkálatok elvégzését 2017. június 4-ei teljesítési 

határidőre vállalja. A teljesítés időpontja a szerződésnek megfelelő műszaki átadás-átvétel 

lezárása, figyelemmel jelen szerződés 10.2 pontjában foglaltakra.” 
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3. Az eredeti szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. 
 

4. Szerződő felek a jelen vállalkozási szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, 5 példányban jóváhagyólag írták alá. 
 

Tiszavasvári, 2017. április ….. 

 

______________________________   ____________________________ 

              MEGRENDELŐ      VÁLLALKOZÓ 

Tiszavasvári Város Önkormányzata            Medop-General Kft. 

            képviseletében         képviseletében 

       Dr. Fülöp Erik polgármester                      Kovács Miklós ügyvezető 

 

 

 

Tárgy: (3np.): Előterjesztés Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft. 2017. évi működési támogatása második üteméről  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

  Nácsáné dr. Kalán Eszter TIVESZ Kft. ügyvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés kiküldésekor a második ütem működési támogatásra 

történt javaslattétel. Azonban a további egyeztetések során az összeg módosult, mivel a Kft. igénye 

módosult. Továbbá a támogatási összegben felhalmozási célok is jelentkeztek, ezért a kiküldött 

határozat-tervezet helyett javasolta a kiosztott két határozat-tervezetet tárgyalja meg a képviselő-

testület. Az egyik határozat-tervezet 6.600 e Ft működési támogatásról szól. Ennek a feltételei nem 

változtak a kiküldött anyagban lévőhöz képest. A másik határozat-tervezet 1.348 e Ft összegű 

felhalmozási célú támogatásról szól, amely egyrészről 1.048 e Ft összegben panoráma fogröntgen gép 

beszerzése, amelyet az Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. már egy ideje használ. 

Illetve NST vizsgálat beindítására is bútorzat beszerzésére és eljárási költségek kifizetésére 300 e Ft.  

 

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 szavazattal, 1 tartózkodással 

és ellenszavazat nélkül javasolja az eredetiben megküldött határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Nácsáné dr. Kalán Eszter TIVESZ Kft. ügyvezetője: 

Elmondta, hogy a panoráma fogröntgen gép beszerzése 2015. decemberében történt meg, és 2016. 

januárjában leszámlázásra került. Az NST gép beszerzése tavaly decemberben történt, de a 

beüzemeléséhez szükség van még további felhalmozási dolgokra, mint pl. az álló szekrény helyett egy 

fali szekrény kell, mert így nem férnek el a rendelőben, illetve kell egy kényelmes fotel a 

kismamáknak. Továbbá ennek az engedélyezésének az eljárási költsége, amit támogatásként kért.  
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester az utólag kiadott határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

hozta: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

84/2017.(IV.27.) Kt. számú 

határozata 

 
(amely a 4/2017.(IV.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi működési 

támogatása második üteméről 

 
1. A Képviselő-testület a 2017. évi üzleti terv elfogadásáig a Tiszavasvári Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2017. május 31.-ig történő 

működéséhez második ütemben 6.600 eFt működési támogatást biztosít. Ez a támogatás a 

később elfogadásra kerülő éves támogatás részét képezi. 

 

2. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2017. évre szóló üzleti tervét, a 2016. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót, mely tartalmazza a 2016. évi működési támogatással kapcsolatos elszámolást 

oly módon készítse el, hogy az a május havi rendes Képviselő-testületi ülésre előterjeszthető 

legyen. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét a mellékletben szereplő megállapodás 

aláírására.  

 

 

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

 

 

Határidő:  A 2. pont esetén:                          Felelős:               

                  2017. május 15.                                                            A Kft. ügyvezetője 

 

 

                 A 3. pont esetén:                                                         Dr. Fülöp Erik polgármester 

                   azonnal       A Kft. ügyvezetője 

 

                A 4. pont esetén:                                                   Dr. Fülöp Erik polgármester 

                     azonnal 
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                                         84/2017.(IV.27.) Kt. számú határozat melléklete 

  

MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről  

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 23.) képviseletében Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka 

ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2017. (IV.27.) 

Kt. számú. határozata alapján a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft., mint Támogatott részére a folyamatos működésének biztosítása céljából 6.600 eFt 

összegű támogatást biztosít 2017. május 31-ig terjedő időszakra. A támogatást a Támogatott 

alaptevékenysége működési kiadásai finanszírozására használhatja fel. A támogatás a 

későbbiekben megállapítandó éves működési támogatás részét képezi. 

 

2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a 

követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

 

3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 

a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt 

köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés lejártáig 

ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 

d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban 

Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen szerződés 

alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti. 

 

4. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben történik a Támogatott részére a 2. pontban 

foglalt beszedési megbízás Támogató részére történő átadását követően: első alkalommal a 

szerződés aláírását követően 3 munkanapon belül, de leghamarabb 2017. május 2.-án, 

második alkalommal pedig a Kft. ügyvezetője által készített lehívó levél alapján, de 

legkésőbb 2017. május 20.-ig. A folyósítás átutalással történik a Támogatott 11600006-

00000000-67732160 számú pénzforgalmi számlája javára.  

 

5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2017. május 31 - ig használhatja fel, mellyel 

legkésőbb 2017. június 30-ig köteles elszámolni a Támogató felé.        

                         

6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint 

felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül 

visszautalni a Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

 

7. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben 

meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, a Támogató 

a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig kifolyósított összeget 

egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás napjától a 
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visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi 

kamattal növelt összegben.  

 

8. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben felek által közösen módosítható. 

 

9. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, 

címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

11. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták elintézésére 

a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

12. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek a 

jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Tiszavasvári, 2017…………………. 

 

 

                Dr. Fülöp Erik                                              Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka  

                polgármester                                                                     ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                       Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató   

Közhasznú Nonprofit Kft. 

                   

                Támogató                                                                          Támogatott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

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

polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

hozta:  

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

85/2017.(IV.27.) Kt. számú 

határozata 
 

(amely az 5/2017.(IV.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó 

felhalmozási támogatásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) részére felhalmozási célú támogatást nyújt az alábbiak 

szerint: 

 
5. A felhalmozási célú támogatás összege 1.348 eFt, melyből az alábbi beszerzéseket hajthatja 

végre a Kft. 

 

- Panoráma fogröntgen gép beszerzése:                                 1.048 eFt  

   (már a Kft. használatában van a berendezés):     

- Az NST (magzati szívhangvizsgálat) vizsgálat beindításához szükséges bútorzat  

  beszerzése (fotel, szekrény) és eljárási költség kifizetése:      300 eFt 

 

 

6. A támogatás felhasználásának a határideje: 2017. június 30.  

 

 

7. Felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét a mellékletben szereplő megállapodás 

aláírására.  

 

 

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

 

 

Határidő:  A 2. pont esetén:                          Felelős:               

                  2017. június 30.                                                            A Kft. ügyvezetője 

 

 

                 A 3. pont esetén:                                                         Dr. Fülöp Erik polgármester 

                   azonnal       A Kft. ügyvezetője 

 

                A 4. pont esetén:                                                         Dr. Fülöp Erik polgármester 

                     azonnal 
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                        85/2017.(IV.27.) Kt. számú határozattervezet melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről  

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 23.) képviseletében Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka 

ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

13. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2017. (IV.27.) 

Kt. számú. határozata alapján a Támogatott részére a 2. pontban felsorolt felhalmozási 

kiadásokra 1.348 eFt összegű felhalmozási támogatást biztosít.  

 

14. A támogatás az alábbi célokra használható fel: 

 

- Panoráma fogröntgen gép beszerzése:                                 1.048 eFt  

   (már a Kft. használatában van a berendezés):     

- Az NST (magzati szívhangvizsgálat) vizsgálat beindításához szükséges bútorzat  

  beszerzése (fotel, szekrény) és eljárási költség kifizetése:      300 eFt 

 

15. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a 

követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

 

16. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 

e) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt 

köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

f) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

g) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés lejártáig 

ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 

h) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban 

Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen szerződés 

alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti. 

 

17. A támogatás folyósítása a Támogatott részére a beszerzésekről szóló számlák eredeti 

példányának a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya részére történő 

bemutatását követő 3 munkanapon belül történik. A folyósított összeg a 2. pontban rögzített 

összegeket figyelembe véve a bemutatott számla bruttó végösszegével megegyező. Az a 

támogatási összeg, mely a bemutatott számlák végösszegét meghaladja beszerzésenként, nem 

kerül folyósításra. A folyósítás módja: átutalás a Támogatott 11600006-00000000-67732160 

számú pénzforgalmi számlája javára.  

 

18. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2017. június 30 - ig használhatja fel.  A Támogatott a 

folyósított támogatással legkésőbb 2017. július 31-ig köteles elszámolni a Támogató felé. Az 

elszámolás során a Támogatott köteles a Támogató részére benyújtani a következő 

dokumentumokat: a beszerzett eszközökről szóló számlák hitelesített másolati példányát, a 
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pénzügyi teljesítésről szóló banki kivonatok hitelesített másolati példányát és az eszközök 

állományba vételéről szóló dokumentumokat.       

                         

19. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem a 2. pontban rögzítettek szerint 

felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül 

visszautalni a Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

 

20. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben 

meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, a Támogató 

a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig kifolyósított összeget 

egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás napjától a 

visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi 

kamattal növelt összegben.  

 

21. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben felek által közösen módosítható. 

 

22. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, 

címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

23. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

24. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták elintézésére 

a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

25. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek a 

jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Tiszavasvári, 2017…………………. 

 

 

                Dr. Fülöp Erik                                              Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka  

                polgármester                                                                     ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                       Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató   

Közhasznú Nonprofit Kft. 

                

                Támogató                                                                          Támogatott 
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Tárgy (4.np.):  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeltének módosításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jelen ülésen elfogadott támogatások még nem szerepelnek a 

rendelet-tervezetben. Ezért javasolta a kiküldött előterjesztést egy 12. ponttal kiegészíteni. Ez a pont 

így szól: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 05.31-ig terjedő időszakra 

6.600 e Ft működési illetve 1.348 e Ft felhalmozási támogatást biztosít a Tiszavasvári Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. részére. Ezért az önkormányzat költségvetésében a város és 

községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción az egyéb működéscélú támogatások 

államháztartáson kívülre kiadási előirányzatát 6.600 e Ft-al, az egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre előirányzatát pedig 1.348 e Ft-al szükséges megemelni a céltartalék terhére. 

Ennek következtében a rendelet-tervezet 3 ponton módosul. A kiküldött anyagban a 2. §. a) b) c) 

pontja változatlanul marad, módosul viszont a működési hiány összeg, ami 162.371.623 Ft lesz. A 

felhalmozási hiány 136.401.860 Ft. A rendelet-tervezet 2. §. -ban céltartalék összege is módosul, ez 

pedig 78.329.214 Ft lesz.  

 

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 rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett fenti kiegészítéssel. 

 

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 

13/2017.(IV.28.) önkormányzati 

rendelete 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) 

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 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 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) 

önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
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 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 

a)  2.683.739.541 Ft költségvetési bevétellel 

b)  2.982.513.024 Ft költségvetési kiadással 

c)   298.773.483 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  162.371.623 Ft működési hiánnyal  

cb)   136.401.860 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. 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati 

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

 

h) Az önkormányzat a kiadások között  19.547.075 Ft általános,  78.329.214 Ft céltartalékot állapít 

meg.
  

 

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati 

rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.1, 

9.6.2, 9.7, 9.7.1, 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, 1. táj., 4. táj. 5. táj. 6.táj. és a 7. tájékoztató tábla helyébe a 

rendelet 26. 27. 28. 29. és 30. melléklete lép.  

 

4.§ Ez a rendelet 2017. április 29-én lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2017. április 27. 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő 

 

     Kihirdetve: 2017. április 28-án. 

 

 Badics Ildikó 

 jegyző 
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Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 

6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2017.(IV.28.) 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 (5.np.):  Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős:  Gulyás Gabriella 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 képviselő-testület számára a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

 

a talajterhelési díjról 

 

 A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A §-nak (2) bekezdésében, és a 

26. §. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. 

törvény 1.§.-ának (1) bekezdésében és a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

4. melléklet 1.8., 1.24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság véleményének kikérésével  a következőket rendeli el: 

 

1.§. (1) Méréssel igazolt felhasználás hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi 

vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 

díjakról szóló 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti átalány alapján 

meghatározottak szerint kell megállapítani.  

(2) A talajterhelési díjat a fizetésre kötelezett kibocsátó az önkormányzati adóhatóság 11744144-

15404761-03920000 számú számla javára fizeti meg.  

2.§. (1) A közműves ivóvíz szolgáltatója az önkormányzati adóhatóság felé adatszolgáltatásra köteles: 

a) A kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles a tárgyévet követő év 

március 1. napjáig a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, egységesen korrigálva a locsolási 

kedvezménnyel, vagy a mért locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével. Az adatszolgáltatás tartalmazza 

a tárgyévben történt változásokat (új kibocsátó, szennyvízcsatornára rákötés, kibocsátó személyében történt 

változás). 

b) A tárgynegyedévet követő hó 10. munkanapjáig az érintett kibocsátók körének változásáról.  

c) Az új építésű szennyvíz hálózatról az üzembe helyezést követő 30 napon belül.  

(2) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet tárgyévet követő év március 1-ig adatot 

szolgáltat a kibocsátók szennyvíztározójából a tárgyévben elszállított és igazoltan jogszabályi előírások 

szerint elhelyezett folyékony hulladék mennyiségéről. 

3.§ A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató által közölt 

adatszolgáltatás alapján ellenőrzi, egyezteti és eltérés esetén határozatban állapítja meg a kibocsátó részére 

a fizetendő vagy visszaigényelhető díjat.  

4.§ (1) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 50%-os díjkedvezményben 

részesül az alábbi feltételek fennállása esetén: 
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a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban nyugdíjminimum) 200%-át,   

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át. 

(2) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 70%-os díjkedvezményben 

részesül az alábbi feltételek fennállása esetén: 

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg 

a nyugdíjminimum 150%-át,  

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200%-át. 

(3) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a 70. életévét tárgyév január 1. előtt betöltő egyedül élő 

személy, akinek a nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem éri el a nyugdíjminimum 200%-át. 

5.§ (1) Ez a rendelet 2017. május 01. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 35/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2017. április 27. 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester  jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. április 28. 

  

 

 

                                     Badics Ildikó 

                                           jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának indokolása 

 

 

 

1. Általános indokolás 
 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A §-nak (2) bekezdésében, és a 26. §. (4) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége van.  

 

 

2. Részletes indokolás 
 

Az önkormányzat illetékességi területén azon kibocsátók száma, akik nem kötöttek rá működő 

szennyvízrendszerre a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. adatszolgáltatása alapján 2016. 

évben 389 fő. A város területén Józsefháza település rész figyelmen kívül hagyása mellett meghaladja a 90 

%-os mértéket a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége. Ez a nagy arány különösen a 2007. évben lezárult 

Tiszavasvári szennyvízberuházásra, illetve 2008-ban lezárult üdülőterületi szennyvízberuházásnak 

köszönhető. Ezen beruházások miatt megnőtt a talajterhelési díjat fizetők száma.  

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2012. február 1-i változása miatt azon 

kibocsátók, akiknek anyagi lehetőségeik nem tették lehetővé a szennyvízcsatornára történő rákötés egyszeri 

jelentősebb összegű kiadásának finanszírozását, azoknak a talajterhelési díj fizetési kötelezettség 

nagyságrenddel megemelkedett, ezzel komoly anyagi problémát okozva. Az önkormányzatnak nincs 

lehetősége dönteni abban, hogy alkalmazza-e a talajterhelési díjat, nincs ráhatása a díj mértékére, kizárólag 

a törvény által biztosított keretek között rendelkezhet. Így többek között lehetősége van a bevallási, 

befizetési, ellenőrzési adatszolgáltatási szabályokról és a díjkedvezményekről, és mentességekről dönteni.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 

jelzése szerint a talajterhelési díjról szóló 35/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete nem minden 

rendelkezésében felel meg a jogszabályi előírásoknak. A könnyebb kezelhetőség miatt egy új rendeletet 

alkot az önkormányzat úgy, hogy a legutóbbi módosításban elfogadott kedvezményeket, mentességeket 

nem módosítja. 
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Tárgy (6.np.):  Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

szóló rendelet megalkotásáról 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a rendelet-tervezet véleményeztetése megtörtént az Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ által. Arról adtak tájékoztatást, hogy a rendelet szöveges részében a 7. §. az 

iskola egészségügyi ellátásról szól és ez területi leírásra utal a melléklet tekintetében, ami 

helyesen - mivel ez az ellátás intézményekhez kapcsolódik- az iskola egészségügyi ellátáshoz 

tartozó oktatási intézményre kell, hogy utaljon, amikor az intézményeket besorolják a rendelet 

mellékleteiben. 

 

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 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 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 a témafelelős által tett 

kiegészítéssel. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

15/2017. (V.2.)  

önkormányzati rendelete 

 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

 

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

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

feladatkörében eljárva – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.24. 

pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, az 

5. melléklet 1.15. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és 

Humán Bizottság, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. 
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§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ véleményének kikérésével- a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § (1) A rendelet megállapítja Tiszavasvári Város közigazgatási területére vonatkozóan a 

háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, valamint az iskola-egészségügyi 

körzetek számát, illetve az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását.  

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § (1) A Rendelet hatálya kiterjed Tiszavasvári Város közigazgatási területén a háziorvosi, a 

házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, alapellátást végző szolgáltatókra, az alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 

 

3. Háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek 

 

3. § (1) Tiszavasvári város közigazgatási területén hat háziorvosi ellátási körzet működik, 

melyek területi leírását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

(2) Tiszavasvári város közigazgatási területén három házi gyermekorvosi ellátási körzet 

működik, melyek területi leírását e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

4. Fogorvosi körzetek 

 

4.§ (1) Tiszavasvári város közigazgatási területén három fogorvosi ellátási körzet működik, 

melyek területi leírását e rendelet 3. melléklete határozza meg. 

 

5. A védőnői ellátás körzetei 

 

5.§ (1) Tiszavasvári város közigazgatási területén hét védőnői ellátási körzet működik, 

melyek területi leírását e rendelet 4. melléklete határozza meg. 

 

 

6. Ügyeleti ellátás 

 

6.§ (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata a háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátást ügyeleti ellátásra kötött megállapodás útján biztosítja 

Tiszavasvári város közigazgatási területére kiterjedően.  

(2) A Központi Orvosi Ügyelet székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 10. szám 

 

7. Iskola-egészségügyi ellátás  

 

7.§ (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata az iskola-egészségügyi ellátást az iskola-

egészségügyi ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja, melyek iskola-

egészségügyi ellátáshoz tartozó oktatási intézmény leírását e rendelet 1. és 2. melléklete 

tartalmazza. 

 

Záró rendelkezések 

 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek 

megállapításáról szóló 25/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Tiszavasvári, 2017. április 27. 

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. május 2. 

 

 

 

Badics Ildikó 

jegyző 

 

 

 

1. melléklet a 15/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez 

 

Háziorvosi ellátási körzetek 

 

I. sz. körzet 

 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Aradi vértanúk utca 

2.  Benczúr Gyula utca 

3.  Berzsenyi Dániel utca 

4.  Eszterházy utca 

5.  Fehértói utca 

6.  Gergely Deák utca 

7.  Gyár utca 

8.  Irinyi János utca 

9.  Kabay János utca 

10.  Kelp Ilona utca 

11.  Kinizsi utca páros 

12.  Kossuth 9-től páratlan végig 

13.  Kőrösi Csoma Sándor utca 

14.  Nánási út 

15.  Rákóczi utca 

16.  Somogyi Béla utca 

17.  Sporttelep 

18.  Széles utca páratlan 
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19.  Vas Gereben utca 

20.  Vasút utca 

21.  Gombás  András utca 
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II. sz. körzet 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Adria utca 9.-től végig 

2.  Ady Endre utca 

3.  Alkotás utca 

4.  Könyves Kálmán utca 

5.  Árpád utca 13-tól 33-ig páratlan 

6.  Bacsó Béla utca 

7.  Bajcsy-Zsilinszky utca 2-62 páros, 1-17 
páratlan 

8.  Bethlen utca 

9.  Bocskai utca 

10.  Boglárka utca 

11.  Budai Nagy Antal utca 

12.  Damjanich utca 

13.  Esze Tamás utca 

14.  Február 1. utca 

15.  Fenyő utca 

16.  Hankó László utca 

17.  Garami Ernő utca 

18.  Gyóni Géza utca 

19.  Hajnal utca 

20.  Hétvezér utca 

21.  Honfoglalás utca 

22.  Honvéd utca 

23.  Illés Béla utca 

24.  Kálvin utca 

25.  Kárpát utca 

26.  Kinizsi utca páratlan 

27.  Kossuth Lajos utca 1-től 7-ig páratlan 

28.  Köztársaság utca 

29.  Krúdy Gyula utca 

30.  Lehel köz 

31.  Március 21. utca 

32.  Mártírok utca 

33.  Mikszáth Kálmán utca 

34.  Nyírfa utca 

35.  Orgona utca 

36.  Alberth Béla utca 

37.  Urbán Béla utca 

38.  Rozmaring utca 

39.  Rózsa utca 

40.  Schönherz Zoltán utca 

41.  Széles utca 22-től 38-ig páros 

42.  Szellő utca 

43.  Szivárvány utca 

44.  Tiszavirág utca 

45.  Dr. Lévai Sándor utca 



 70 

46.  Bagdi  Lajos utca 

47.  Wesselényi utca 

48.  Zrínyi utca 2.-től 18-ig és 1.-től 17.-ig 

49.  Thököly Imre utca 

 

 

III. sz. körzet 

 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Balassi Bálint utca 

2.  Béke utca 

3.  Erdő utca 

4.  Erkel Ferenc utca 

5.  Gépállomás utca 

6.  Hősök utca 27-től végig,14-től 
végig 

7.  Ifjúság utca 

8.  Jókai utca 

9.  Katona József utca 

10.  Királytelki út 

11.  Kiss utca 

12.  Kossuth Lajos utca páros 

13.  Lónyai utca 

14.  Madách utca 

15.  Nyíregyházi út 

16.  Őz utca 

17.  Petőfi a Táncsics utcáig 

18.  Szabolcsvezér utca 

19.  Szarvas utca 

20.  Széles utca 40-től végig 

21.  Táncsics Mihály utca páratlan 

22.  Toldi utca 

23.  Vörösmarty utca 

24.  Vörösvári utca 

25.  Szögi Lajos utca 
 

 

 

IV. sz. körzet 

 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Arany János utca 

2.  Árpád utca 66-tól végig, 35-től 
végig 

3.  Babits Mihály utca 

4.  Bajcsy-Zsilinszky utca 19-től végig 
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5.  Dózsa György utca 

6.  Gábor Áron utca 

7.  Gárdonyi utca 

8.  Hősök utca 25-ig páratlan, 12-ig 
páros 

9.  József Attila utca 

10.  Kisfaludy utca 

11.  Kunfi Zsigmond utca 

12.  Mátyás király utca 

13.  Nép utca 

14.  Károly Róbert utca 

15.  Pethe Ferenc utca 

16.  Petőfi a Táncsicstól végig 

17.  Sopron utca 

18.  Széles utca 2-től 20-ig páros 

19.  Táncsics Mihály utca páros 

20.  Váci Mihály Tagintézmény 
(Hétvezér u. 19.) 

 

 

 

V. sz. körzet 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Akác utca 

2.  Alkotmány utca 

3.  Attila utca 

4.  Batthyány utca 

5.  Bereznai utca 

6.  Csapó utca 

7.  Császár köz 

8.  Csillag utca 

9.  Dankó tanya 

10.  Deák Ferenc utca 

11.  Déryné utca 

12.  Dobó István utca 

13.  Dobó Katalin utca 

14.  Egység utca 

15.  Egyház köz 

16.  Eötvös utca 

17.  Gátőrház 

18.  Károli Gáspár utca 

19.  Hajózsilip 

20.  Haladás utca 

21.  Dessewffy utca 

22.  Hunyadi utca 

23.  Iskola utca 
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24.  Kiss Ernő utca 

25.  Korondi Béla utca 

26.  Kőkút utca 

27.  Kodály Zoltán utca 

28.  Csontváry utca 

29.  Makarenkó utca 

30.  Mák utca 

31.  Mester utca 

32.  Mihálytelep 

33.  Nagy Sándor utca 

34.  Nyíl utca 

35.  Pálffy utca 

36.  Polgári út 

37.  Salétromkert 

38.  Sólyom utca 

39.  Szabolcska Mihály utca 

40.  Széchenyi utca 

41.  Szegfű utca 

42.  Szél utca 

43.  Szent István utca 

44.  Szilágyi utca 

45.  Szőlőskert 

46.  Szőnyi Tibor utca 

47.  Temető utca 

48.  Szabó Magda utca 

49.  Vasvári Pál utca 57/a-tól végig, 64/a-tól 
végig 

50.  Víg utca 

51.  Víz utca 

 

 

VI. sz. körzet 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Adria utca 9.-ig 

2.  Állomás utca 

3.  Árpád utca 2.-től 48.-ig, 1.-től 13.-ig 

4.  Attila tér 

5.  Bajcsy-Zsilinszky utca 64.-től végig 

6.  Bartók Béla utca 

7.  Báthori utca 

8.  Bem utca 

9.  Bercsényi utca 

10.  Bessenyei utca 

11.  Csalogány utca 

12.  Csokonai utca 

13.  Fecske-köz köz 

14.  Frankel Leó utca 

15.  Hableány utca 
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16.  Hársfa utca 

17.  Jázmin utca 

18.  Kabay József utca 

19.  Kabók Lajos utca 

20.  Keskeny utca 

21.  Május 1. utca 

22.  Margaréta utca 

23.  Móricz Zsigmond utca 

24.  Munka utca 

25.  Nagybecskerek utca 

26.  Nefelejcs utca 

27.  Nyár utca 

28.  Nyárfa utca 

29.  Október 6. utca 

30.  Pázsit utca 

31.  Pillangó utca 

32.  Mária Terézia utca 

33.  Géza fejedelem utca 

34.  Tavasz utca 

35.  Tompa Mihály utca 

36.  Tölgyes utca 

37.  Vágóhíd utca 

38.  Vásár tér 

39.  Vasas utca 

40.  Vasvári Pál utca 57/a-ig páratlan, 
64/a-ig páros 

41.  Vízmű utca 

42.  Zrínyi utca 19-től végig, 20-tól végig 
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2. melléklet a 15/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez 

 

Házi gyermekorvosi ellátási körzetek 

I. sz. körzet 

 

 
Sorszám Utca neve 

1.  Akác utca 

2.  Alkotmány utca 

3.  Állomás utca 

4.  Árpád utca 

5.  Attila utca 

6.  Bartók Béla utca 

7.  Báthori utca 

8.  Batthyány utca 

9.  Bem utca 

10.  Bercsényi utca 

11.  Bereznai utca 

12.  Bessenyei utca 

13.  Bethlen utca 

14.  Csapó utca 

15.  Császár köz 

16.  Csillag utca 

17.  Csokonai utca 

18.  Damjanich utca 

19.  Dankó tanya 

20.  Deák Ferenc utca 

21.  Déryné utca 

22.  Dobó István utca 

23.  Dobó Katalin utca 

24.  Egyház köz 

25.  Egység utca 

26.  Eötvös utca 

27.  Esze Tamás utca 

28.  Fecske-köz köz 

29.  Frankel Leó utca 

30.  Hankó László utca 

31.  Gátőrház 

32.  Károli Gáspár utca 
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33.  Hajózsilip 

34.  Haladás utca 

35.  Dessewffy utca 

36.  Hunyadi utca 

37.  Iskola utca 

38.  Kabók Lajos utca 

39.  Kiss Ernő utca 

40.  Korondi Béla utca 

41.  Kőkút utca 

42.  Kodály Zoltán utca 

43.  Csontváry utca 

44.  Május 1. utca 

45.  Mák utca 

46.  Makarenkó utca 

47.  Mester utca 

48.  Mihálytelep 

49.  Mikszáth Kálmán 
utca 

50.  Móricz Zsigmond 
utca 

51.  Munka utca 

52.  Nagy Sándor utca 

53.  Nagybecskerek utca 

54.  Nyíl utca 

55.  Október 6. utca 

56.  Pálffy utca 

57.  Polgári út 

58.  Salétromkert 

59.  Géza fejedelem utca 

60.  Schönherz Zoltán 
utca 

61.  Sólyom utca 

62.  Szabolcska Mihály 
utca 

63.  Széchenyi utca 

64.  Szegfű utca 

65.  Szél utca 

66.  Szent István utca 

67.  Szilágyi utca 
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68.  Szőlőskert 

69.  Szőnyi Tibor utca 

70.  Temető utca 

71.  Szabó Magda utca 

72.  Tompa Mihály utca 

73.  Vásártér utca 

74.  Vasvári Pál utca 
páratlan 

75.  Víg utca 

76.  Víz utca 

77.  Wesselényi utca 

78.  Zrínyi utca 

79.  Tiszavasvári 
Általános Iskola 
Vasvári Pál Iskolai 
Egység (Vasvári Pál 
u. 97/a) 

 

 

 

II. sz. körzet 

 

 
Sorszám Utca neve 

1.  Arany János utca 

2.  Babits Mihály utca 

3.  Bajcsy-Zsilinszky utca 

4.  Balassi Bálint utca 

5.  Béke utca 

6.  Budai Nagy Antal utca 

7.  Dózsa György utca 

8.  Erdő utca 

9.  Erkel Ferenc utca 

10.  Gábor Áron utca 

11.  Garami Ernő utca 

12.  Gárdonyi utca 

13.  Gépállomás utca 

14.  Honfoglalás utca 

15.  Honvéd utca 

16.  Hősök utca 

17.  Ifjúság utca 



 77 

18.  József Attila utca 

19.  Kálvin utca 

20.  Kárpát utca 

21.  Katona József utca 

22.  Kisfaludy utca 

23.  Kiss utca 

24.  Krúdy Gyula utca 

25.  Kunfi Zsigmond utca 

26.  Lehel köz 

27.  Lónyai utca 

28.  Madách utca 

29.  Mátyás király utca 

30.  Nép utca 

31.  Őz utca 

32.  Károly Róbert utca 

33.  Pethe Ferenc utca 

34.  Petőfi utca 

35.  Alberth Béla utca 

36.  Urbán Béla utca 

37.  Sopron utca 

38.  Szabolcsvezér utca 

39.  Szarvas utca 

40.  Széles utca 38-tól 

41.  Táncsics Mihály utca 

42.  Toldi utca 

43.  Vízmű utca 

44.  Vörösmarty utca 

45.  Vörösvári utca 

46.  Szögi Lajos utca 

47.  Tiszavasvári Általános 
Iskola Kabay János 
Iskola Egység (Ifjúság 
u. 8.) 
1-2-3-4. évfolyam 

48.  Magiszter Alapítványi 
Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola és 
Középiskola  
1-2-3-4. évfolyam, 
Óvodai csoportok 
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(Petőfi u. 6-8, Kossuth 
u. 76, Petőfi u. 4, Petőfi 
u. 24.) 

 

 

III. sz. körzet 

 

 

 
Sorszám Utca neve 

1.  Adria utca 

2.  Ady Endre utca 

3.  Könyves Kálmán utca 

4.  Aradi vértanúk utca 

5.  Bacsó Béla utca 

6.  Benczúr Gyula utca 

7.  Berzsenyi Dániel utca 

8.  Bocskai utca 

9.  Eszterházy utca 

10.  Február 1. utca 

11.  Fehértói utca 

12.  Fenyő utca 

13.  Gergely Deák utca 

14.  Gyár utca 

15.  Gyóni Géza utca 

16.  Hársfa utca 

17.  Hétvezér utca 

18.  Illés Béla utca 

19.  Irinyi János utca 

20.  Jókai utca 

21.  Kabay János utca 

22.  Kabay József utca 

23.  Kelp Ilona utca 

24.  Keskeny utca 

25.  Kinizsi utca 

26.  Kossuth Lajos utca 

27.  Köztársaság utca 

28.  Kőrösi Csoma Sándor 
utca 

29.  Március 21. utca 
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30.  Mártírok utca 

31.  Nánási út 

32.  Nyírfa utca 

33.  Rákóczi utca 

34.  Mária Terézia utca 

35.  Somogyi Béla utca 

36.  Széles utca 38-ig 

37.  Dr. Lévai Sándor utca 

38.  Üdülőtelep 

39.  Vágóhíd utca 

40.  Vas Gereben utca 

41.  Vasas utca 

42.  Vasút utca 

43.  Vasvári Pál utca páros 

44.  Bagdi  Lajos utca 

45.  Gombás  András utca 

46.  Thököly Imre utca 

47.  Tiszavasvári 
Általános Iskola 
Kabay János Iskola 
Egység (Ifjúság u. 8.) 
5-6-7-8. évfolyam 

48.  Magiszter Alapítványi 
Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola és 
Középiskola 5-6-7-8. 
évfolyam  
(Kossuth u. 76, 
 Petőfi u. 6-8) 

49.  Tiszavasvári 
Egyesített Óvodai 
Intézmény 
 (Ifjúság u. 8, 
 Egység u. 4 f,g., 
 Vasvári Pál u. 67/a, 
Gombás András u. 
10/a ) 
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3. melléklet a 15/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez 

 

Fogorvosi ellátási körzetek 

 

I. sz. körzet 

 

Sorszám Utca neve 

1.  
Alkotás utca 

2.  
Állomás utca 

3.  
Arany János utca 

4.  
Árpád utca 

5.  
Babits Mihály utca 

6.  Bajcsy-Zsilinszky 
utca 

7.  
Balassi Bálint utca 

8.  
Bem utca 

9.  
Bessenyei utca 

10.  Budai Nagy Antal 
utca 

11.  
Csokonai utca 

12.  
Dózsa György utca 

13.  
Fecske-köz  

14.  
Gábor Áron utca 

15.  
Garami Ernő utca 

16.  
Gárdonyi utca 

17.  
Gépállomás utca 

18.  
Hétvezér utca 

19.  
Honfoglalás utca 

20.  
Honvéd utca 

21.  
Hősök utca 

22.  
Ifjúság utca 

23.  
Jókai utca 

24.  
József Attila utca 

25.  
Kabók Lajos utca 

26.  
Kálvin utca 

27.  
Kárpát utca 

28.  
Kisfaludy utca 



 81 

29.  
Kunfi Zsigmond utca 

30.  
Lehel köz 

31.  
Lónyai utca 

32.  
Május 1. utca 

33.  
Mátyás király utca 

34.  
Nagybecskerek utca 

35.  
Nép utca 

36.  
Őz utca 

37.  
Károly Róbert utca 

38.  
Pethe Ferenc utca 

39.  
Petőfi utca 

40.  
Urbán Béla utca 

41.  
Sopron utca 

42.  
Szabolcsvezér utca 

43.  
Szarvas utca 

44.  Táncsics Mihály 
utca 

45.  
Toldi utca 

46.  
Tompa Mihály utca 

47.  
Vásártér utca 

48.  
Vízmű utca 

49.  
Vörösmarty utca 

50.  
Szögi Lajos utca 

51.  Tiszavasvári 
Általános Iskola 
Kabay János 
Iskolai Egység 
(Ifjúság u. 8.) 

52.  Magiszter 
Alapítványi Óvoda, 
Általános Iskola, 
Szakiskola és 
Középiskola 
(Kossuth u. 76, 
Petőfi u.6-8) 
(5-6-7-8. évfolyam) 

53.  Tiszavasvári 
Egyesített Óvodai 
Intézmény (Ifjúság 
u. 8, Gombás 
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András u. 10/a) 

 

II. sz. körzet 

 

 

Sorszám Utca neve 

1.  
Adria utca 

2.  
Ady Endre utca 

3.  
Akác utca 

4.  
Alkotmány utca 

5.  
Attila tér+Attila utca 

6.  
Bartók Béla utca 

7.  
Báthori utca 

8.  
Batthyány utca 

9.  
Bercsényi utca 

10.  
Bereznai utca 

11.  
Bethlen utca 

12.  
Csalogány utca 

13.  
Csapó utca 

14.  
Császár köz 

15.  
Csillag utca 

16.  
Damjanich utca 

17.  
Dankó tanya 

18.  
Deák Ferenc utca 

19.  
Déryné utca 

20.  
Dobó István utca 

21.  
Dobó Katalin utca 

22.  
Egyház köz 

23.  
Egység utca 

24.  
Eötvös utca 

25.  
Esze Tamás utca 

26.  
Frankel Leó utca 

27.  
Fürdő sor 

28.  
Hankó László utca 

29.  
Gátőrház 
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30.  
Gólya utca 

31.  
Károli Gáspár utca 

32.  
Hableány utca 

33.  
Hajnal utca 

34.  
Hajózsilip 

35.  
Haladás utca 

36.  
Dessewffy utca 

37.  
Hársfa utca 

38.  
Hunyadi utca 

39.  
Iskola utca 

40.  
Jázmin utca 

41.  
Kabay József utca 

42.  
Kiss Ernő utca 

43.  
Korondi Béla utca 

44.  
Kőkút utca 

45.  
Kodály Zoltán utca 

46.  
Csontváry utca 

47.  
Mák utca 

48.  
Makarenkó utca 

49.  
Margaréta utca 

50.  
Mester utca 

51.  
Mihálytelep 

52.  
Mikszáth Kálmán utca 

53.  
Móricz Zsigmond utca 

54.  
Munka utca 

55.  
Nagy Sándor utca 

56.  
Nefelejcs utca 

57.  
Nyár utca 

58.  
Nyárfa utca 

59.  
Nyíl utca 

60.  
Október 6. utca 

61.  
Pálffy utca 

62.  
Pázsit utca 
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63.  
Pillangó utca 

64.  
Polgári út 

65.  
Mária Terézia utca 

66.  
Salétromkert 

67.  
Géza fejedelem utca 

68.  Schönherz Zoltán 
utca 

69.  
Sólyom utca 

70.  Szabolcska Mihály 
utca 

71.  
Széchenyi utca 

72.  
Szegfű utca 

73.  
Szél utca 

74.  
Szent István utca 

75.  
Szilágyi utca 

76.  
Szőlőskert 

77.  
Szőnyi Tibor utca 

78.  
Tavasz utca 

79.  
Temető utca 

80.  
Szabó Magda utca 

81.  
Tölgyes utca 

82.  
Vágóhíd utca 

83.  
Vasas utca 

84.  
Vasvári Pál utca 

85.  
Víg utca 

86.  
Víz utca 

87.  
Wesselényi utca 

88.  
Zrínyi utca 

89.  Tiszavasvári 
Általános Iskola 
Vasvári Pál Iskolai 
Egység (Vasvári Pál 
97/a) 

90.  Magiszter 
Alapítványi Óvoda, 
Általános Iskola, 
Szakiskola és 
Középiskola  
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(Óvodai csoportok) 
(Petőfi u.4., Petőfi u. 
24.) 

91.  Nyíregyházi 
Szakképzési 
Centrum 
Tiszavasvári 
Középiskola, 
Szakiskola és 
Kollégium 
(szakiskolai 
évfolyamok) 
(Petőfi u.1.) 

92.  Tiszavasvári 
Egyesített Óvodai 
Intézmény (Egység 
u. 4. f. g., 
Vasvári Pál u. 67/a) 

 

III. sz. körzet 

 

 
Sorszám Utca neve 

1.  
Könyves Kálmán utca 

2.  
Aradi vértanúk utca 

3.  
Bacsó Béla utca 

4.  
Béke utca 

5.  
Benczúr Gyula utca 

6.  
Berzsenyi Dániel utca 

7.  
Bocskai utca 

8.  
Boglárka utca 

9.  
Eszterházy utca 

10.  
Erdő utca 

11.  
Erkel Ferenc utca 

12.  
Február 1. utca 

13.  
Fehértói utca 

14.  
Fenyő utca 

15.  
Gergely Deák utca 

16.  
Gyár utca 

17.  
Gyóni Géza utca 

18.  
Illés Béla utca 
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19.  
Irinyi János utca 

20.  
Kabay János utca 

21.  
Katona József utca 

22.  
Kelp Ilona utca 

23.  
Keskeny utca 

24.  
Kinizsi utca 

25.  
Kiss utca 

26.  
Kossuth Lajos utca 

27.  Kőrösi Csoma Sándor 
utca 

28.  
Köztársaság utca 

29.  
Krúdy Gyula utca 

30.  
Madách utca 

31.  
Március 21. utca 

32.  
Mártírok utca 

33.  
Nánási út 

34.  
Nyírfa utca 

35.  
Orgona utca 

36.  
Alberth Béla utca 

37.  
Rákóczi utca 

38.  
Rozmaring utca 

39.  
Somogyi Béla utca 

40.  
Sporttelep 

41.  
Széles utca 

42.  
Szellő utca 

43.  
Szivárvány utca 

44.  
Tiszavirág utca 

45.  
Dr. Lévai Sándor utca 

46.  
Vas Gereben utca 

47.  
Vasút utca 

48.  
Bagdi  Lajos utca 

49.  
Gombás  András utca 

50.  
Vörösvári utca 

51.  
Thököly Imre utca 
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52.  Magiszter 
Alapítványi Óvoda, 
Általános Iskola, 
Szakiskola és 
Középiskola 
(1-2-3-4. évfolyam) 
(Kossuth u. 76, 
Petőfi u. 6-8.) 

53.  Váci Mihály 
Tagintézmény 
(Hétvezér u. 19.) 
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4. melléklet a 15/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Védőnői körzetek utcajegyzéke 

 

I.körzet 

 

1. Aradi Vértanúk utca 6- valamennyi házszám az utca végéig 

2. Benczúr Gyula 

3. Berzsenyi Dániel 

4. Erdő 

5. Eszterházy 

6. Fehértói 

7. Gergely Deák 

8. Gombás  András 

9. Gyár 

10. Irinyi János 

11. Kabay János 

12. Kelp Ilona 

13. 
Keskeny utca 73.számtól valamennyi páratlan házszám utca 

végéig 

14. 
Keskeny utca 76. számtól valamennyi páros házszám az utca 

végéig 

15. Kinizsi utca valamennyi páros házszám 

16. Kőrösi Csoma Sándor 

17. Nánási 

18. Somogyi Béla 

19. Sporttelep 

20. Szarvas 

21. Széles utca 76. számtól valamennyi páros házszám az utca végéig 

22. Vas Gereben 

23. Vasút 

24. 
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

 (4440 Tiszavasvári Gombás András u. 10/a) 
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II. körzet 

1. Adria 

2. Alberth Béla 

3. Aradi Vértanúk utca valamennyi házszám 1-5/B 

4. Bacsó Béla 

5. Bagdi  Lajos 

6. Bartók Béla 

7. Báthori 

8. Bercsényi 

9. Bethlen 

10. Bocskai 

11. Dr. Lévai Sándor 

12. Február 1 

13. Fenyő 

14. Frankel Leó 

15. Gyóni Géza 

16. Hársfa 

17. Illés Béla 

18. Kabay József 

19. Keskeny utca páratlan házszám 37-59 

20. Keskeny utca páros házszám 34-60 

21. Kinizsi utca valamennyi páratlan házszám 

22. Kossuth Lajos utca páratlan házszámok 1-37 

23. Könyves Kálmán 

24. Köztársaság 

25. Krúdy Gyula 

26. Március 21 

27. Mária Terézia 

28. Mártírok 

29. Munka 

30. Nyírfa 

31. Október 6 

32. Rákóczi 

33. Schönherz Zoltán 

34. Széles utca páros házszám 22 -54 

35. Thököly Imre 

36. Vágóhíd 

37. Városháza tér 

38. Vasas 

39. Vasvári Pál utca páratlan házszámok 1-49-ig 

40. Vasvári Pál utca páros házszámok 2-54-ig 

41. Wesselényi 

42. Zrínyi 

43. 
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

 (4440 Tiszavasvári, Ifjúsági utca. 8.2.) 
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III. körzet 

 

1. Arany János 

2. Árpád 

3. Babits Mihály 

4. Béke 

5. Budai Nagy Antal 

6. Dorogi 

7. Dózsa György 

8. Erkel Ferenc 

9. Gábor Áron 

10. Gárdonyi 

11. Honfoglalás 

12. Honvéd 

13. Hősök 

14. Ifjúság 

15. Jókai 

16. József Attila 

17. Károly Róbert 

18. Keskeny utca páratlan házszám 61-71 

19. Keskeny utca páros házszám 62-74 

20. Királytelki 

21. Kossuth Lajos utca 26. házszámtól valamennyi páros házszám az utca végéig 

22. Kossuth Lajos utca 39. házszámtól valamennyi páratlan házszám az utca végéig 

23. Kunfi Zsigmond 

24. Lónyai 

25. Madách 

26. Mátyás Király 

27. Őz 

28. Pethe Ferenc 

29. Petőfi 

30. Sallai Imre 

31. Sopron 

32. Szabolcsvezér 

33. Széles utca páros házszám 54-74 

34. Széles utca valamennyi páratlan házszám 

35. Szögi Lajos 

36. Táncsics Mihály 

37. Toldi 

38. Vörösmarty 

39. Vörösvári 

40. 
Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Középiskola 
Óvodai csoportok (Petőfi utca 4. ,  24.) 
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IV. körzet 

 

1. Akác 

2. Állomás 

3. Árpád út 

4. Bajcsy- Zsilinszky 

5. Bem 

6. Bereznai utca páratlan házszám 1-13 

7. Bereznai utca páros házszám  2-18 

8. Boglárka 

9. Csalogány 

10. Csapó 

11. Csokonai 

12. Damjanich 

13. Egység 

14. Esze Tamás 

15. Gépállomás 

16. Hableány 

17. Hajnal 

18. Hankó László 

19. Jázmin 

20. Kabók Lajos 

21. Károli Gáspár 

22. Katona József 

23. Keskeny utca páratlan házszám 13-35 

24. Keskeny utca páros házszám 10-32 

25. Kiss 

26. Kodály Zoltán 

27. Kőkút 

28. Liszt Ferenc 

29. Május 1 

30. Mák 

31. Makarenkó 

32. Margaréta 

33. Mikszáth Kálmán 

34. Móricz Zsigmond 

35. Nagybecskerek 

36. Nefelejcs 

37. Nyár 

38. Nyárfa 

39. Nyíl 

40. Orgona 

41. Pázsit 

42. Pillangó 

43. Rozmaring 
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44. Sólyom 

45. Szabó Magda 

46. Széchenyi 

47. Széles utca páros házszám 10-20 

48. Szellő 

49. Szilágyi 

50. Szivárvány 

51. Tavasz 

52. Tiszavirág 

53. Tompa Mihály 

54. Tölgyes 

55. Vásártér 

56. Vízmű 

57. Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény (4440 Tiszavasvári, Egység u. 4. F-G) 
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V.körzet 

 

1. Alkotmány 

2. Batthyány 

3. Bereznai utca 15. házszámtól valamennyi házszám az utca végéig 

4. Bereznai utca 20. házszámtól valamennyi házszám az utca végéig 

5. Csillag 

6. Csontváry 

7. Dankó tanya 

8. Deák Ferenc 

9. Déryné 

10. Dessewffy 

11. Dobó István 

12. Dobó Katalin 

13. Egyház köz 

14. Eötvös 

15. Gátőrház 

16. Hajózsilip 

17. Haladás utca 

18. Hunyadi 

19. Iskola 

20. Józsefháza külterület: Szőnyi 

21. Keleti 

22. Kiss Ernő 

23. Korondi Béla 

24. Mester 

25. Nagy Sándor 

26. Polgári 

27. Salétromkert 

28. Szabolcska Mihály 

29. Szegfű 

30. Szél 

31. Szent István 

32. Temető 

33. Vasvári Pál 49-utca végéig 54-utca végéig 

34. Víg 

35. 
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 
67/a) 
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VI. körzet 

 

1. Alkotás 

2. Garami Ernő 

3. Hétvezér 

4. Kálvin 

5. Kárpát 

6. Keskeny utca páratlan házszám  1-11 

7. Keskeny utca páros házszám 2-8 

8. Kossuth Lajos utca páros házszám 2-24 

9. Lehel 

10. Nép 

11. Széles utca páros házszám 2-10 

12. Urbán Béla 

Szorgalmatos ellátási szerződés alapján 

13. Deák Ferenc Általános Iskola Szorgalmatos 

14. Galamb 

15. Határ 

16. Klapka 

17. Körte 

18. Közép 

19. Mező 

20. Munkácsi 

21. Pacsirta 

22. Perczel Mór 

23. Sugár 

24. Szőlő 

25. Virág 

26. Mesekert Óvoda 4441 Szorgalmatos, Munkácsy út 25.  

27. Deák Ferenc Általános Iskola 4441 Szorgalmatos Közép út 11. 
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VII. körzet 

 

1. Gépállomás u. 

2. 
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakközépiskola, 
Szakgimnázium és Kollégium (4440 Tiszavasvári, Petőfi 1.) 

3. 
Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Általános Iskolai Egység, (4440 
Tiszavasvári, Vasvári P. u. 97.) 

 

 

 

VIII. körzet 

 

1. 
Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Általános Iskolai Egység, (4440 
Tiszavasvári, Ifjúság út 8.), 

2. 
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakközépiskola, 
Szakgimnázium és Kollégium, (4440 Tiszavasvári, Petőfi 1) // 1 osztály 40 fő// 

 

 

 

IX. körzet 

 

1. 
Magiszter Alapítványi Óvoda, Iskola és Szakközépiskola (4440 Tiszavasvári, 
Kossuth 76.) 

2. Váci Mihály Gimnázium (4440 Tiszavasvári, Hétvezér 19.) 

3. 
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakközépiskola, 
Szakgimnázium és Kollégium, (4440 Tiszavasvári, Petőfi 1) //1 osztály 40 fő// 
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az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szól 15/2017. (V.2.) 

önkormányzati rendelet indokolása 

 

I. Általános indokolás 

 

I.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat 

feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 2015. 

augusztus 1-től az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait az 

alábbiak szerint állapítja meg: „5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi 

alapellátás körében gondoskodik:  

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról.” 

 

Az Eatv. 6. § (1) bekezdése értelmében valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit 

önkormányzati rendeletben kell szabályozni: 

„6.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő 

által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az 

egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet 

székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák 

meg.” 

 

II. Részletes indokolás 

 

 

1-7. § 

 

Rendelkezéseket tartalmaz az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, a házi gyermekorvosi 

és fogorvosi ellátásra, a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátásra és az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozóan. 

 

1-4. melléklet 

 

Az egyes egészségügyi alapellátási körzetek utcajegyzékeit tartalmazza. 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a közterületek használatáról, a közutak nem 

közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos 

eljárásokról szóló 36/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős: Kovács Edina 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 képviselő-testület számára a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Kérdésként vetette fel a reklám és hirdető tevékenységek között az üzlethomlokzat, portál, 

kirakatszekrény, előtető, cég- és címtábla, megállító tábla esetében ezeknek a díja hogy van 

megállapítva? Minden egyes hirdető táblára vonatkozik? 

 

Kovács Edina köztisztviselő: 

Válaszul elmondta, hogy a rendeletben meghatározott, hogy amennyiben a homlokzattól 10 

cm-el kintebb van, közterületet foglal. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megkérdezte, hogy az előző időszakban ezekből a befizetésekből milyen összeg folyt be a 

költségvetésbe? 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester:  

Emlékezete szerint 3-400 e Ft környékén volt a közterület foglalás, közterület használati 

díjakból 1 évre vetítve.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Véleménye szerint ennél jóval több bevételnek kellene beérkeznie ebből a tevékenységből. 

Biztos vannak olyanok, akik ezt nem fizetik meg. A jövőre nézve hogyan fog történni ennek 

az ellenőrzése? 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Megjegyezte, hogy már a rendőrségtől is érkezett jelzés, hogy felszólított üzlettulajdonost, 

hogy a járda mentén lévő reklámtáblára kérjék meg az engedélyt. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

 

A közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele 

engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 

36/2013. (XI.29.) rendelet módosításáról 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele 

engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 36/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4. 

melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2017. április 27. 

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik      Badics Ildikó 

    polgármester             jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. április 28. 

 

 Badics Ildikó 

            jegyző 
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16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

 

4. melléklet a 36/2013. (XI.29.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

A közterület-használat módja Díj 

I. övezet II. övezet III. övezet 

Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység 

Árusító fülke, pavilon (Ft/m
2
/hó) * 845,- 550,- 

Árusító automata (ital, játék, étel) (Ft/ db/hó) * 1.300,- 975,- 

Idényjellegű árusítás (zöldség, gyümölcs, virág, fenyőfa,) 

(Ft/m
2
/nap) 

* 650,- 425,- 

Kereskedelmi tevékenység, árusítás (Popcorn, kürtöskalács, 

vattacukor, fagylalt, jégkrém, jégkása, édesség, pékáru, 

ruhanemű) (Ft/nap)   

- 5 m
2
 - ig 

- 5m
2
 felett 

* 

* 

1.000,- 

800,- 

650,- 

525,- 

Mozgóbolt (Ft/jármű/nap) 1.500,- 

Üzlet saját jogon való kitelepült árusítása (Ft/m
2
/nap) * 1.690,- 1.300,- 

Vendéglátó-ipari előkert, ha az előkert (Ft/m
2
/hó) 

- 22,00 óráig tart nyitva 

- 22,00 órán túli nyitva tartás esetén 

 

* 

* 

 

455,- 

910,- 

 

290,- 

585,- 

Üzleti szállítás alkalmával rakodás, göngyölegtárolás 

(Ft/m
2
/nap) 

nappal 10-22 óráig 

éjjel 22-10 óráig 

 

 

* 

* 

 

 

260,- 

Ingyenes 

 

 

130,- 

Ingyenes 

Kiállítás (Ft/m
2
/nap) * Ingyenes 

Vásár (Ft/m
2
/nap) * 65 – 100,- 

Könyvárusítás (Ft/m
2
/nap) * 130,- 65,- 

Reklám és hirdető tevékenységek 

Üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, előtető, cég- és 

címtábla, megállító tábla (Ft/m
2
/hó) 

* 545,- 325,- 

Önálló hirdető berendezés (Ft/m
2
/hónap) * 845,- 690,- 

Transzparens, molinó elhelyezése (felület m
2
-ben) (Ft/m

2
/nap) * 115,- 

Reklámhordozó céllal elhelyezett járművek tárolása (Ft/m
2
/nap) * 975,- 650,- 

Film és televíziós felvétel, ha annak időtartama meghaladja a 2 

órát (Ft/m
2
/nap) 

* 430,- 

Gépjármű-tárolással, várakozóhelyek bérlésével kapcsolatos igények 

Létesítményhez szükséges gépkocsi várakozóhely bérlése, ha 

már kiépített parkírozó kerül igénybevételre (Ft/db/év) 
* 21.450,- 

Üzemképtelen jármű ideiglenes tárolása (Ft/m
2
/hó) * 9.750,- 6.500,- 

Lakókocsi (Ft/m
2
/hó)  * 850,- 550,- 

Építési és karbantartási tevékenységek 

Építési munkával kapcsolatos állványozás, anyagtárolás és 

egyéb építési munkák (Ft/m
2
/hó de min. 10.000,-Ft) 

* 195,- 145,- 

Építési munkával kapcsolatos törmelék tárolására alkalmazott * 450,- 300,- 
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konténer (Ft/m
2
/nap) 

Épületrész, építmény vagy építményrész (lépcső) által elfoglalt 

terület használati jogának egyszeri megváltása (Ft/m
2
/év) 

* 21.450,- 

Közműfelépítmények (beton, lábazaton mobil, vagy részben 

mobil felépítmény, maximum 3 m
2
 alapterülettel) által elfoglalt 

terület használati jogának egyszeri megváltása (Ft/db/év) 

- épített házas felépítmény,  

- oszlop, lemez állomások 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

63.000 – 104.000,- 

63.000 – 104.000,- 

Egyéb tevékenységek 

Sport és kulturális, egyházi rendezvény (Ft/m
2
/nap) * 40 – 80,- 

Közterületi zenés rendezvényekre erősítő berendezés használata 

esetén (Ft/m
2
/nap) 

* 100,- 65,- 

Színpad (Ft/m
2
/nap) * 150,- 100,- 

Sörsátor (Ft/m
2
/nap) * 200,- 130,- 

Vidámpark (Ft/m
2
/nap) * 100,- 65,- 

Ugrálóvár, trambulin (Ft/m
2
/nap) * 350,- 220,- 

Árubemutatás, termékbemutatás (Ft/ m
2
/nap) * 325,- 195,- 

Egyéb fülke, pavilon * 130,- 65,- 

Aláírásgyűjtés, civil tevékenység * 130,- 65,- 

Adománygyűjtés, adományozás * Ingyen 

Alapzatos zászlórúd és köztárgyak elhelyezése (pad, 

figyelmeztető és tájékoztató táblák, tartóoszlopok) (Ft/m
2
/hó) 

* 130,- 

A köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak 

elhelyezése (Ft/m
2
/hó) 

* 
Egyedi elbírálás szerint 

Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére 

szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló 

elhelyezése 

* Egyedi elbírálás szerint 

 

*egyedi elbírálás szerint, de minimum a II. övezeti díj kétszerese 
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A közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével 

kapcsolatos eljárásokról szóló 36/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

1. Általános indokolás 

 

A Képviselő-testület 2013. évben megalkotta a közterületek használatáról, a közutak nem 

közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 36/2013. 

(XI.29.) önkormányzati rendeletet, mely 2014. január 01-jén hatályba lépett. A rendelet 

mellékleteinek módosítására legutóbb 2014. decemberben került sor az 54/2014. (XII.15.) 

önkormányzati rendelettel, amely 2015. február 1. napján lépett hatályba. Jelen rendelet a 4.  

melléklet felülvizsgálása során jött létre. 

  

2. Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

 

A közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével 

kapcsolatos eljárásokról szóló 36/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletet 4. mellékletében új 

kategóriák meghatározására került sor a lakosság és az önkormányzat igényeinek a 

figyelembevételével, továbbá a díjak emelésére került sor. 

 

2.§-hoz 

 

A rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. 
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Tárgy (8.np.):  Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázat saját 

erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati 

eljárás megindításáról   

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. 

 

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 

86/2017. (IV.27.) Kt. számú 

határozata 

 
A Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges 

hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint: 

 

A HITEL: 

 

- célja:  Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata be/SFP-04303/2016/MKSZ határozattal 

megállapított önereje felhalmozási részének a biztosítása 

 

- összege:      42.000.000,-Ft 

- típusa:  éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár 

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 
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- szerződésmódosítási díj:  maximum a  pénzintézet Hirdetménye 

szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év   

- futamidő: 10 év 

- türelmi idő:   2018. december 31.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2018. december 31.-ig 

- végső lejárata:     2027. év 

 

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték: 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.                                                                    

 

Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket 

figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 

futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 

köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel 

törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 

 

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§. (1) bekezdése alapján a hitelszerződés 

megkötéséhez szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. 

 

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT  KÉPEZŐ PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS TARTALMÁT      

JÓVÁHAGYJA. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására. 

- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 

 

OTP Bank Nyrt. 

K& H Bank Zrt. 

Tiszavasvári Takarékszövetkezet 

 

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

    

Határidő:  2017. ………….    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                                                    86/2017. (IV.27.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt………………! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket 

ajánlattételre 42.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen 

pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján 

legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 

 

Az általunk kért finanszírozási feltételek: 

 

1.) A HITEL: 

 

célja:  Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata be/SFP-04303/2016/MKSZ határozattal 

megállapított önereje felhalmozási részének a biztosítása 

 

- összege:      42.000.000.-Ft 

- típusa:                                                éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- futamidő: 10 év 

- türelmi idő:   2018. december 31.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2018. december 31.-ig 

- végső lejárata:     2027. év 

- kamat mértéke:     3 havi BUBOR+kamatfelár  

  

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a  pénzintézet Hirdetménye 

szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év  

- biztosíték:    

                   önkormányzati tulajdonú  ingatlanra                                                                                

                                                                              jelzálogjog bejegyzése,  

 

Az Önkormányzat a hitelt a Tiszavasvári Sportegyesület részére nyújtandó felhalmozási 

támogatásként kívánja felhasználni. 

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.  
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2.) Egyéb feltételek és információk: 

 

- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen 

díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos 

költségek viselését vállalja az Önkormányzat.  

 

- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 

 

- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során 

alkalmazottak szerint történik. 

 

- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni. 

 

3.) Bírálati szempont: 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 

 

     Részszempont      Súlyszám 

 

1. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig)      50 

 

  

2. Szerződéskötési díj            5 

            (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %) 

 

 

3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem)       20 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem)                          15 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós         10 

    közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának  

    kérése. (igen nem) 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat 

pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra. 

 

4.) Pályáztatási eljárás menete: 

 

1. A 2017. december 31.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező 

érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2017. május 25. 10 óra. Az 

ajánlatok benyújtásának helye: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik 

polgármester.  
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Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 

gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre 

lehetőséget biztosítunk. 

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu 

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel 

kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal 

ellátva kell benyújtania a pályázónak: 

„Ajánlat felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő 

lejárata előtt.”  

Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie 

az ajánlatkérő címére. 

 

2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2017. május 25. 10
 
óra. Helye: Tiszavasvári  

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

 

4. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a 

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására, az ajánlat bontása és az eljárást lezáró 

döntés között kerül sor. 

 

5. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: 2017. június 

15. 
 

6. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: A Kormányengedély 

megérkezését követő 10. munkanap. 

 

 

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 

ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 

Önkormányzatunkat.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2017. április……………… 

 

 

           Tisztelettel: 

 

       Dr. Fülöp Erik 

        polgármester 

 

 

Mellékletek:  

 

- 2017. évi önkormányzati költségvetés és módosításai;  

- A Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-04303/20166/MKSZ határozata és a tárgyi eszköz 

beruházások/felújításokról szóló kimutatás; 
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Tárgy (9.np.):  Előterjesztés Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

alapító okiratának módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Kolett köztisztviselő 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés tartalmának megfelelően az alapító okirat 

elkészült, melyet kiosztottak a képviselő-testület 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 képviselő-testület számára a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 1 igen szavazattal, 3 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül többségi igen hiányában nem hozott döntést a határozat-

tervezet elfogadásáról. 

 

Mivel további 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 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

87/2017. (IV.27.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának módosításáról 

 

mely, a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 3/2017. (IV.27.) számú alapítói határozatának minősül 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Tiszavasvári Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:102.§-ban és a 3:109.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

I. Úgy dönt, hogy a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. székhelye a 4440 

Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám alatti ingatlanon működik tovább 2017. május 1. 

napjával.  
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II. Elfogadja a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását 

a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

III. Felhatalmazza a polgármestert a módosító irat aláírására, az ügyvezető részére történő 

megküldésére. 

 

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

szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való 

közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                                  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

  

 87/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat melléklete: 

 

Alapító okirat módosítás 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., mint 
alapító, a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. 2014. július 31-én kelt, 
2016. április 14-én, 2016. április 28-án, 2016. július 28-án módosított alapító okiratát 
az alábbiak szerint módosítja. 
 
1./ Az alapító okirat I.3. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
I.3. A társaság székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87., amely a központi 
ügyintézés helye is. 
 
Fenti alapító okirat módosítást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő 
Testülete - mint az alapítói jogokat gyakorló szerv megtárgyalta, elfogadta …../2017. 
(IV.27.) KT határozatával. 
 
A Képviselő Testület felhatalmazást adott Dr. Fülöp Erik polgármester részére, a fenti 
alapító okirat módosítás aláírására. 
 
Tiszavasvári, 2017. április 27.  
 
        --------------------------------------
                     Dr. Fülöp Erik 
                              polgármester 
Készítettem és ellenjegyeztem: 
Tiszavasvári, 2017. április 27. 
 
 
 
         -------------------------------------- 

                                  Dr. Vaskó László     
        ügyvéd 
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Tárgy (10.np.):  Előterjesztés a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása 

szakfeladata további működtetéséről, intézményi férőhely 

kiváltásról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

  Nácsáné dr. Kalán Eszter Kornisné Központ intézményvezetője 

Témafelelős:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2017. (IV.27.) Kt. számú 

határozata 
 

A fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat további működtetéséről, 

intézményi férőhely kiváltásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A fogyatékos személyek 

bentlakásos ellátása szakfeladat további működtetéséről, intézményi férőhely 

kiváltásról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

I. Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének a 

fogyatékos személyek intézményi ellátása kiváltása támogatott lakhatás 

megvalósításával témában írt tájékoztató anyagát a jelen határozat 1. mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja. 

II. Felkéri a Kornisné Központ intézményvezetőjét, hogy folyamatosan tájékozódjon a 

témában és a megvalósítás lehetőségeiről tájékoztassa a testületet.  
 

 

Határidő: I. pont: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

II.pont: esedékességkor 

 

 

 



 110 

1.melléklet „A fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat további működtetéséről, intézményi 

férőhely kiváltásról” szóló határozathoz 

 

 

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.  

Tel.: 42/520-002, 520-003, 520-025, Fax: 42/ 520-026 

E-mail: szeszk@gmail.com  Adószám: 15815154-2-15                 

 

 

 

 

Tisztelt Dr. Fülöp Erik Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

„1.Az SZMSZ-ről szóló 35/2014.(XI.28) Önk. rendelet 3.§ (5) bekezdése alapján jelen 

előterjesztés benyújtására, mint az előterjesztés előadója a polgármester felkérése alapján 

külső előadó teszem meg. 

 

Az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet: 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Kornisné 

Központ) által működtetett fogyatékos személyek ápoló gondozó otthona vonatkozásában a 

fenntartó döntése szükséges az ellátás további működése, működtetése érdekében.  

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 1/2017. 

(II.14) EMMI rendelet 56.§ alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. ( I.7) SZCSM. rendelet az 

alábbiakkal egészült ki:  

 „119. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet hatálybalépésekor már működő 50 fő feletti fogyatékos 

személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében az intézményi 

férőhely kiváltási tervet 2018. december 31-éig kell elkészíteni. 

 

Az intézményi férőhely kiváltás támogatott lakhatással valósulhat meg. A támogatott 

lakhatást, mint szolgáltatási formát 2013. január 1-től tartalmazza a szociális ellátásról és 

szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, (a továbbiakban Szociális törvény.) Ez a 

szolgáltatás elérhető fogyatékosok, pszichiátriai, és szenvedélybetegek, és hajléktalan 

személyek részére. 

A modern fogyatékosságügy a fogyatékos embert nem a többségi társadalom 

jótékonykodására szoruló személynek tekinti, hanem a társadalom egyenrangú és 

egyenértékű tagjaként jogok birtokosának, aki mindenekelőtt abban számíthat a nem 

fogyatékos személyek segítségére, hogy életét a lehető legnagyobb – általa igényelt – 

önállósággal élhesse.  

A Magyar Kormány 2011. nyarán döntött a közösségi ellátásra történő áttérésről, melynek 

stratégiáját a 1257/2011. (VII. 21.) számú Kormányhatározatban rögzítette. A stratégia 

célja, hogy a következő évtizedekben valósuljon meg a kisebb létszámú, lakókörnyezetbe 

integrált támogatott lakhatás, és az ott élő fogyatékos emberek segítő szolgáltatások 

igénybevétele mellett a lehető legönállóbb életvitelt folytathassák. 
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Az intézményi férőhely kiváltás folyamata több szakaszban megy végbe, az első időszakba 6 

intézmény kapcsolódott be, melynek során közel 200 férőhely kiváltása történt meg. Ennek a 

folyamatnak az FSZK a kezdetektől aktív és meghatározó szereplője. A hat intézményben 

megvalósuló kiváltási folyamatot az FSZK mentorhálózat kiépítésével szakmai műhelyek 

működtetésével támogatta.  

 A cél és az elvárás és az eszköz jelenik meg a jogszabályban, de sok minden szándékosan 

nincs leszabályozva a szakmai irányító hatóságok tájékoztatása szerint. 

 Mindez abból következik, hogy a szolgáltatások fejlesztésnek iránya ma a támogatott 

lakhatás, de másképp kell azt felkészíteni rá, aki akár ellátottként, akár dolgozóként egy 

hosszabb előkészület után kerül támogatott lakhatásba, és azt is másképp kell, aki 20-30 év 

intézményi jogviszony után kerül ebbe a szolgáltatásba. 

 

Háromféleképpen valósítható meg: 

1. egy szolgáltató biztosítja a lakhatást, és épületen kívül a napközbeni foglalkoztatást 

is maga nyújtja (újonnan jön létre a szolgáltatási gyűrű-azaz az érintett személyek 

köré szervezett alapszolgáltatások- is) 

2. az eddigi alapszolgáltatásai (szociális étkeztetés, támogató szolgálat, stb.) mellé 

biztosítja a támogatott lakhatást   

3. létrehoznak egy új támogatott lakhatást, és emellett más, a településen működő 

fenntartó nyújtja együttműködési megállapodás alapján a részszolgáltatásokat az 

ellátottaknak 

 

A támogatott lakhatás normatíváját, és a teljes térítési díjat a támogatott lakhatást fenntartó 

kapja meg. Idén januártól nem ütközik a támogató szolgálat, és a szociális étkezés a 

támogatott lakhatással (így ezt külön-külön leigényelheti a fenntartó ugyanazon személy 

után).  A részszolgáltatások díjazásáról egyedileg kell megállapodni. Szolgáltatási elemek 

bekerültek a törvény 75.§- ába, így az alapszolgáltatások szolgáltatási elemei is felsorolásra 

kerültek. A támogatott lakhatás valamennyi alapszolgáltatásra hatással van. (Demens 

személyek nem célcsoportja a támogatott lakhatásnak.)  

 

Fogyatékos személyeknél az alapvizsgálat, és komplex szükségfelmérés után lehet a személy 

jogosultságát, és a szolgáltatási tartalmat meghatározni.  

 

Tiszavasvárit érintően 2014-től folyamatosak a szakmai megkeresések, és különböző 

konferenciákon, műhelyeken vettünk részt munkatársaimmal, és több intézménylátogatás is 

történt. 

 

2017. január 11-én Munkácsy Mihály alpolgármester úrral Budapesten egyeztettünk az FSZK 

(Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Kft.) munkatársaival.  Az FSZK 

megküldte részünkre emailben a jelentkezési lapot egy felkészítő tanfolyamra, ami az 

intézményi férőhely kiváltás pályázatot támogatja, annak alapfeltétele.  

Ehhez a célhoz kapcsolódóan az FSZK 2016. április 1-jével elindította a „TÁRS – Szociális 

intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című -EFOP-1.9.1-

VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú- kiemelt projektet. A TÁRS projekt célkitűzése a 

szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítása, melyben 

minden érintett személy, szülő, érdekvédő, szakember, fenntartó, döntéshozó 

együttműködése szükséges ahhoz, hogy a jelenleg intézményben élők minőségi 

szolgáltatásokat vehessenek igénybe a saját igényeik szerint. 

Ez egy 4 napos felkészítés (1 nap az alap belső team számára + 3 nap tématerületenkénti 

felkészítés) a belső szakmai team-ek és a fenntartók képviselői számára. 

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/
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A fenntartók képviselői, a menedzsment és a belső szakmai team együttműködésével történhet 

eredményes pályázati tervezés és megvalósítás.  

Az intézményeknek/telephelyeknek, főleg ahol nagy lakó-létszámot kell felmérni, a kiírástól 

számítva minél rövidebb időn belül meg kell kezdeniük a kommunikációt és a felméréseket 

(lakók, dolgozók) ahhoz, hogy a folyamatot időben és jól végig lehessen vinni. A tanfolyam 

ingyenes, de nekünk kell megelőlegezni a szállás és útiköltséget. (Későbbiekben a beadott 

pályázat terhére ezek a költségek elszámolhatóak.) 

 

A TÁRS projekt (EFOP 1.9.1. „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs 

műhely kialakítása”) keretében készült el az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) 

módszertani útmutatója. A módszertani útmutató azoknak a szociális intézményeknek készült, 

akik a fogyatékossággal élő és szenvedélybeteg személyek intézményi ellátásának új 

formájában, a közösségi alapú, önálló életvitelt támogató szolgáltatási rendszer, a 

támogatott lakhatás kialakítására vállalkoznak. 

Egy korábbi rendszer felszámolása és egy alapjaiban új rendszer kiépítése megalapozott 

előkészítést, tervezést igényel. Ennek a folyamatnak lehet egyik legfontosabb eszköze az IFKT 

módszertana. 

A kiváltási folyamat második szakasza még csak most kezdődik, de a Kormány határozott 

célja, hogy az elkövetkező néhány évben 4000 új támogatott lakhatási férőhely jöjjön létre és 

az önálló életvitelhez szükséges képességekre épülő és fejlesztő szolgáltatási rendszer alakul 

ki. 

Megjelent a koncepció 2017-2036 között az IFK (azaz az intézményi férőhely kiváltási 

program) folyamatról , az EFOP 2.2.2 felhívás és a későbbikben megjelenő EFOP 2.2.5 is 

az intézményi férőhely kiváltásról. 

 

A támogatott lakhatás szempontjából cél a fogyatékos személyek férőhelyeinek (98 fő) 

kiváltása, mivel ezt a szolgáltatást az SZGYF-el kötött ellátási szerződés keretében látja el az 

Önkormányzat, ezért javaslom az SZGYF-el való tárgyalást ebben a témában még a 

pályázat benyújtása előtt. 

 
Az EFOP 1.9.1 szakmai támogatás a EFOP 2.2.2. intézményi férőhely kiváltó  pályázat megvalósításához. 

 

Az EFOP 2.2.2 a teljes intézményi férőhely kiváltást célozza meg, tehát a 98 fogyatékos személyt.  

 A foglalkoztatás megszervezéséhez igényelhető 0,7 M Ft/ fő, a szociális  alapszolgáltatások fejlesztéséhez 

(nappali klub, támogató szolgálat, szociális étkezés) 1,3 M Ft/fő, és  a férőhely kiváltásra 6.75 e Ft/fő.  (Egy 

főre max  8.750 e Ft számolható el.  

 

Összegezve a fentieket:  

 

AZ EFOP 2.2.2 -17 a teljes kiváltás -98 férőhelyre, amihez társulnia kell az EFOP 1.9.1.nek.  

 

Amelyik fenntartó nem vesz részt a felkínált modellprogramban, de kihelyez fogyatékos 

klienseket a megvalósuló támogatott lakhatásba, annak is nyújtanak szakmai felkészítést. 

 ( a felhívásokban célcsoport a fogyatékos személyek bentlakásos intézménye 50 fő felett ill. a  

várólistán lévő személyek  is  mindkét esetben.) 

 

A két választási lehetőséget felkínálták: 

 

Részt vesz az Önkormányzat a kiváltási programban, EFOP 2.2.2. ill, EFOPŐ 2.2.5 

keretében – teljes 98 létszámmal-  
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vagy szakmai háttértámogatást igényel az intézményen keresztül a kihelyezéshez más 

Tiszavasváritól függetlenül megvalósított támogatott lakhatásba történő kitagoláshoz.(A 

feladat állami, így nincs rá mód, hogy adott esetben a kihelyezés elkerülhető legyen. )” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Tiszavasvári, 2017. március 16. 

 

 

 

 

               Nácsáné dr. Kalán Eszter 

            intézményvezető 

 

 

 
Melléklet 1. 

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 

 

A kedvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

A szerződött támogatás összege: 2 499 492 655 Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31. 

A projekt tartalmának bemutatása: 
A projekt fő célkitűzése – az Országos Fogyatékosügyi Programban és a vonatkozó 

kormányhatározat alapján – a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai- módszertani 

hátterének biztosítása az ország egészében, annak különböző területén működő személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára. 

A Magyar Kormány az intézményi férőhely kiváltásának stratégiájában a fogyatékos 

személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények átalakításáról döntött, 

2011 – 2041 között. A szociális intézményi kiváltási stratégia célja a kisebb létszámú, 

lakókörnyezetbe integrált, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az önálló életvitelhez 

szükséges képességekre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő 

átalakulás. 

A fejlesztés közvetlenül kapcsolódik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

(EFOP) együttműködő társadalomról szóló 1. prioritásához. Az EFOP-ban kijelölt cél az 

intézményi férőhelyek kiváltásának folytatása 2020-ig, továbbá az ellátórendszer más 

területein a hatékonyság és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. Az intézményi 

férőhely kiváltás az Európai Bizottság által megadott általános módszertanon alapul. A 

2007–13-as időszakban megvalósult fejlesztésekhez képest a továbblépés elsődleges iránya a 

rehabilitációban érintett szolgáltatások közötti integrált megoldások alkalmazása, a 

foglalkoztatás fontosságának hangsúlyozása, illetve a kiváltást támogató tanácsadói 

fejlesztése. 

A projekt feladata, hogy biztosítsa a magyarországi szociális intézményi férőhelykiváltásban, 

az EFOP 2.2.2 konstrukció projektjeiben érintett fenntartók és intézmények számára a 

szükséges szakmai eszközöket, módszertanokat. 

 

A projekt hat operatív célt határoz meg: 
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1. operatív cél: Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely (Műhely) 

létrehozása, amely a kiváltási folyamatban érintett intézményeket támogatja, 

koordinálja. A Műhely tudásközpontként is funkcionál, szorosan kapcsolódva a 

szociális alapszolgáltatások fejlesztéséhez, valamint segíti az érintett fogyatékossággal 

élő embereket. 

2. operatív cél: Foglalkoztatási eszköztár-fejlesztés, amely a kliensek foglalkoztatási, 

aktív munkaerőpiaci részvételének erősítését szolgálja módszertan és célzott 

foglalkozási rehabilitációs eszközrendszer fejlesztésével. 

3. operatív cél: Kutatási, mérési – értékelési rendszer működtetése, amely 

helyzetelemzéseket, igényfeltárásokat, tanulmányokat készít, kiemelten a kliensek 

életminőségét, a szakemberek alkalmazkodását, a közösségi alapú ellátást vizsgálva. 

4. operatív cél: Szolgáltatás-fejlesztés a komplex kiváltási szükségletfelmérés, a komplex 

intézményi férőhely-kiváltási folyamat, valamint a támogatott lakhatási ellátórendszer 

módszertani megalapozására, továbbá kapcsolódó képzések, felkészítések 

kidolgozására. 

5. operatív cél: Intézmény-átalakítási támogatórendszer létrehozása, amely a 

kiváltásban közvetlenül érintett intézményeket segíti egy egységes szervezet átalakítási 

módszerrel, folyamatos szakmai tanácsadással, mentorálással, folyamatkíséréssel. 

6. operatív cél: Hálózat működtetése, amely országos szinten biztosítja a kiváltásban 

érintett szereplők közötti információáramlást, a módszerek és jó gyakorlatok 

megosztását, fejlesztések közössé tételét, továbbá garantálja a horizontális és 

vertikális szakmai kommunikációt az érintett szereplők között. 

A kiváltási folyamat továbbviteléhez nélkülözhetetlen a helyi és a tágabb társadalmi környezet 

elfogadásának javítása. A projekt célja a hatékony kommunikáció és közösségfejlesztési 

módszerek alkalmazása, támogatása ennek eléréséhez. 

A projekt megvalósítását biztosító szakmai munkacsoportok és azok főbb tevékenységei 

 

Szakmai Koordinációs Műhely 
1. Szakmai Konzultációs Testület felállítása és működtetése 

2. Minőségirányítási rendszerek kialakítása és/vagy adaptációja 

3. Bentlakásos intézményben élő célcsoport tagokra irányuló tevékenységek 

 Érdekvédelmi tanácsadás az intézményben élők számára 

 A fogyatékos célcsoport tagok mentorálása, felkészítése, támogatása a kiváltási 

folyamatra 

 A fogyatékos célcsoport tagok kiváltás utáni beilleszkedésének támogatása 

 

Kutatási munkacsoport 
1. Helyzetelemzés, igényfelmérések, tanulmányok készítése 

2. Az intézményi férőhely kiváltási folyamat nyomon követő értékelése, kutatás, mérés-

értékelés, hatékonyság- és hatásvizsgálat 

3. A megvalósításra kerülő kiváltási projektek szakmai nyomon követése 

4. Policy ajánlások megfogalmazása 

 

Szolgáltatásfejlesztési munkacsoport 
1. Az intézményi férőhely kiváltást megalapozó felmérés módszertanának kidolgozása: 

Intézmény Férőhely Kiváltási Stratégia (IFKS) módszertani képzési programjának 

kidolgozása – legalább 142 fő intézményi munkatárs felkészítése 

2. Az egészségügyi, szociális, képzési, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

módszertanának, eszközrendszerének vizsgálata, és kialakítása: 



 115 

– a Támogatott Lakhatás protokolljának kidolgozása 

– szolgáltatási gyűrű/portfólió módszertanának kidolgozása 

3. A helyi kiváltási modell programok szakmai-módszertani támogatása 

– súlyosan halmozottan fogyatékos személyek támogatott lakhatási modellprogramja 

– az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja 

4. Képzések, kompetenciafejlesztés, felkészítés – legalább 3 db akkreditált képzési 

program kidolgozása 

 tananyagfejlesztés, képzési anyagok készítése 

 intézményvezetők, esetfelelősök, kísérő támogatást biztosító munkatársak részére 

 a komplex szükségletfelmérés elvégzésére feljogosító minősített képzéshez 

kapcsolódóan 

 mentorok képzéséhez, továbbképzéséhez 

 lakók, dolgozók, támogató környezet felkészítéséhez kapcsolódó képzési-fejlesztési 

anyagok 

 képzők képzése 

 

Foglalkoztatási munkacsoport 
1. A foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés módszertanának, 

eszközrendszerének vizsgálata, és kialakítása 

 a támogatott lakhatásban élők foglalkoztathatóságának elősegítése érdekében 

foglalkozási rehabilitációs fejlesztő eszközök kidolgozása és bevezetésének szakmai 

támogatása 

 a különböző foglalkoztatási formák, valamint a foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása 

 

Intézménytámogatási munkacsoport 
1. A kiváltásban érintett intézmények szervezet átalakításához kapcsolódó tevékenységek 

– 15 intézmény elérése szervezet-átalakítási intézkedésekkel 

2. Szakértői, tanácsadói tevékenység a kiváltásban érintett intézmények számára 

 

Hálózati munkacsoport 
1. Hálózati tevékenység támogatása 

2. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése és megosztás 

3. Képzések, kompetenciafejlesztés, felkészítés lebonyolítása – 850 fő képzése 

4. Szakmai kommunikáció 
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Tárgy (11.np): Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 

étkeztetéséről szóló megbízási szerződés módosításáról  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

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 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

89/2017. (IV.27.) Kt. számú 

határozata 
 

 

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló megbízási 

szerződés módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „A rászoruló gyermekek 

intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló megbízási szerződés módosítása” szóló 

előterjesztéssel kapcsolatban - az alábbi határozatot hozza:  

 

I.1. „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” 28/2017. (II.15.) Kt. 

számú határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadott, Tiszavasvári Város 

Önkormányzata és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. között létrejött 

2017. április 28. napján kelt megbízási szerződés I. c) pontjában a „Tiszavasvári Általános 

Iskola Kabay János Iskolai Egység Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. konyhája” szövegrész a 

„Váci Mihály Gimnázium Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. sz. konyhája” szövegrészre 

módosul.  
 

I.2. A jelen határozat I.1. pontjában foglaltak alapján, „A rászoruló gyermekek intézményen 

kívüli szünidei étkeztetéséről” 28/2017. (II.15.) Kt. számú határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal elfogadott, Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. között létrejött 2017. február 28. napján kelt megbízási 

szerződés I. ab), valamint c) pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„ab) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási 

szünetben 2017. június 19-től 2017. szeptember 1. napjáig, ezen időtartamra eső 

munkanapokon – 54 munkanapra - déli meleg főétkeztetést biztosít. „ 
 „… 

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   

- Váci Mihály Gimnázium Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. sz. konyhája 

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

 

I.3. Az I.1-I.2. pontban foglaltak szerinti, a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. között – a szünidei étkeztetés 

biztosítására vonatkozó – megbízási szerződést módosító okiratot a jelen határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

II. Felhatalmazza a polgármestert a I.3. pontban meghatározott szerződés aláírására. 

 

III. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1 példányát küldje meg a Közétkeztetési 

Kft. ügyvezetőjének, valamint a döntésről értesítse a Váci Mihály Gimnázium igazgatóját. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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1. melléklet  „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló 

megbízási szerződés módosításáról” szóló  89/2017. (IV.27.) Kt. számú határozathoz 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

  
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 

Cégjegyzék szám: 15-09-073088 

Adószám: 18798553-2-15 

  

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

között a 2017. február 28. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szóló szünidei 

étkeztetés biztosítására kötött megbízási szerződés módosítására 2017. május 1. napjával 

az alábbiak szerint: 

 

I.1. Az eredeti szerződés I. ab) pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

szünetben 2017. június 19-től 2017. szeptember 1. napjáig, ezen időtartamra eső 

munkanapokon – 54 munkanapra - déli meleg főétkeztetést biztosít. „ 
 

I.2. Az eredeti szerződés I. c) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„…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   

- Váci Mihály Gimnázium Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. sz. konyhája 

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

 

 
I. Felek rögzítik, hogy a megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan 

tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 

 

II. Jelen megbízási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

89/2017. (IV.27.) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Polgármesterét jelen szerződés aláírására. 
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III. Jelen szerződést a szerződő felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Kelt: 2017. ………………………  

 

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

           megbízó                                   megbízott 

 

 

 

 
 

Tárgy (12.np.): Előterjesztés a fizioterápia ellátás biztosítására kötött 

közreműködői szerződés meghosszabbításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea 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 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 

90/2017. (IV. 27.) Kt. sz.  

határozata  

 

a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés meghosszabbításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-ában, valamint az  egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi   CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján 

foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 
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I. 1  Hozzájárul a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 

TIVESZ Kft.) és a Rehabilitációs Team Kft. közötti, fizioterápia ellátás 15 

óraszámmal (melyből fizikoterápia: 7,5 óra, gyógytorna 7,5 óra) történő 

biztosításához szükséges, jelen határozat 1. mellékletét képező közreműködői 

szerződés megkötéséhez.  

 

I. 2. Az I.1 pontban meghatározott szerződés 2017. május 1. napjától a „Járóbeteg 

közbeszerzés 2017.” című közbeszerzési eljárás 2. része - Tiszavasvári nem szakorvosi 

feladatellátáson belül a fizioterápia (7,5 óra fizikoterápia, 7,5 óra gyógytorna) nem 

szakorvosi feladatellátás - tekintetében lefolytatott, érvényes és eredményes 

közbeszerzési eljárást követően a feladatellátáshoz szükséges jogerős működési 

engedély megszerzése, és a finanszírozási szerződés megkötése időpontjáig, de 

legkésőbb 2017. június 30. napjáig tartó, határozott időre szól. 

 

Határidő: haladéktalanul                           Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

  

 

I. 3. Felkéri a TIVESZ Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az I.1. pontban megjelölt 

szerződés aláírásáról.  

 

Határidő: haladéktalanul                            Felelős: Nácsáné dr. Kalán Eszter ügyvezető 

 

 

 

 

 

1. melléklet a 90/2017. (IV.27.) Kt. határozathoz 

 

KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS 
mely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Egészségügyi  Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft. (adószám: ____________________, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Báthori 6.  képviseli: 

Nácsáné Dr. Kalán Eszter  ügyvezető) mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: 

Szolgáltató),  

másrészről a …………….. (cégjegyzékszám: …………., adószám: ……….,       bankszámla 

szám: ………………., székhelye: …………. képviseli: ……………), mint vállalkozó 

egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Közreműködő) között  alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételekkel. 

 

1. A Közreműködő - a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás részét képező 

– járóbeteg szakellátás keretében fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 

tevékenység, heti 15 nem szakorvosi órában történő feladatellátásának biztosítását 

vállalja. 

Szakma megnevezése:  fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 15 óra  

melyből    fizikoterápia 7,5 óra 

gyógytorna 7,5óra   
9 jegyű ágazati azonosító: 001000146 

Szakmakód: 5722, 5711 

Progresszivitási szint: járóbeteg szakellátás 

Szolgáltatási típus: 5 (középfokú egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladat) 

Ellátási forma: 10 (járóbeteg ellátás keretében végezhető tevékenység) 
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Ellátási terület: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadob, Tiszadada, Tiszaeszlár, 

Szorgalmatos 

 

2. A szerződés időtartama  
2.1 Jelen szerződés 2017. május 1. napján lép hatályba. 

2.2 Jelen szerződés a TIVESZ Kft. működési engedélyében szereplő fizioterápia 

feladatellátásra vonatkozó, – Tiszavasvári Város Önkormányzata által kiírt, és 

lefolytatott érvényes és eredményes közbeszerzési eljárást követően - a 

feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése, valamint a 

finanszírozási szerződés megkötése időpontjáig, de legkésőbb 2017. június 30. 

napjáig tartó, határozott időre szól.  

 

3 A Közreműködő feladata Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő (4440 

Tiszavasvári, Nyárfa u. 4.) Városi Strandfürdő területén kialakított – Tiszavasvári 

Strandfürdő Kft. által a Közreműködő számára bérbe adott – helyiségben járóbeteg 

szakellátás keretében fizikoterápia egészségügyi ellátás biztosítása. 

 

4 A Közreműködő a szolgáltatást az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 

engedéllyel, valamint képesítéssel rendelkező fizioterápiás 

asszisztenssel/asszisztensekkel látja el. A Közreműködő tevékenységének végzésére 

szakmai felelősségbiztosítást köteles kötni, illetve a mindenkor hatályos működési 

engedélyének egy másolati példányát a Szolgáltató részére köteles átadni. 

 

5 Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket 

(szerződés 1. sz. mellékletét képező leltár szerint) a feladatellátás megkezdésekor 

térítésmentesen átadta Közreműködő részére, azok folyamatos pótlásáról Közreműködő 

köteles gondoskodni. A Közreműködő köteles „Az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről” szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM 

rendeletben meghatározott feltételeket teljesíteni.  

 

6 A Közreműködő köteles a Szolgáltató által biztosított szoftvert használni az 

egészségügyi szolgáltatás biztosítása során. Köteles a havi OEP jelentéshez 

adatszolgáltatásra. A programfrissítéssel kapcsolatos feladatok – informatikus 

biztosítása – a Közreműködőt terhelik.  

 

7 A Szolgáltató a feladatellátás/beavatkozás után járó – a lejelentett TVK-érték 

pontforint értékét az adott finanszírozási hónap OEP visszaigazolási lapján 

szereplő szorzónak megfelelő és a munkaállomás programkövetési díjával 

csökkentett OEP finanszírozás összegét, annak megérkezését követően számla 

ellenében átutalja a Közreműködő bankszámlájára és az OEP által megküldött 

visszaigazolás egy példányát a Közreműködő részére átadja. 

.  

 

8 A Közreműködő a feladatai teljesítése során az irányadó környezetvédelmi, munka- és 

tűzvédelmi szabályokat köteles betartani, az általa használatra átadott tárgyi eszközöket 

rendeltetésszerűen használni. Károkozás esetén kárfelelősséggel tartozik. Közreműködő 

saját tulajdonában álló eszközt, illetve a használatra átadott eszközt, az eszköz 

rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát folyamatosan köteles biztosítani. 

 



 122 

9 A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt 

az egységes betegellátás folyamatosságának biztosítása, és az egészségügyi szolgáltatás 

színvonalának fenntartása, fejlesztése érdekében együttműködve járnak el, különös 

figyelemmel a területi ellátási kötelezettséghez kapcsolódó betegellátási rendre is.  

 

10 A Közreműködőnek az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott 

egészségügyi és személyes adatokat a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően 

kell kezelnie. A Közreműködő az egészségügyi szolgáltatást köteles az általában elvárható 

gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, legjobb tudása szerint, szakmai 

kompetenciájának megfelelően nyújtani. A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy 

az egészségügyi tevékenység végzése során együttműködik a feladatellátásban 

közreműködő személyekkel, a feladatellátásra irányuló jogviszonyok típusától 

függetlenül. A szerződés teljesítése során a sterilizálásról és a keletkezett veszélyes 

hulladék megsemmisítéséről a Közreműködő gondoskodik.  

 

11 A Szolgáltató jogosult az egészségügyi szolgáltatást, a betegellátás színvonalának 

megőrzése érdekében jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére kiterjedően, 

e szerződés keretei között ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során felvett 

jegyzőkönyvből megállapítható, hogy a Közreműködő a szolgáltatást a jelen szerződés, 

illetve a vonatkozó szakmai, etikai, és jogszabályok rendelkezéseinek megsértésével 

nyújtja, a Szolgáltató írásban, határidő kitűzésével hívja fel a Közreműködőt a jogsértés 

megszüntetésére. Amennyiben a Közreműködő a határidőre nem tesz eleget a 

felszólításban foglaltaknak, vagy ismételt szerződésszegést követ el, ez a jogszerűen 

alkalmazható egyéb szankciók mellett, jelen szerződés azonnali hatályú, rendkívüli 

felmondását is jelenti.  

 

12 A Közreműködőt azon jogos panaszok miatt, amelyek a tevékenységével összefüggnek, 

felelősség terheli. Az ilyen irányú panaszokat a Szolgáltató kivizsgálja. A kivizsgálás 

során lehetőséget kell adni a Közreműködőnek, hogy az üggyel kapcsolatos álláspontját, 

védekezését előadja. Amennyiben megállapítást nyer a Közreműködő felelőssége, a 

Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, vagy a nem megfelelően 

biztosított szolgáltatás értékét megvonni.  

 

13 1 Jelen szerződés rendes felmondással, írásban, a felmondás közlése hónapja utolsó 

napjára mondható fel  

 

13.1.1 Közreműködő által abban az esetben, ha a Szolgáltató nem adja át Közreműködő 

részére jelen szerződés 7. pontja alapján meghatározott finanszírozást.  

13.2.2 Szolgáltató által abban az esetben, ha Közreműködő jelen szerződés alapján nem 

vagy nem szerződésszerűen teljesít. 

13.1.3 Bármely fél által abban az esetben, ha a fizioterápia feladatellátásra vonatkozó- 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által kiírt – közbeszerzési eljárás bármilyen okból 

meghiúsul, vagy érvénytelenül vagy eredménytelenül zárul. 

 

13.2 Jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel bármikor felmondható. 

 

14. Jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat érvényesen kizárólag írásban 

tehető. 
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15. A szerződés megszűnésekor a Közreműködő köteles a kezelésében tartott egészségügyi 

dokumentációt és a használatra adott eszközöket – a betegellátás folyamatos biztosítása 

érdekében – hiánytalanul és haladéktalanul a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.  

 

Jelen megállapodás 2017. május 1. napján lép hatályba.  

 

Szerződő felek a szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és 

nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, megállapítva, hogy a 

szerződésben nem rendezett kérdésekben elsősorban az egészségügyről szóló és az 

egészségügyi tevékenység ellátására vonatkozó, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

 

Tiszavasvári, …………………………………………… 

 

 

Szolgáltató                                                                               Közreműködő 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Kornisné Központ 2016. évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolójáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán 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 TESTÜLETE 

91/2017. (IV.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Kornisné Központ 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kornisné Központ 2016. évi 

szakmai munkájáról szóló beszámoló” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1./ az intézmény vezetője által készített - a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ 2016. évi szakmai munkájáról szóló - beszámolót megtárgyalta 

és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2./ felkéri a város Polgármesterét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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melléklet „A Kornisné Központ 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról” 

szóló 91/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozathoz 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület 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 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 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 TESTÜLETE 

92/2017. (IV.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról  

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület 2016. 

évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1./ az egyesület elnöke által készített Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi szakmai és 

pénzügyi beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

2./ felkéri Polgármestert, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott döntésről. 

 

 

 

Határidő: azonnal         Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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92/2017.(IV.27.) Kt. számú határozat melléklete: 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub TAO programban való 

részvételéhez történő hozzájárulásról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elsőként elmondta a határozat-tervezet mellékletét képező megállapodás tekintetében, hogy a 

megállapodás, ahol beruházást említ, mindenütt pontosan szükséges megállapítani, hogy mely 

ingatlan és milyen című pályázat keretében megvalósuló beruházásról van szó. Ezek a 

pontosítások kerülnek átvezetésre a megállapodáson. A megállapodás 2. oldalának a 3. 

bekezdése tartalmazza, hogy a Városi Kincstár által kijelölt felelőssel történő egyeztetés 

alapján lesz majd az igénybevétele ennek a beruházásnak. Ezt javasolta törölni, ugyanis majd 

a beruházás megvalósulását követően lehet arról dönteni, hogy ki lesz ennek a felelőse, és 

hogy milyen módon történik az üzemeltetése. A következő bekezdés az intézmény 

kötelezettségeit említi, ami helyesen az önkormányzat kötelezettségei lennének. Az 

önkormányzat ezen kötelezettségeit vagy közvetlenül, vagy pedig közvetve az ingatlan 

használatba adásával fogja megvalósítani. A következő oldalon az első bekezdés, a sportról 

szóló törvény egyik módosítására hivatkozik, ami már nem hatályos, mivel beépült az 

alaptörvénybe. Tehát itt helyesen ezt a törvényt kell érteni, és ez meghatározza, hogy a 

törvényben meghatározott időponttól a törvényben meghatározott határidőig, ezt a 

megfogalmazást tartalmazza a c) pont. Ez is pontosításra szorul, a használatba vételtől 

kezdődően a fenntartási időszak, ami egy végső határidő, tehát legfeljebb a fenntartási időszak 

végéig szólhat az ezzel kapcsolatos kötelezettség. A pályázat pontos címét meghatározni 

szükséges ebben az esetben is. A sportszervezet vállalja kezdetű bekezdés b) pontban az 

szerepel, hogy a beruházás befejezésével egyidejűleg átadja az önkormányzat tulajdonában 

megvalósult beruházást minden ellenszolgáltatás nélkül. Ez az időpont helyesen a könyv 

szerinti érték nullára írását követően lenne, az átadás ekkor történhet meg. Ekkor minden 

ellenszolgáltatás, költség és egyéb igény nélkül adja az önkormányzat tulajdonába a 

megvalósult beruházást. A következő oldal d) pontja az üzembe helyezésről szól, és az első 

támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig határozza azt meg. Ez a legkésőbbi 

időpont, tehát ezen belül kell, hogy megvalósuljon az üzembe helyezés, és az üzembe 

helyezéshez kell kötni e megállapodás hatályba lépését. A következő bekezdés a tulajdonjog 

átruházásának jogcímét határozza meg, mégpedig ajándékozás jogcímen. Tartalmazza is, 

hogy szükség esetén módosíthatják a felek, ezért javasolta úgy megfogalmazni, hogy a 

tulajdonjog egy ingyenes tulajdonjog átruházással keletkezik majd. 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett 

módosításokkal együtt. 

 

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-TESTÜLETE 

93/2017. (IV.27.) Kt. számú 

határozata 
 

A Tiszavasvári Sport Klub TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sport Klub a látvány-csapatsportok 

támogatásának adókedvezménye ingatlan felújítási program (továbbiakban: TAO program) 

keretében nyertes pályázat esetén a tiszavasvári 2287/12 hrsz-ú, ingatlanon sportfejlesztési 

tárgyi eszköz beruházást valósítson meg, legfeljebb bruttó 29.933.011 Ft. erejéig. 

 

2. Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott nyertes pályázat esetén  

a beruházás megvalósításához szükséges önerőt biztosítja legfeljebb 9.221.949 Ft. erejéig. 

 

3. Az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében elfogadja - a határozat mellékletét 

képező tartalommal - a Tulajdonosi hozzájárulásról, a jelzálogjog bejegyzéshez történő 

hozzájárulásról szóló nyilatkozatokat és Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári 

Sport Klub között kötendő megállapodást. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban megjelölt nyilatkozatok és megállapodás 

aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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93/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

Előzetes írásbeli hozzájárulás a nyilatkozattevő tulajdonában álló, a 

nyilatkozatban megjelölt ingatlanon történő beruházás végrehajtására 
 

 

Előzmények 

A Tiszavasvári Sport Klub sportegyesület a látvány-csapatsport támogatását biztosító 

támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint sportfejlesztési tervet készített, melynek része olyan 

beruházás/tárgyi eszköz felújítás, mely esetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO) 22/C § (6) bekezdés értelmében a sportcélú 

ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.  

 

Mindezekre figyelemmel az ingatlan tulajdonosa az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 

1. Dr. Fülöp Erik Polgármester kijelenti, hogy  a Tiszavasvári Város területén 

lévő 2287/12 helyrajzi számú 1,2076 ha alapterületű közterületi ingatlan a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi ( üzleti vagyon), 

mely természetben Tiszavasvári,  Kabai János utca mellett lévő lakótelepen található. 

 

2. Az ingatlan kizárólagos tulajdonosa és kezelője képviseletében kijelenti, 

hozzájárul ahhoz, hogy a TAO törvényben meghatározottak szerint az ingatlanon a 

Tiszavasvári Sport Klub sportszervezet beruházást, fejlesztést hajtson végre a pályázat 

mellékleteként szereplő műszaki tartalommal.    

 

3. A nyilatkozatot tevő kijelenti, hogy nyilatkozattételi képessége nincs 

korlátozva, az ingatlannal kapcsolatos rendelkezési jogok megilletik. 

 

 

Nyíregyháza, 2017. …………………………….. 

 

 

                   Dr. Fülöp Erik 

                                                                    polgármester    

                ingatlan tulajdonosa képviseletében 
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Előzetes írásbeli hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez 
 
 

Előzmények 

Tiszavasvári Sport Klub sportegyesület a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 

igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 

valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak 

szerint sportfejlesztési tervet készített, melynek része olyan beruházás/tárgyi eszköz felújítás, 

mely esetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: TAO) 22/C § (6) bekezdés a)/vagy d) pontja értelmében a sportcélú ingatlan 

tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Magyar Állam az 

ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjogot jegyezzen 

be.  

 

Mindezekre figyelemmel az ingatlan tulajdonosa az alábbi visszavonhatatlan nyilatkozatot 

teszi: 

 

1.Dr. Fülöp Erik Tiszavasvári Város Polgármestere kijelenti, hogy a Tiszavasvári 

Önkormányzat 1/1 arányban kizárólagos tulajdonosa a 2287/12 Hrsz. ingatlannak. 

 

2.Az ingatlan tulajdonosa kijelenti, hogy visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a TAO 

törvényben meghatározottak szerint ingatlanára 15 év időtartamra a Magyar Állam javára 

20.711.062 Ft, azaz Húszmillió-hétszáztizenegyezer-hatvankettő forint meghatározott 

adókedvezmény mértékéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

 

3.A jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzésével kapcsolatos költségek (pl. 

jelzálogjog bejegyzésre alkalmas okirat elkészíttetése) Tiszavasvári Önkormányzatot terhelik. 
 

4.A nyilatkozatot tevő kijelenti, hogy nyilatkozattételi képessége nincs korlátozva, az 

ingatlannal kapcsolatos rendelkezési jogok megilletik. 

 

 

Tiszavasvári,………………………………………... 

 

 

               Dr. Fülöp Erik    

ingatlan tulajdonosa/tulajdonos képviseletében eljáró 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 ............................................................(név) 

...............................................................................................................(lakcím) 

 …………………………………………………….(név) 

            

………………………………………….........................…………………………….(lakcím) 
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MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (adószám: 15732468-2-15, 

cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám), képviseli: Dr. Fülöp Erik Polgármester, mint 

a Tiszavasvári Város Ökormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező 2287/12 Hrsz-ú, ingatlan 

tulajdonosa,  továbbiakban: Tulajdonos-, 

másrészről a Tiszavasvári Sport Klub Sportszervezet (cím: 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 

2. nyilvántartási szám: 2735 adószám: 18812514-1-15, képviseli: Leányvári Attila Elnök) 

továbbiakban: Sportszervezet, jelen megállapodást kötő felek – a továbbiakban együtt: 

Megállapodó felek- között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Tulajdonos rögzíti, hogy kötelező feladatainak ellátása mellett, kiemelt céljai között 

szerepel a város lakói részére a közösséghez tartozás élményének biztosítása, 

erősítése, példakép koncepció felépítése a sportolói életpályamodell állításával a 

látvány-csapatsportágak támogatása, ezen keresztül kiemelten az utánpótlás nevelés 

támogatása. 

 

2. 1 Megállapodó felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgya a Sportszervezet által a 

Magyar Kosárlabda Szövetséghez 2017/18 évadra beadandó sportfejlesztési program 

keretében „Tárgyi eszköz felújítás/beruházás” jogcímen megvalósítandó beruházás. 

(továbbiakban: beruházás)  

 

 Megállapodó felek e megállapodást jelen pontjában leírt Tulajdonosi cél 

megvalósítása érdekében, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 

igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 

valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) alapján - a Sportszervezet által végrehajtandó, sportcélú 

ingatlan-fejlesztést érintő - tárgyi eszköz beruházás feltételeinek megteremtése 

érdekében, a Tulajdonos részére kiemelten fontos utánpótlás-nevelés céljából kötik. 

 

3. Megállapodó felek rögzítik, miszerint Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi jelen 

megállapodás 1. számú mellékletét képező tulajdoni lap szerinti, tiszavasvári 2287/12. 

hrsz. alatt nyilvántartott, közterület megnevezésű ingatlan, mely egyben a 

beruházással érintett ingatlan. (továbbiakban: Sportpálya) 

      

4. Megállapodó felek rögzítik, miszerint jelen megállapodásban szereplő Sportszervezet 

a Rendelet 2. § (1) bekezdése 7. pontjában körülírt támogatott szervezet. 

 

5. A Megállapodó felek rögzítik, hogy a Tulajdonos a Sportszervezet részére ingyenesen 

átengedi az alábbiak szerint a Sportpálya használatát, a leírt feltételek mellett, 

sportcélú hasznosításra, kiemelten a kosárlabda sportághoz kötődő felkészítés és 

rendezvények lebonyolításának biztosítása érdekében. 

 

 5.1. 5 éven keresztül garantált időt biztosít, amely hétköznapokon 08-16 óra kötött a napi 

2 órát nem haladhatja meg, illetve éves szinten nem lehet több 200 óránál. Hétvégén és 

tanítási szünetben az önkormányzat által kijelölt felelőssel történt egyeztetés alapján a 
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Sportszervezet által igényelt időintervallumban biztosítja a Sportpályára történő 

bejutást. 

5.2  A kosárlabda edzések utánpótlás korosztályt érintenek.  

  

6. Az önkormányzat közvetlenül vagy az ingatlan használatba adásával közvetve a 

tulajdonos által ráruházott jogai gyakorlása mellett saját költségén köteles a 

fenntartással, használattal, hasznosítással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni, 

különösen, de nem kizárólagosan: 

 

a) a rendes gazdálkodás szabályai szerint eljárni, 

b) a jó gazda gondosságával eljárni, ezen belül gondoskodni a takarításról, őrzés-

védelemről, a Beruházással, felújítással létrejövő vagyonelemek biztosításáról, 

c) a Sportpályát rendeltetésszerűen használni, működtetni, 

d) a Sportpályához kapcsolódó közterheket viselni, 

e) a Sportpálya működtetése, fenntartása során keletkező közüzemi költségeket 

határidőre megfizetni, 

f) a Sportpálya fenntartásához szükséges felújítás, javítás terheit, beleértve a 

rendkívüli felújítás és a javítás terheit is viselni. 

 

7. Megállapodó felek megállapodnak, miszerint a Tulajdonos jelen megállapodásban leírt 

jogai és kötelezettségei gyakorlása során köteles: 

 

a) a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani, különösen, de nem          

kizárólagosan a foglalkoztatással, tűzvédelemmel, balesetvédelemmel, 

munkavédelemmel, létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos, és a számviteli szabályokat 

betartani; 

b) a jelen megállapodás keretében megvalósuló beruházásra vonatkozó jogerős 

használatbavételi engedély megszerzésétől legfeljebb a jelen beruházásra fenntartási 

időszak végéig a Sportpályát iskolai és diáksport események, szabadidősport 

események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események 

(továbbiakban együtt: közösségi célú használat) lebonyolítása céljából naponta a 

sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20%-ban és évente legalább 10 nap 

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítani. 

 

8. Megállapodó felek megállapodnak, miszerint Tulajdonos jelen megállapodás 

aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Sportszervezet a Sportpályán jelen megállapodás 

2.1 pontjában meghatározott beruházást végrehajtsa jelen megállapodásban 

meghatározott feltételek mellett. 

 

9. Megállapodó felek megállapodnak, miszerint a beruházás során létrejövő vagyon 

tulajdonjoga minden feltétel és ellenszolgáltatás nélkül a Tulajdonost illeti meg. 

 

10.  A megállapodó felek jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy a Beruházáshoz szükséges fedezetet együttesen biztosítják a következők szerint: 

10.1 a beruházás megvalósításához szükséges 30 % önrészt a Tulajdonos biztosítja,  

10.2 a maradék 70% részt pedig a Sportszervezet a támogatási igazolásban engedélyezett 

adó támogatás révén. 
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11.  A Tulajdonos kijelenti, hogy a beruházáshoz a tulajdonosi hozzájárulást a 

Sportszervezet részére megadja, és a beruházás és a felújítási feladatok végrehajtását 

megelőzően annak tartalmáról, a sportszervezettel egyeztet. 

 

12.  A sportszervezet vállalja, hogy: 

a) a beruházást a könyveiben a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 

nyilvántartja, 

b) a beruházás könyv szerinti érték nullára történő leírásával egyidejűleg minden 

külön intézkedés, hozzájárulás, ellenszolgáltatás, költség és egyéb igény nélkül 

a beruházást a Tulajdonos kizárólagos tulajdonába átadja. 

c) a beruházás, felújítás megvalósítása ideje alatt, elvégzésekor, üzembe 

helyezésekor annak dokumentációja (különösen: kiviteli terv, műszaki leírás, 

építési engedély, használatba vételi engedély, számviteli dokumentumok, stb.) 

egy, az eredetivel mindenben megegyező, hitelesített példányát átadja a 

Tulajdonos részére, 

d) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 

(továbbiakban: Tao.) 22/C (8) bekezdése alapján, a Sportpályán a Rendelet 

alapján végrehajtott beruházást legkésőbb a Tao. 4. § 45. pontja szerinti első 

támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig üzembe helyezi. 

e) a felújításon felül elvégzi a kézilabdapálya, röplabdapálya vonalazását is. 

 

13.  A Sportszervezet jelen megállapodás aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 

hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás és a felújítás során keletkezező vagyon 

tulajdonjoga – amennyiben annak nyilvántartása az ingatlan nyilvántartása az ingatlan 

nyilvántartás körébe tartozik - 1/1 arányban ingyenes tulajdonjog-átruházással a 

Tulajdonos javára bejegyzésre kerüljön. 

 

14.  Megállapodó felek rögzítik, hogy jelen megállapodás hatálya alatt a Sportpályával 

összefüggésben a kártérítési felelősség a Sportszervezet terheli. 

 

A Sportszervezet részéről a kapcsolattartó:   

Leányvári Attila elnök 

Email cím:  lvattila@gmail.com 

Tel.: +3670 369 8201                                                                              

                                                                                

    A Tulajdonos részéről a kapcsolattartó:   

    Dr. Fülöp Erik polgármester 

    Email cím: fulop.erik@tiszavasvari.hu 

    Tel.: 42-520-500 

     

15.  Megállapodó felek rögzítik, miszerint a Sportszervezet jelen megállapodásban leírt 

jogait harmadik személy részére nem ruházhatja át, harmadik személy részére azok 

gyakorlását nem engedheti át. 

         

16. Megállapodó felek megállapodnak, miszerint a Sportpályát érintő Beruházás üzembe 

helyezését követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek jelen megállapodás 

felülvizsgálatára, és amennyiben szükséges a beruházást érintően- különös tekintettel a 

tulajdonosi hozzájárulásban leírt kikötésekre- jelen megállapodást kiegészíteni. 
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17. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, miszerint 

minden további feltétel nélkül, külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a 

Sportszervezet által végrehajtásra kerülő beruházás kapcsán az ingatlan-

nyilvántartásba a Sportpályát terhelően jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar 

Állam javára a Törvény alapján igénybe vett adókedvezmény mértékéig. 

 

18. Megállapodó felek jelen megállapodást 2017. év április hónap 27. napjától 

határozatlan időre kötik. 

 

19.  Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései 

az irányadók. 

 

20.  A jelen megállapodást mely 5, egymással mindenben egyező, eredeti példányban 

készült, a Megállapodó felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magára nézve kötelezőnek elismerése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyóan aláírták. 

 

21.  Jelen megállapodás a beruházás üzembe helyezésével egyidejűleg lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2017. ……………..….. 

 

 

 

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

……………………………………. 

        Tiszavasvári Város Önkormányzata                          Sportszervezet 

             képviseli:       képviseli: 

    Dr. Fülöp Erik polgármester                                Leányvári Attila elnök                                                                      

   

 

 

Mellékletek: 

 

1 számú melléklet 

2287/12.  helyrajzi számú ingatlan Tulajdoni lap 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Kézilabda 

Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programjához tulajdonosi 

hozzájárulás és nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsátásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése: 

A megállapodás tervezettel kapcsolatban tett módosítási javaslatot. Egyrészt szükséges 

pontosítani, hogy milyen pályázat kereteiben kerülnek felújításra, a beruházás pontos 

megnevezése. A 3. pont tartalmazza, hogy a sportfejlesztési program ingatlan beruházásra 

vonatkozó elemeit teljes körűen az önkormányzat viseli. Az egyeztetéseket követően kiderült, 

hogy az adminisztratív költségeket jelenti ez a pont. Javasolta pontosítani úgy, hogy a 

beruházásra vonatkozó adminisztratív költségek terhelik teljes körűen az önkormányzatot, pl. 

a földhivatali bejegyzés költsége. Az utolsó bekezdés szerint a Magyar Kézilabda Szövetség 

által történő részleges elutasítás vagy módosítás, eljárás kapcsán felmerült költségek szintén 

az önkormányzatot terhelik. A következő mondatrész fejti ki, hogy a módosítás mit takarhat. 

Ehhez azzal a feltétellel járul hozzá az önkormányzat, hogy a módosítás vagy a részleges 

elutasítás esetén külön döntést követően elállhat ettől a megállapodástól, a pályázat 

megvalósításától. Javasolja kiegészíteni ezt a megállapodást egy olyan rendelkezéssel, hogy a 

beruházással megvalósított értéknövekmény tekintetében nincs és nem is lesz költség és 

egyéb másik igénye a szerződő félnek az önkormányzattal szemben, és, hogy a megvalósított 

beruházás a fenntartási időszak végén térítésmentesen, minden ellenszolgáltatás nélkül 

átadásra kerül az önkormányzat tulajdonába. 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett 

módosításokkal és kiegészítésekkel együtt. 

 

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 

94/2017. (IV.27.) Kt. számú 

határozata 
 

          A Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott 

Sportfejlesztési programjához tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat önrész 

rendelkezésre bocsájtásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kötelezettséget vállal a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda 

Szövetséghez benyújtott nyertes TAO pályázat önerejének biztosítására, 22.498.160 

forint erejéig. 
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2. Felkéri a TSE vezetőjét, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa az 

önkormányzatot. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges önrész fedezet biztosítására tegyen javaslatot a 

2018. évi költségvetési rendelet elfogadásakor, elsődlegesen beruházási hitel 

felvételével. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot és az 

önrész rendelkezésre bocsájtásáról szóló nyilatkozatot aláírja. 

 

 

Határidő: 1. pont: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                  2. pont: esedékességkor   Badics Ildikó jegyző 

        3. pont: 2018.február 15. 

        4. pont: azonnal 

 

 

 

 

94/2017. (IV.27.) Kt. számú határozat 1. melléklete  

 

Megállapodás 

 
Mely köttetett egyrészről: 

Név: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Adószám: 15732468-2-15 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Továbbiakban: Önkormányzat 

 

Másrészről: 

Név: Tiszavasvári Sportegyesület 

Adószám: 18792526-2-15 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Képviseli: Nácsa Balázs elnök 

továbbiakban együttesen: Felek 

 

1. Felek kijelentik, hogy akaratukkal megegyező módon a Tiszavasvári Sportegyesület 

2017/18-es szezonra a Magyar Kézilabda Szövetséghez Sportfejlesztési Programot 

(továbbiakban: beruházás) ad be, melynek részét képezi a Nyíregyházi Tankerületi Központ 

által fenntartott Tiszavasvári Általános Iskolához (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.) 

kapcsolódó Tiszavasvári Általános Iskola tiszavasvári 2795/3 hrsz. 4440 Tiszavasvári 

Ifjúság u. 8. szám alatti épülete tornatermének (továbbiakban: Tornaterem) felújítási 

projekt elem és a Városi Sportcsarnok (tiszavasvári 2448/6 hrsz. 4440 Tiszavasvári, Petőfi 

u. 1-3.) épületére (továbbiakban: Városi Sportcsarnok) 55,12 kW-os napelemes rendszer 

kiépítése is. 

2. A beruházás finanszírozását a fejlesztéshez elnyert kvóta feltöltését és a beruházás 

megvalósulása esetén a Tornaterem és Városi Sportcsarnok használatát külön 

megállapodásban rögzítik. 
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3. Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződés 1. pontjában megfogalmazott cél elérése 

érdekében a sportfejlesztési terv bírálatához szükséges szakhatósági, valamint építési 

engedélyeket beszerezni, annak költségeit viseli. 

 

4. Az 1. pontban beruházáshoz szükséges önrészt Tiszavasvári Város Önkormányzata külön 

megállapodás alapján fizeti meg a Tiszavasvári Sportegyesület részére.  

 

5. A jelen szerződés tárgya szerinti sportfejlesztési program ingatlan beruházás 

adminisztratív költségeit (ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költsége, tulajdoni lap) teljes 

körűen Önkormányzat viseli, függetlenül attól, hogy azt Tiszavasvári Sportegyesület 

megelőlegezi, avagy jelen megállapodás 4. pontjában leírt módon történik meg a kifizetés. 

 

6. Felek kijelentik, hogy tisztában vannak a sportcélú beruházáshoz kapcsolódó 

sportfejlesztési terv a Magyar Kézilabda szövetség által történő elfogadtatás nehézségeivel és 

az eljárás sajátos voltával, így a sportcélú ingatlan beruházás projektelem MKSZ részéről 

történő elutasítása vagy részleges elutasítása esetén sem lépnek fel egymással szemben 

kártérítési igénnyel. 

 

7. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által történő 

részleges elutasítás vagy módosítási elvárás kapcsán felmerülő költségek szintén 

Önkormányzatot terhelik, figyelembe véve a 7.1 pontban foglaltakat. Tudomásul veszi 

továbbá, hogy a sportcélú ingatlan fejlesztéséhez kapcsolódó tartalmi elemek a bírálat 

során változhatnak, ebből adódóan a beruházáshoz szükséges forrás részleges megítélése 

esetén az eredetileg a pályázathoz benyújtott költségtervben foglaltakhoz kapcsolódóan a 

beruházáshoz kapcsolódó önrész mértéke változhat, figyelembe véve a 7.1 pontban 

foglaltakat. 

7.1 Felek megállapodnak abban, hogy a 7. pontban meghatározott módosítás vagy 

részleges elutasítás esetén Önkormányzat – külön Képviselő-testületi döntést követően – 

elállhat a jelen szerződés tárgyát képező pályázat megvalósításától. 

 

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgya szerinti beruházással az 

Önkormányzat tulajdonán megvalósított értéknövekmény tekintetében a Tiszavasvári 

Sportegyesületnek nincs és nem is lesz megtérítési és egyéb igénye az önkormányzat felé. 

 

Jelen megállapodás a felek általi aláírás napján lép hatályba. 

Jelen megállapodást felek 3 egymással mindenben megegyező példányban szabad akaratukból 

írták alá. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2017. április 27.  

 

 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

        Tiszavasvári Sportegyesület   Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 Nácsa Balázs elnök          Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Nyilatkozat fenntartási kötelezettségről 

 

Alulírott Dr. Fülöp Erik mint a, Tiszavasvári Önkormányzat képviseletében, 4440 

Tiszavasvári,Városháza tér 4. sz. kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy 

a Tiszavasvári Sportegyesület látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 

ingatlanfejlesztés, felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes 

pályázat esetén a lent megnevezett ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást 

megvalósítson. 

 

A Tiszavasvári Önkormányzat, 4440 Tiszavasvári,Városháza tér 4.sz. mint tulajdonos 

egyetért azzal, hogy a beruházással érintett ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a 

beruházás Tiszavasvári Általános Iskola érdekeit szolgálja.  

 

Kijelentem, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, 

az abban foglaltakkal egyet értek.  

 

 

 

 

Kelt:, 2017. július 14. 

 

 

………………………… 

Dr. Fülöp Erik 

Tiszavasvári Város Polgármestere 
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Nyilatkozat használatról 

 

Alulírott Dr. Fülöp Erik  mint a, Tiszavasvári Önkormányzat képviseletében, 4440 

Tiszavasvári,Városháza tér 4. sz. kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy 

a Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 

ingatlanfejlesztés, felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes 

pályázat esetén a lent megnevezett ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást 

megvalósítson. 

 

A Tiszavasvári Önkormányzat, 4440 Tiszavasvári,Városháza tér 4.sz. mint tulajdonos 

egyetért azzal, hogy a beruházással érintett ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a 

beruházás Tiszavasvári Általános Iskola érdekeit szolgálja.  

 

Kijelentem, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, 

az abban foglaltakkal egyet értek.  

 

 

 

Kelt: 2017. április 20. 

 

 

 

………………………… 

Dr. Fülöp Erik 

Tiszavasvári Város Polgármestere 
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Nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsájtásáról 

 

Alulírott Dr. Fülöp Erik, mint a Tiszavasvári Város Önkormányzatának polgármestere (4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4.) kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy a 

Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 

ingatlanfejlesztés, felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat 

esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 

 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a beruházással érintett 

ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a beruházás Tiszavasvári Város Önkormányzata 

érdekeit szolgálja.  

 

A Tiszavasvári Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakkal 

egyet értek.  

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület által a programban foglalt, az 

előzőekben ismertetett infrastruktúra beruházáshoz szükséges önrészt a beruházás megvalósításához 

szükséges ütemezés szerint a Tiszavasvári Sportegyesület rendelkezésére bocsájtom.  

 

 Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult 

vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 

felhatalmazással.  

 

 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2017. április 27. 

 

 

……………………………………….. 

Dr. Fülöp Erik 

Polgármester 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való 

részvételéhez történő hozzájárulásról 

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 11 fő.  
 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

95/2017. (IV.27.) Kt. számú 

határozata 
 

A Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Labdarugó Szövetséghez benyújtandó TAO pályázat 

önerő biztosítása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

hozza: 

 

1. Kötelezettséget vállal a Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Labdarugó Szövetséghez benyújtott 

nyertes TAO pályázat önerejének biztosítására, 6.805.885 Ft erejéig. 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges fedezet biztosítására tegyen javaslatot a 2018. évi 

költségvetési rendelet elfogadásakor. 

 

3. Felkéri a TSE vezetőjét, hogy a pályázat elbírálását követően a határozatról tájékoztassa az 

önkormányzatot. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozatot és az önrész rendelkezésre bocsájtásáról szóló nyilatkozatot, valamint az építési 

beruházásról szóló nyilatkozatot aláírja. 

 

 

 

 

Határidő: 1.,4. pont: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                  2. pont: 2018.február 15.   Badics Ildikó jegyző 

                  3. pont: esedékességkor   
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1. melléklet a 95/2017. (IV.27.) Kt. számú határozathoz 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

 

Alulírott Dr. Fülöp Erik kijelentem, hogy a Nyíregyházi Földhivatalnál 2438 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Fehértói u. 2/B. címen található ingatlan az általam 

képviselt 1/1 arányú tulajdonát képezi. 

 

Az általam képviselt  Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a 

Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlan 

felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent 

megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 

 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári 

Sportegyesület a megvalósuló felújítást legalább 15 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség 

(a továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport 

támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és 

hasznosítsa.  

 

Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, a Tiszavasvári Város Önkormányzata, 

mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 15 év 

határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar 

Állam javára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése 

érdekében a Tiszavasvári Sportegyesülettel együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi 

nyilatkozatokat megteszem és a rendelkezésére bocsátom, valamint a bejegyzés költségeinek 

megfizetését vállalom.  

 

Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely 

akadályozná a Tiszavasvári Sportegyesületet abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást 

megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a 

felújítás megvalósítását követő 15 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.  

 

A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Tiszavasvári 

Város Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseinek. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult 

vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 

felhatalmazással.  

 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2017. április 27. 

 

 

 

……………………………………….. 

Dr. Fülöp Erik 

Polgármester 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
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Nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsájtásáról 

 

Alulírott Dr. Fülöp Erik, mint a Tiszavasvári Város Önkormányzatának polgármestere (4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4.) kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy a 

Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 

ingatlanfejlesztés, felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat 

esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 

 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a beruházással érintett 

ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a beruházás Tiszavasvári Város Önkormányzata 

érdekeit szolgálja.  

 

A Tiszavasvári Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakkal 

egyet értek.  

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület által a programban foglalt, az 

előzőekben ismertetett infrastruktúra beruházáshoz szükséges önrészt a beruházás megvalósításához 

szükséges ütemezés szerint a Tiszavasvári Sportegyesület rendelkezésére bocsájtom.  

 

 Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult 

vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 

felhatalmazással.  

 

 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2017. április 27. 

 

 

……………………………………….. 

Dr. Fülöp Erik 

Polgármester 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
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NYILATKOZAT 

- építési beruházások tárgyában - 

 

Alulírott Dr. Fülöp Erik mint Tiszavasvári Város Önkormányzatának (cím: 4440 Tiszavasvári 

Városháza tér 4. ; a továbbiakban: „Önkormányzat”) polgármestere a jelen nyilatkozat aláírásával 

az alábbi kijelentéseket és kötelezettségvállalásokat teszem: 

 

Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület 

(székhely: 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.; képviselő: Nácsa Balázs; a továbbiakban: 

„Sportszervezet”) az Önkormányzat kizárólagos, 1/1-ed arányú tulajdonában álló Sz-Sz-B Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala által 2438 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 

4440 Tiszavasvári Fehértói u. 2/B. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: „Ingatlan”) a 

társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „Tao. tv.”) 

22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével 

építési engedélyhez nem kötött, építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, 

vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást végezzen. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a 

Sportszervezet a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ”) által jóváhagyott 

sportfejlesztési programjának, a látvány-csapatsport támogatására, a támogatások felhasználására és 

ellenőrzésére vonatkozó jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének 

megfelelően, az Ingatlant a legalább 10 millió forint értékű beruházás és/vagy legalább 5 millió 

forint értékű  felújítás megvalósítását követően a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett 

beruházás esetében 10 (tíz) éves, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül 

térítésmentesen használja. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon 

harmadik személynek nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, amely 

korlátozná vagy kizárná a Sportszervezetet abban, hogy a tárgyi eszköz beruházást és felújítást, 

beruházás esetében 10 (tíz) éves, illetve felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon belül 

korlátozásoktól mentesen használja. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Önkormányzat képviseletére jogosult vagyok, a 

szükséges felhatalmazásokkal rendelkezem és az Önkormányzat a jelen nyilatkozat kiállításához 

szükséges testületi döntéseket a jogszabályokkal összhangban meghozta, egyúttal az Önkormányzat 

a jelen Nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Sportszervezet jelen 

nyilatkozatban biztosított jogait megerősítő Megállapodást a Sportszervezettel megköti. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2017. április 27. 

 

 

 

___________________ 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Dr. Fülöp Erik 

polgármester 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleményéről a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári 

Tagintézményét érintő átszervezésről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea 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 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy nem érkezett-e kérés, hogy okafogyottá vált a téma, és vegye le a képviselő-

testület napirendi pontról? 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Egyeztetés történt ez ügyben igazgató asszonnyal, és ő is úgy vélte, hogy nem lenne jó döntés a 

költözés. 

 

Mivel további 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

96/2017. (IV. 27.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézményét érintő intézményi átszervezéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83.§ (4) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Klebelsberg Központ 

vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonosa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat intézményi átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntést 

nem támogatja: 

Az intézmény szakmai alapdokumentumában az alább felsorolt pontok átvezetését: 
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6.13. pontjában 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 67/a. cím törlése, módosítva 4440 

Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 97/a.   

Indokolás: Az Önkormányzat meglátása szerint az átszervezés nem szolgálja az igénybevevők 

érdekeit. A környező településekről érkezők részére is nagyobb távolságot jelent az intézményhez 

történő eljutás. Jelentős számú óvodás gyermek részére biztosítanak szolgáltatást, akiket ezután a 

szülőknek szállítani kell a két intézmény között.  

A kialakításra kerülő helyiség a tetőtérben van, az épület nem akadálymentesített.  

 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról tájékoztassa a Nyíregyházi Tankerületi 

Központ igazgatóját. 

 

 

Határidő: azonnal                                  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tárgy (19.np.): Előterjesztés önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gáll Atilla köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Örömmel vette, hogy végre egy ilyen előterjesztéssel is találkozik a képviselő-testület. Annak meg 

külön örült, hogy benne van két olyan utca is, ami hosszú évek óta javításra szorul. Véleménye 

szerint nem volt szerencsés, hogy az önkormányzat várt mindig a pályázatokra. Hasonlóan kellett 

volna tenni, mint a 2006-2010 között időszakban, hogy el kellett volna különíteni egy bizonyos 

összeget, amiből évente meg lehetett volna határozni, hogy mely utcákat teszik járhatóvá. Ez sajnos 

nem így történt.  

 

Mivel további 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

97/2017. (IV.27.) Kt. számú 

határozata 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázat benyújtásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című pályázati kiírás c) alcéljára pályázatot nyújt be önkormányzati tulajdonú 

utak felújítása érdekében. 

 

2. A beruházás megvalósítási helyszíneit az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 4440 Tiszavasvári, Kabók Lajos utca 374 és 375 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Vízmű utca 584 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Állomás utca 586 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Akác utca 784 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Károli Gáspár utca 819 hrsz. 

 

3. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 A beruházás összköltsége:   18.459.450 Ft 

 Igényelt támogatás (85%):  15.690.532 Ft 

 Önkormányzati sajáterő (15%):   2.768.918 Ft 

 

4. A beruházás megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város Önkormányzata 

aktuális évi költségvetésében biztosítja. 

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához. 

 

 

 

Határidő: 2017. május 2. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi 

tevékenységéről 

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 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.  

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

98/2017. (IV.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évben végzett tevékenységéről 

 

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: 

 

I.  a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezetőjét a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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98/2017.(IV.27.) Kt. számú határozat melléklete: 
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés közösségi művelődési intézmény és szervezetrendszer 

tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat benyújtásáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Kiss Brigitta 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 képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

99/2017. (IV.27) Kt. számú 

határozata 

 

A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztései című pályázat benyújtásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Tudomásul veszi és támogatja, hogy az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

pályázatot nyújt be az EFOP-4.1.7-16 kódszámú ,,A közösségi művelődési intézmény- és 

szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra. 

 

2. A pályázatot maximum 20 000 000 Ft támogatási összeggel igényli meg.  

 

3.  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat részleteiről valamint elbírálásáról tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (22.np.): Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatásáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

100/2017. (IV.27.) Kt. számú  

határozata 

 

 

Jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 

17/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület kezdeményezi a következő önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakó jogcím 

nélküli lakáshasználók kilakoltatására vonatkozó keresetlevél 30 napon belül történő benyújtását a 

Nyíregyházi Városi Bírósághoz: 

 

 Ónadi Nikoletta (szül: Kiss Nikoletta) Tiszavasvári, Gépállomás u. 18/5. 

 Bodnár Zsolt és Mankó Erika  Tiszavasvári, Báthori u. 6. 

 

A keresetlevél benyújtását megelőzően a Testület döntéséről az érintetteket értesíteni kell, és fel kell 

szólítani őket a lakás kiürítésére, 15 napos határidő megjelölésével. 

 

   

Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (23.np.): Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés 

támogatásáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 

 

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 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2017. (IV.27.) Kt. számú  

határozata 

 

Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

I. A Képviselő-testület támogatja az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági 

különbségeket!“ című európai polgári kezdeményezést. 

 

II. Hozzájárul ahhoz, hogy a kezdeményezés Európai Bizottság általi nyilvántartásba vétele 

során az Európai Parlamentben megtartott közmeghallgatáson a polgári bizottság 

képviselője által ismertetésre kerüljön az Önkormányzat támogató egyetértése. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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1. sz.  melléklet 

A polgári kezdeményezés címe  

„Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“ 

A polgári kezdeményezés tárgya  

„Jogi aktusok, melyek egyértelműsítik, hogy az Uniónak célja a tagállamok közötti bérkülönbségek 

kiegyenlítése, és amelyek e cél jegyében hatékonyabban valósítják meg a kohéziót.“ 

Az Európai Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó polgári kezdeményezés célja  

„A tagállamok közötti jelentős bérkülönbségek miatt a munkaerő-áramlás egyirányú. A 

nagymértékű elvándorlás a hátrányos helyzetű tagállamok további leszakadásához vezet. A tömeges 

munkaerő-beáramlást a gazdagabb tagállamok is érdeksérelemként élik meg, és ez szétfeszíti az 

Uniót. 

Egyértelműsítendő, hogy az EU-nak célja a tagállamok közötti, a munkaerő szabad mozgását torzító 

bérkülönbségek kiegyenlítése, és e cél jegyében hatékonyabban kell megvalósítani a kohéziót az 

EU fennmaradásáért.“ 

A Szerződések azon rendelkezéseinek megadása, melyek összefüggenek a polgári 

kezdeményezés tárgyával 

EUSZ 3. cikk (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdései; EUMSZ 174. cikk; EUMSZ Preambulum 

(törekedve arra, hogy erősítsék gazdaságaik egységét és biztosítsák harmonikus fejlődésüket a 

különböző régiók között meglévő különbségek és a hátrányos helyzetű régiók elmaradottságának 

csökkentésével…); EUMSZ 2. cikk (3) bekezdés; EUMSZ 8. cikk; EUMSZ 45. cikk (1) bekezdés 
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NYILATKOZAT 

 

A sorsunk közös. Kelet-Közép-Európa megszenvedte a XX. századot. A két világháború alatt 

országaink nagyhatalmi érdekek csataterévé váltak, és emiatt elképesztő pusztítást kellett 

nemzeteinknek elszenvedniük. A múlt század második felét pedig a vasfüggöny kommunista 

oldalán vészeltük át. Amikor a hidegháború végeztével megindult az európai integráció, 

társadalmaink az évszázados szenvedések után joggal reménykedtek egy méltó, békés és gyarapodó 

jövőben. Az uniós csatlakozás azonban nem járt azzal az egzisztenciális, gazdasági fejlődéssel, 

amelyben népeink bíztak.  

Régiónk közös tragédiája az a kivándorlás, amely elsősorban fiataljainkat érinti, és amelynek 

legfőbb oka az Unió nyugati és keleti fele közötti bérszakadék. Miközben az árszínvonal a közös 

piacnak köszönhetően lényegében kiegyenlítetté vált Európában, eközben a fizetések és az ebből 

fakadó életszínvonal korábban meglévő kontinentális különbségei nem javultak. Mi, kelet-közép-

európai tagállamok tehetetlenül nézzük végig, ahogy legjobbjainkat elveszítjük.  

Miközben ma az EU fórumain napi szintű viták folynak a bevándorlásról, szinte egyáltalán nem 

foglalkozunk a kelet-közép-európai kivándorlással, pedig a számok, az érintett tömegek és az ez 

által okozott problémák hasonlóan vészesek. Nemzeteink számára ez a probléma egyszerre 

demográfiai veszteség, óriási társadalombiztosítási kockázat, növekvő munkaerőhiány, 

kezelhetetlen költségvetési bevételkiesés, az oktatásba és a humánerőforrásba befektetett közpénzek 

elveszítése, végül pedig egy társadalmi dráma, ahol családok szakadnak szét, szülők veszítik el 

gyermekeiket, unokák nőnek fel nagyszülők nélkül.  

A helyzet tehát tragikus. Mint ahogy tragikus az a csend is, amely ezt a kérdést övezi. Sem 

stratégia, sem konstruktív vita, sem együttgondolkodás nincs, ami erről szólna. Az Unió vezetői 

elfordítják a tekintetüket. Ami ma a nyugati tagállamok számára olcsó munkaerőimport, az nekünk 

nemzeti sorstragédia, de középtávon mindannyian veszíteni fogunk rajta, hiszen egy szociálisan 

összeroppanó keleti régió az egész európai álmot tönkreteheti. Ezért kell megoldást találni!  

Mi, aláírók, átérezve a történelmi felelősségünket, az idők sürgető szavát, és látva nemzeteink nehéz 

helyzetét, úgy döntöttünk, hogy összefogunk és véget vetünk a hallgatásnak, a felszín 

kapargatásának, a mellébeszélésnek. Igazságos és biztonságos Európát akarunk! Nyugaton és 

Keleten egyaránt. Természetesen tisztában vagyunk a probléma komplexitásával, ahogy azzal is, 

hogy a gyógymód sem lehet azonnali. De itt és most legalább a célt ki kell tűznünk, mert a 

huszonnegyedik órában vagyunk.  

Az Európai Bérunió kezdeményezése elsősorban a munkavállalókon keresztül fogalmazza meg 

régiónk helyzetét, de már most, a legelején le szeretnénk szögezni, hogy ez csak a gazdasági 

teljesítmény kiegyenlítődése révén érhető el, olyan versenyképes, kelet-közép-európai 

vállalkozások segítségével, amelyek képesek ezeket a béreket kitermelni és biztosítani. A 

kezdeményezés ezért túlmutat önmagán, túlmutat a béreken, lényegében egy új, igazságos és 

biztonságos Európai Unió megalkotását követeli. A régiónk, a nemzeteink nem alamizsnát kérnek, 

hanem olyan feltételeket, ahol boldogulhatunk, ahol a kedvező folyamatok megindulhatnak, ahol 
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erős nemzeti vállalkozások nőhetnek fel, ahol az Európai Bérunió valósággá válhat. Ehhez első 

körben azonban a gazdasági-, versenyképességi- és egzisztenciális kiegyenlítődés kérdésének nem 

csupán elvben, hanem gyakorlatban is az Unió legfontosabb célkitűzésévé kell válnia. 

Kezdeményezésünk célja ez. 

Mi, aláírók, tudjuk a történelemből, hogy a sorsunk közös volt. A mai nappal vállaljuk, hogy a 

jövőnk is az lesz. A XX. században nemzeteinknek tengernyi szenvedés jutott, de eltökélt 

szándékunk, hogy a XXI. században közös erővel és összefogással megteremtsük a béke, igazság, 

biztonság és anyagi gyarapodás alapjait mindannyiunk számára!    
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2. sz. melléklet 

        INDOKOLÁS 

 

Egyenlő munkáért egyenlő bért! 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2017 márciusában közép-európai partnereivel európai polgári 

kezdeményezést indított annak érdekében, hogy az Európai Bizottság tegye meg a szükséges 

lépéseket annak érdekében, hogy az újonnan csatlakozott tagállamok bérfelzárkóztatásának ügye 

bekerüljön az Európai Unió alapokmányaiba. A kezdeményezéshez Észtországból, Lettországból, 

Lengyelországból, Szlovákiából, Romániából, Horvátországból és Bulgáriából csatlakoztak, akikkel 

sor került a polgári bizottság megalakítására, valamint a továbbiakban együttműködünk velük az 

aláírásgyűjtés lebonyolításában. A Jobbik és partnerei összefogva, a jog adta lehetőségekkel a 

valódi változáson és Közép-Európa jólétén dolgoznak. Az európai bérunió erkölcsileg igazságos, 

jogilag megvalósítható, gazdaságilag pedig hasznos. 

Az európai polgári kezdeményezés célja, hogy jogalkotási javaslat előterjesztésére kéri az Európai 

Bizottságot olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban az Unió hatáskörébe tartozik a jogszabályok 

alkotása. Ez a bérezés esetében megállja a helyét. A polgári kezdeményezést legalább hét uniós 

tagországban, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia, ezt követően pedig az Európai 

Bizottságnak kötelessége foglalkozni az üggyel. Célunk, hogy az Európai Unió alapokmányaiba a 

bérunió célkitűzése is bekerüljön, e téren pedig a lehető legtágabb mozgásteret kívánjuk biztosítani 

a Bizottságnak (mely az EU legszélesebb hatáskörökkel rendelkező szervezete) a szükséges 

eszközök megtalálásához. Ehhez jelenleg az európai polgári kezdeményezés az egyetlen lehetőség 

és eszköz. 

Kezdeményezésünk oka, hogy az európai uniós tagságot a 2000-es évek során elnyerő közép- és 

kelet-európai országok kormányai sem a csatlakozási folyamat közben, sem pedig a tagság 

elnyerése után nem vetették fel a munkabérek felzárkóztatásának egyre égetőbb kérdését. Miközben 

a térség országaiból megélhetés híján százezres tömegekben vándoroltak el az emberek, 

gazdaságpolitikánk az olcsó munkaerőre és ezzel az életszínvonal alacsonyan tartására épült. 

Radikális változás nélkül ebből az öngerjesztő, a szegénységet és a leszakadást egyre fokozó 

helyzetből nem lehet kitörni. Noha rövid távon elképzelhető, hogy a modern bérrabszolgaságból 

hasznot húzó vállalatok közül többen elhagynák Magyarországot a fizetések növekedésének 

hatására, ám hosszú távon Magyarországnak és térségünk államainak nem lehet más célja, mint 

hogy a képzés, az oktatás és a kutatás–fejlesztés színvonalának emelése által magasabb szinten 

lépjenek be a globális termelési értékláncba és tudásukkal versenyezzenek a világgazdaságban. 

Kezdeményezésünk hosszú távon ugyancsak előnyös a kis- és középvállalkozásoknak, melyeknek 

egy több éves átmeneti időszak állna rendelkezésükre ahhoz, hogy a megváltozott körülményekhez 

alkalmazkodjanak. Ezzel egy időben az olcsó munkaerőt kereső multikat előnyben részesítő 

gazdaságpolitika megváltoztatása is lehetőséget teremt majd a KKV-szektor fokozott támogatására, 

a kutatás–fejlesztésbe való befektetés pedig a magyar KKV-k számára is új távlatokat nyithat meg. 
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Meggyőződésünk, hogy kezdeményezésünk célja az Európai Unió valódi érdekeivel is egybeesik. 

Az Európai Uniós szerződések célkitűzései az európai közös piac létrehozásának szándéka mellett a 

térség jólétének és stabilitásának megteremtését is tartalmazzák. Sajnos ez utóbbi két célkitűzést 

nem sikerült elérni. Azok az eszközök (például az uniós kohéziós alapok), melyek közelebb 

vihetnének egy igazságos és egyenlő Unióhoz, rosszul irányzottak és csak szépségtapaszként 

szolgálnak a súlyosbodó problémák elfedésére. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a látványos 

infrastrukturális fejlesztések nem pótolják a humántőke és a bérszínvonal területén megfigyelhető 

leszakadást. A görög válság, valamint polgáraink tömeges nyugatra távozása, mely az EU fejlett 

országaiban társadalmi robbanással fenyeget a bérek leszorítása miatt, jól mutatja, hogy a közös 

piac és a közös valuta csak akkor lehet sikeres és fenntartható, ha a tagállamok gazdasági rendszerei 

között koherencia van. Ez nem csak a keletiek, de minden európai ország problémája. 

Sajnos az Európai Uniónak eddig szinte csak a hátrányos oldalát láttuk. A mi célunk azonban nem 

lehet más, mint egy sikeres Magyarország felépítése, ehhez pedig minden eszközt, így az Európai 

Unió nyújtotta lehetőségeket is meg kell ragadnunk. A mi érdekünk egy sikeres Magyarország 

megteremtése, amely egy sikeres, jóléti európai együttműködés egyenjogú tagja kell, hogy legyen. 

Magyarországnak nem csak hallatnia kell a hangját Európában, Magyarországnak fel kell nőnie és 

formálnia kell Európát. 

Fontosnak tartjuk azt a szemléletváltást is, mely által az Európai Unió intézményeire nem kizárólag 

korlátozó tényezőként, vagy rajtunk kívül álló, döntéseket feltétlenül tőlünk függetlenül hozó 

hatalmi központokként, hanem eszközként tekintünk törekvéseink megvalósításához. Ha az EU 

nyújtotta lehetőségekkel élve fel tudunk lépni egy igazságosabb Európa megteremtéséért, élnünk 

kell a lehetőségekkel. Meggyőződésünk, hogy a bérkérdés legitim probléma, mely európai emberek 

millióit érinti, akiket nem hagyhatunk cserben. 
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Tárgy (24.np.): Előterjesztés önkormányzati nem lakás célú helyiségek Magyar 

Vöröskereszt részére történő használatba adásáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 

Hozzászólások: 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Megkérdezte, hogy a régi védőnői szolgálatnak az épületét látták-e milyen állapotban van? Így is 

megfelel a Vöröskeresztnek? 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy raktározási célra fogják használni. 

 

Mivel további 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

102/2017. (IV.27.) Kt. számú  

határozata 

 

Önkormányzati nem lakás célú helyiségek Magyar Vöröskereszt részére történő használatba 

adásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület 2017. május 01-től határozatlan időtartamra a Magyar Vöröskereszt 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete (4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.) részére 

ingyenes használatba adja a következő önkormányzati nem lakás célú helyiségeket a határozat 1. 

sz. mellékletében található Használat jogának alapításáról szóló szerződésben foglaltak szerint: 

 

- a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház emeleti részén található 44 m
2
 

nagyságú irodát, 

- a Tiszavasvári, Kossuth u. 10. sz. alatti központi orvosi rendelő udvarában lévő, korábban a 

védőnői szolgálat épületének 22 m
2
 nagyságú részét. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Magyar Vöröskeresztet, hogy 2017. április 30-val kiürítve adja át 

Tiszavasvári Város Önkormányzata részére a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti 1679/2/A/3 

hrsz-ú, 66 m
2
 nagyságú, jelenleg általuk használt nem lakás célú helyiséget. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a használat jog alapításáról szóló szerződést írja alá. 
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Határidő: 2017. április 30.    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

                esedékességkor 

 

 

 

 

  

102/2017. (IV.27.)Kt. határozat 1. sz. melléklete 

SZERZŐDÉS HASZNÁLAT JOG ALAPÍTÁSÁRÓL 

 

mely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2017. (IV.27.) Kt. 

számú határozata alapján egyrészről  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
székhelye:  Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

adószám:  15732468-2-15 

számlaszám:  11744144-15404761 

képviselője:  Dr. Fülöp Erik polgármester,  

mint használatba adó (továbbiakban: Használatba adó), másrészről 

 

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 
székhelye:  4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

adószám:  19202451-2-15 

számlaszám:  10404405-50495749-49561000 

képviselője:  Gurály Edina Erzsébet 

mint használatba vevő (továbbiakban: Használatba vevő) között a következő feltételek szerint: 

 
Előzmények: 

 

A Képviselő-testület a 324/2016. (XII.22.) Kt. számú határozatában döntést hozott a Magyar 

Vöröskereszt által történő önkormányzati ingatlanok használatáról, és kezdeményezte: 

 

- a Magyar Vöröskereszt  Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti, 1679/2/A/3 hrsz-ú, 66 m
2
 

nagyságú nem lakás célú helyiség ingyenes használatának 2017. január 31. napjával, közös 

megegyezéssel történő megszüntetését,  

- 2017. február 01-től a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház emeleti 

részén található – korábban a KLIK által használt - 44 m
2
 nagyságú iroda, valamint a 

Tiszavasvári, Kossuth u. 10. sz. alatti központi orvosi rendelő ingatlanán lévő, korábban 

védőnők által használt épület egy részének a Magyar Vöröskereszt részére történő ingyenes 

használatba adását. 

- hogy a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti, 1679/1 hrsz-ú ingatlanról a Magyar 

Vöröskereszt használat joga kerüljön átjegyzésre a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti 

ingatlanra. 
 

 A szerződés megkötésének hatályos jogszabályi háttere: 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 7. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a nemzeti vagyon 

alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. 
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Az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása 

céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható. 

 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 5:159. § [A használat] (1) 

A használat jogánál fogva a jogosult a dolgot a saját, valamint vele együtt élő családtagjai 

szükségleteit meg nem haladó mértékben használhatja és hasznait szedheti. Jogi személy a 

használat jogánál fogva a dolgot a létesítő okiratában meghatározott céljával és tevékenységével 

összhangban használhatja és szedheti annak hasznait. A használat jogának gyakorlása másnak nem 

engedhető át. 

A használatra egyebekben a haszonélvezet szabályait kell alkalmazni. 

 

1. A szerződés tárgya: 

Használatba adó a Használatba vevő használatába adja a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő következő nem lakás célú helyiségeket (továbbiakban: helyiségek): 

 

a) A tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. szám alatti, egyéb 

épület, Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű, 4333 m
2
 alapterületű irodaház emeleti részén 

található 44 m
2
 alapterületű irodahelyiséget. 

A használatba adott iroda a szerződés mellékletét képező alaprajzon 120. számmal van 

jelölve. 

 

b) A tiszavasvári 2852 hrsz. alatt nyilvántartott, valójában Tiszavasvári, Kossuth utca 10. szám 

alatti központi orvosi rendelő udvarában található, korábban védőnői szolgálat épületének 22 

m
2
 nagyságú részét, raktározás céljából.  

 

2. Az 1. pontban szereplő helyiségek a Használatba vevő részére a megtekintett állapotban, az 

átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint kerülnek átadásra. 

 

3. Használatba adó és Használatba vevő megállapodnak, hogy a jelen szerződés 1. a) pontjában 

megjelölt ingatlan vonatkozásában, a Ptk. 5:159. §-a szerinti ingatlan-nyilvántartásba is 

bejegyezhető használat jogát Használatba adó jelen szerződésben foglaltak szerint biztosítja 

Használatba vevő részére. 
A jelen szerződés 1. a), b) pontjaiban megjelölt ingatlant, a jelen szerződésben foglalt feltételekkel a Használatba 

vevő ingyenes használatába adja, a Használatba vevő pedig ingyenesen használatba veszi. 

 

4. A szerződés időtartama:  

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés 2017. május 01. napjától határozatlan 

időtartamra szól. 

 

5. Hozzájárulás használat joga bejegyzéséhez: 

Használatba adó hozzájárulását adja, hogy a 2866 hrsz-ú, a valóságban 4440 

Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. szám alatti – Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szervezete által használt – Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű irodaház 

emeleti részén található 44 m
2
 alapterületre a Használatba vevő javára ingyenes használat 

jogcímén használat jog kerüljön bejegyzésre 2017. május 01. napjától határozatlan időre. 
 

6. Felek megállapítják, hogy a használat jog ingyenesen kerül átengedésre, a Használatba vevő a 

helyiségek használatáért bérleti díjat nem fizet, köteles azonban az 1. a) pontban szereplő 

helyiség használatával kapcsolatban felmerülő költségeket az alábbiak szerint megfizetni 

Használatba adó 11744144-15404761 számú számlájára:  
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a.) Használatba vevő teljes mértékben megfizeti  

- az általa kizárólagosan használt irodához kapcsolódó mindennemű továbbszámlázott 

közműköltséget a Használatba adó által kiállított közüzemi számlák alapján, azaz a fűtés-, 

villamos energia díját, figyelembe véve az irodahasználat idejét,  

- a Használatba vevő által foglalkoztatott 1 fő dolgozói létszám figyelembe vételével számított 

vízdíjköltséget, 

- a Használatba vevő által foglalkoztatott dolgozói létszám arányában számított 

hulladékszállítási díjat. 

A Használatba adó által kiállított számla mellékleteként csatolja a továbbszámlázás alapjául 

szolgáló közüzemi számla másolatát. 

 

b.) Használatba vevő vállalja, hogy az 6. a./ pontban meghatározott költségviselés mellett 

megfizeti a használt irodát magába foglaló épület üzemeltetése során felmerülő összes közös 

költségnek – azaz a közös helyiségek fűtési-, villamos energia költségeinek, a felvonó 

üzemeltetési költségének - a kizárólagosan használt helyiség alapterületével arányos 

mértékét. 

 

7. Felek joga, kötelezettsége: 

7.1. Használatba vevő vállalja, hogy a használt helyiségeket – a központi berendezésekkel és 

felszerelésekkel együtt – rendeltetésszerűen, a használati szerződésnek, a rendes gazdálkodás 

szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a 

közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes 

érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni.  

 

7.2. A vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról, vagyont érintő lényeges 

változásokról, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül értesíteni a Használatba 

adót. Köteles haladéktalanul értesíteni a Használatba adót az ingatlan egészét fenyegető 

veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, 

körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár 

bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha 

őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. A Használatba vevő köteles tűrni, 

hogy a Használatba adó a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a 

szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt 

bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a Használatba vevő köteles viselni. Köteles 

kárelhárítási, kárenyhítési kötelezettségének a tőle elvárható módon eleget tenni. 

7.3. Használatba vevő köteles tűrni a használattal kapcsolatos ellenőrzéseket és köteles az 

ellenőrzésekben közreműködni.  

 

7.4. Használatba vevő felelős a helyiségekkel kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és 

környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért 

és betartatásáért.  

 

7.5. Használatba vevő a helyiségeket albérletbe nem adhatja, a használat jogának gyakorlása 

másnak nem engedhető át. 

 

7.6. Használatba vevő felelős minden olyan kárért, amely a helyiségek rendeltetésellenes, 

vagy szerződésellenes használatának következménye. 
 

7.7. Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban szereplő helyiségekben található ingóságra a 

Használatba vevő köt vagyonbiztosítást. 
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7.8. Használatba adó joga különösen a helyiségek rendeltetésszerű használatára irányuló 

ellenőrzéseket a használó legkisebb zavarásával ellenőrizni, adatot, tájékoztatást, információt 

kérni. 
 

8. Szerződés felmondása: 

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel 

megszüntethető.  

 

8.2. Jelen szerződést bármely fél írásban, rendkívüli felmondással felmondhatja, az alábbi 

esetekben: 

 

A másik fél bármilyen szerződésszegő magatartása esetén, amennyiben a szerződésszegő fél az erre 

vonatkozó írásbeli felszólítás átvételét követő 8 napon belül nem tesz eleget a szerződésben foglalt 

kötelezettségének, a jogosult fél további 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással 

felmondhatja a szerződést, a felmondás közlését követő második hónap utolsó napjával. 

 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Nemzeti vagyonról szóló, 

államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete, a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 

 

9.2. Használatba vevő köteles a szerződést tárgyát képező ingatlanokat a szerződés megszűnését 

követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül kitakarított, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban visszaadni Használatba adó részére. 

 

9.3. Minden értesítés és egyéb közlés, melyet a jelen szerződés alapján meg kell, vagy meg lehet 

tenni írásban teendő meg. 

Jelen szerződés módosítására írásban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van 

lehetőség. 

 

9.4. Jelen szerződés négy példányban készült, melyből két példány a használatba adót, két példány a 

Használatba vevőt illet meg. 

 

Szerződő Felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Tiszavasvári, 2017. …….. 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata  Magyar Vöröskereszt  

 Használatba adó  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 

 képv.: dr. Fülöp Erik polgármester      Használatba vevő 

                                 képv.: Gurály Edina Erzsébet 

  megyei igazgató 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

  dr. Tamás Ildikó  

  ügyvéd 
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Tárgy (25.np.): Egyebek 
 

Hozzászólások: 

 
Szőke Zoltán képviselő: 

Kérdésként vetette fel, hogy 2017. február 04-én megtartott fogadónapon volt a Salétromkert 17. 

szám alatti lakos az ingatlanuk megközelítésével kapcsolatban. Lenne rá megoldás, viszont február 

04. óta az ígéret ellenére semmilyen választ nem kapott. Kérdése, hogy mi a késlekedés oka? 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy minden fogadónappal kapcsolatban felírják az észrevételeket. Írásban 

fognak válaszolni ezzel kapcsolatban. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Előzőekkel kapcsolatosan még hozzáfűzte, hogy Munkácsi Mihály alpolgármester tájékoztatja majd 

polgármester urat, hogy milyen javaslatuk lenne azzal az úttal kapcsolatban. 
 

 
 

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 


