
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2019. január 25-én 

 

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 1-5. 

rendeletei: 

NAPIRENDEK  
 

1. Előterjesztés az „Illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban” című pályázat 

benyújtásáról.  

 

 

2. Előterjesztés Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcím keretében történő pályázat 

benyújtásáról.  

 

 

3. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás 

alatt” 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról (tevékenységet záró beszámoló).  

 

 

4. Egyebek 

 

 

Készítette: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2019. január 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József 

Sándor, Kovácsné Nagy Julianna, Munkácsi Mihály képviselők és Ráduly 

Zsolt alpolgármester.                             
 

Távol maradt:  Bakné Répási Ágnes, Dr. Rojkó László és Sipos Ibolya képviselők, Szabó 

Krisztián alpolgármester.     

                       

Meghívottként részt vettek: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Gazdagné dr. Tóth 

Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Gáll Attila és Berbécs Ibolya 

köztisztviselők. 
 

Meghívottként távolt maradt: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Krasznainé dr. Csikós 

Magdolna osztályvezető, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Kőhegyi 

Edit Zsuzsanna a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője, 

Kutykó Róbert Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolója.  

 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Szőke Zoltán polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, majd a jelenléti ív 

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

képviselőből (1 fő polgármesterként és képviselőként egyaránt) 7 fő képviselő volt jelen. A 

rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. Kérte, hogy szavazzanak a képviselők a 

tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  

 

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

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő–testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2019. (I.25.) Kt. számú 

határozata 

 

a 2019. január 25. rendkívüli Képviselő- testületi ülés napirendjéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 25. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 



 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Előterjesztés az „Illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban” című 

pályázat benyújtásáról.  

 

2. Előterjesztés Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcím keretében történő pályázat 

benyújtásáról.  

 

3. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 

„végelszámolás alatt” 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról (tevékenységet 

záró beszámoló).  

 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy (1.np.): Előterjesztés az „Illegális hulladéklerakók felszámolása 

Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Gáll Attila köztisztviselő 

 

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ez a pályázat volt a mai rendkívüli testületi ülés 

összehívásának egyik oka, mivel jövő hétfőtől, január 28.-ától lehet azt benyújtani. Ugyan a 

benyújtási határidő február 28, de a keret előreláthatóan napokon belül kimerül, ezért 

amennyiben a testület arra felhatalmazást ad, hétfői napon szeretnék is benyújtani a 

pályázatot. 500.000 és 3.000.000 Ft közötti 100%-os támogatásra lehet pályázni és igyekeztek 

kihasználni a maximális összeget. A Tiva-Szolg Kft. munkatársaival felmérték a 

legfrekventáltabb területeket. Ez a 6 helyszín szerepel az előterjesztésben. Az egyik a Korontó 

környéke, ahol zöld és kommunális hulladék van nagy mennyiségben. A másik a büdi Temető 

út környéke, ahol egy nagyobb üres területen jelentős mennyiségű kommunális hulladék 

található. Az Attila út melletti rész, a Keleti-főcsatorna és a híd közötti részt is szeretnék 

megtisztítani. Egy külterületi részen, a 36-os út mentén Józsefháza mellett veszélyes és 

kommunális hulladék található. Az Üdülőterület több részen is található zöld és kommunális 

hulladék. Ezek a nyáron és az ősszel összegyűjtésre kerültek, de azóta újra jelentek meg 

illegális hulladéklerakó helyek. Emellett a Széles és Keskeny utcák környékén meglévő 

kommunális hulladékot szeretnék még eltakarítani. Maga a pályázat a hulladék elszállítását és 

kezelését támogatja, az összegyűjtését nem, így ezt a közmunkaprogram keretében tervezik 

elvégezni. Maga a beavatkozás a tervek szerint május hónapban lezajlana és összesen 31 

konténernyi hulladék mentesítését sikerül majd elvégezni. 

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Hozzászólásában elmondta, hogy a pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek majd 

elbírálásra, ezért is fontos, hogy az elsők között érkezzen be az önkormányzat pályázata.  

 

Időközben Dr. Rojkó László képviselő megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 8 

fővel továbbra is határozatképes volt.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

2/2019. (I.25.) Kt. számú 

határozata 

 

Az „Illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban”  

című pályázat benyújtásáról 
 



Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. Úgy dönt, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívása alapján pályázatot 

nyújt be „Illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban” címmel. 

 

 

2. A pályázaton 2.984.246 Ft, 100%-os támogatást igényel, önkormányzati saját erőt ennek 

megfelelően nem biztosít. 

 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztályához 1011 Budapest, Iskola u. 13. 

 

 

Határidő:     haladéktalanul, de legkésőbb 2019. február 28.-ig        Felelős:  Szőke Zoltán 

           polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy (2.np.): Előterjesztés Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcím keretében 

történő pályázat benyújtásáról. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Az előterjesztéssel kapcsolatban tájékoztatta a döntéshozó testületet, hogy az igényelt támogatás 

a költségvetési törvényben elfogadott hivatali létszám után igényelhető, mely 24.707.600 Ft, 

ennek megfelelően a szükséges bérnövekmény 20.675.816 Ft. A jelenlegi ismeretek szerint a 

pályázat elszámolásakor azt fogják vizsgálni, hogy a tavalyi évi törvény szerinti illetmény 

mennyi volt, illetve legalább 20% -kal növelt illetményalap érvényesítve van e. A tavalyi évben 

113.635.000 Ft volt a törvény szerinti illetmény, a 20 %-os emelést figyelembevéve várhatóan 

141.418.000 forint lesz a bér a hivatalban. Ez, a 20 M Ft támogatást figyelembevéve 7.107.000 

forint többlet kiadást eredményez az önkormányzat számára, de úgy, hogy több mint 20 M 

forinttal több bér is kifizetésre kerül. Ha nincs ez a pályázat, akkor a 195.000 forintra történő 

garantált bérminimumra történő emelés közel 9 M Ft többletkiadást eredményez, vagyis ebben 

az évben 8.900.000 forintot. Tehát a pályázat hatására több bért lehet kifizetni a dolgozók 

részére, ugyanakkor a többletkiadás picit kisebb lesz mintha ez a pályázat nincs. Természetesen a 

támogatást a 32 főre adják, de mindenki esetében érvényesíteni kell, akinek a bére az 

illetményalappal kerül megállapításra.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2019. (I.25.) Kt. számú 

határozata 

 

Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcím keretében történő  

pályázat benyújtásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kiegyenlítő bérrendezési alap 

jogcím alapján benyújtandó pályázattal kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

 

1. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 

(továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. számú melléklete I. 12. alpontja alapján 

pályázatot nyújt be Kiegészítő bérrendezési alap jogcímen igényelhető vissza nem 

térítendő támogatás elnyerése érdekében.   

 

2. Vállalja, hogy a 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében az illetményalap 

összegét a Költségvetési törvényben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt 

összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg 2019. évre. 

 



3. Kinyilatkozza, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

szóló 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletében azért nem került meghatározásra az 

illetményalap, mert a teljes 2018. évben, így 2018. július 1.-én is Tiszavasvári Város 

Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 

C. törvény 59.§ (1) bekezdésében meghatározott illetményalapot alkalmazta. 

 

4. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

nyilatkozatokat tegye meg.  

 

 

Határidő: 2019. január 25.                         Felelős:  Szőke Zoltán 

                    polgármester 

 

                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy (3.np.):  Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú 

Nonprofit Kft „végelszámolás alatt” 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról (tevékenységet záró beszámoló).  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2019.(I.25.) Kt. számú 

határozata 

 

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” 2018. 

évi egyszerűsített éves beszámolójáról (tevékenységet záró beszámoló) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírségi Szakképzés-szervezési 

Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) „végelszámolás alatt” 2018. évi egyszerűsített 

éves beszámolójáról, mely egyben a Kft. tevékenységet záró beszámolója is, az alábbi döntést 

hozza:  

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a végelszámolás alatt lévő 

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” 

2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, amely egyben a Kft. tevékenységet záró 

beszámolója is, illetve kiegészítő mellékletét a közhasznúsági melléklettel együtt 

megtárgyalta, és azt 2.165 eFt eszköz és azzal egyező forrás végösszeggel, illetve -

1.542 eFt adózott eredménnyel a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja az eredménytartalék 

összegének az adózott eredmény összegével történő csökkentését. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén képviselje személyesen, vagy 

meghatalmazott személy útján Tiszavasvári Város Önkormányzatának tulajdonosi 

álláspontját. 

 

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

 

Határidő:        Felelős:  
2. pont esetében: 2019. január 28.                                             Szőke Zoltán polgármester 

           

 

3. pont esetében: azonnal                          Szőke Zoltán polgármester 

 















































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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2019.(I.25.) Kt. számú 

határozata 

 

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” 

ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő testülete a Nyírségi Szakképzés-szervezési 

Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” ügyvezetője részére történő felmentvény 

megadásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Nyírségi 

Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) „végelszámolás 

alatt” ügyvezetője, Kőhegyi Edit részére történő felmentvény megadásához. A 

felmentvény igazolja, hogy az ügyvezető a 2018-as üzleti évben munkáját a törvényi 

és alapszabályi elvárásoknak megfelelően, valamint a Társaság érdekeinek 

elsődlegességét szem előtt tartva végezte. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén képviselje személyesen, vagy 

meghatalmazott személy útján Tiszavasvári Város Önkormányzatának tulajdonosi 

álláspontját. 

 

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

 

 

Határidő:                                         Felelős:  
 

2. pont esetében: 2019. január 28.        Szőke Zoltán polgármester 

      

3. pont esetében: azonnal                    Szőke Zoltán polgármester 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy (4.np.):  Egyebek 

 

Egyebek napirendi pont alatt kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott 

el.  

 

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

bezárta.  
 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna  

 polgármester jegyző 

 

 


