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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2019. szeptember 30-án 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 336-353. 

rendeletei: 29-32. 

NAPIRENDEK  
 

1. Előterjesztés a jogelőd jogi személyek és a Tiszavasvári Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-beolvadás utáni-végleges vagyonmérleg és vagyonleltár 

tervezeteinek elfogadásáról. 
 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. 

(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  
 

4. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

5. Belterületi út- és járdafejlesztés megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás 

eredményéről. 
 

6. Előterjesztés az EKIK-Városi Könyvtár intézményegysége által benyújtani kívánt NKA 

pályázatról. 
 

7. Előterjesztés a víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének 

elfogadásáról.  
 

8. Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2019. évi többletfinanszírozási 

igény kezdeményezéséről.  

 

9. Előterjesztés a „járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak 

kapacitás-átcsoportosítás kezdeményezéséről” szóló 179/2019. (V.30.) Kt. számú határozat 

módosításáról.   

 

10. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről 

szóló szabályzat elfogadásáról. 
 

11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2020. évi 

csatlakozásról. 
 

12. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel önkormányzati ingatlanok használatára 

kötendő használati szerződések jóváhagyásáról. 
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13. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház felújításához történő elvi 

hozzájárulásról.   

14. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről.  
 

15. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
 

16. Előterjesztés újonnan létesítendő 2 db kézilabda pálya megvalósítására kivitelező 

kiválasztásáról. 

 

17. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései 

kiegészítésének jóváhagyásáról. 

 

18. Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

19. Előterjesztés a Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére kivitelező 

kiválasztásáról. 

 

20. Egyebek 

 

ZÁRT ÜLÉS 
 

21. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének 

betöltésére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról.  
 

22. Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérlőkijelöléséről. 

 

23. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. 4/10. sz. alatti bérlakás Breszkócs 

Tünde részére történő értékesítéséről. 
 

24. Előterjesztés Nagy Éva Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. II/5. sz. alatti bérlő által 

fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről.  

 

25. Tájékoztató a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellen érkezett 

panasz kivizsgálásáról. 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2019. szeptember 30-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, képviselő, Ráduly Zsolt alpolgármester, 

Balogh Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Munkácsi 

Mihály és Sipos Ibolya képviselők.                             
 

Távol maradt:   Szabó Krisztián alpolgármester, Balázsi Csilla, Bakné Répási Ágnes és    

Császár József Sándor képviselők.           

      

Meghívottként részt vettek: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza 

Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna 

osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető-helyettes, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Gulyásné 

Gáll Anita, dr. Zombori Judit köztisztviselő, Palló Tamás köztisztviselő, Kovács Edina 

köztisztviselő, Dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője, Huri-Szabó Szilvia a Városi 

Kincstár vezetője, Szurkos Szilvia a Tiva-Szolg Kft. könyvelője,  Szélesné Szelkó Ildikó a 

Tiva-Szolg Kft. könyvvizsgálója és dr. Groncsák Andrea a Tiva-szolg Kft. ügyvezetője.  
 

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

Szabó András a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzemigazgatója, Nácsáné 

dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Központ vezetője, a KEF elnöke és Dr. Drabancz 

Mihály Róbert pályázó.  

 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Szőke Zoltán polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet és a megjelent vendégeket, 

majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 

megválasztott 11 képviselőből (1 fő polgármesterként és képviselőként egyaránt) 7 fő 

képviselő volt jelen. Javasolta, hogy nyílt ülés keretein belül „Egyebek” napirendi pontként 

vegye fel a testület napirendjére az „újonnan létesítendő 2 db kézilabda pálya megvalósítására 

kivitelező kiválasztásáról szóló, a Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 

bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról szóló, a fiatalok ösztönző és lakhatási 

támogatásairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló továbbá a jogelőd jogi 

személyek és a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-

beolvadás utáni-végleges vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek elfogadásáról, valamint 

a Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére kivitelező kiválasztásáról szóló 

előterjesztéseket.  Továbbá kérte, hogy elsőként az „Egyebek” napirendi pontként felvett 

„jogelőd jogi személyek és a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit 

Kft.-beolvadás utáni-végleges vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek elfogadásáról” 

szóló előterjesztést tárgyalja a testület, majd a meghirdetett sorrendben haladjanak tovább. 

Végezetül 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 a javasolt kiegészítésekkel szavazásra bocsátotta. 
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

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

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és a következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

336/2019. (IX.30.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2019. szeptember 30. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 30. napján 

megtartott rendes ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Előterjesztés a jogelőd jogi személyek és a Tiszavasvári Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-beolvadás utáni-végleges vagyonmérleg és vagyonleltár 

tervezeteinek elfogadásáról. 
 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. 

(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  
 

4. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

5. Belterületi út- és járdafejlesztés megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás 

eredményéről. 
 

6. Előterjesztés az EKIK-Városi Könyvtár intézményegysége által benyújtani kívánt NKA 

pályázatról. 
 

7. Előterjesztés a víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének 

elfogadásáról.  
 

8. Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2019. évi többletfinanszírozási 

igény kezdeményezéséről.  

 

9. Előterjesztés a „járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak 

kapacitás-átcsoportosítás kezdeményezéséről” szóló 179/2019. (V.30.) Kt. számú határozat 

módosításáról.   

 

10. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről 

szóló szabályzat elfogadásáról. 
 

11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2020. évi 

csatlakozásról. 
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12. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel önkormányzati ingatlanok használatára 

kötendő használati szerződések jóváhagyásáról. 
 

13. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház felújításához történő elvi 

hozzájárulásról. 

    

14. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről.  
 

15. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
 

16. Előterjesztés újonnan létesítendő 2 db kézilabda pálya megvalósítására kivitelező 

kiválasztásáról. 

 

17. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései 

kiegészítésének jóváhagyásáról. 

 

18. Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

19. Előterjesztés a Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére kivitelező 

kiválasztásáról. 

 

20. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS 
 

21. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének 

betöltésére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról.  
 

22. Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérlőkijelöléséről. 

 

23. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. 4/10. sz. alatti bérlakás Breszkócs 

Tünde részére történő értékesítéséről. 
 

24. Előterjesztés Nagy Éva Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. II/5. sz. alatti bérlő által 

fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről.  

 

25. Tájékoztató a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellen érkezett 

panasz kivizsgálásáról. 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tájékoztatásként elmondta, hogy a két ülés közötti munkájáról szóló beszámolót az SZMSZ-

nek megfelelően e-mail-en fogja megkapni a testület és a városi honlapon is megtekinthető 

lesz. A két képviselő-testületi ülés között átruházott hatáskörben hozott költségvetést érintő 

döntéseit szintén elektronikus úton küldi meg. 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés a jogelőd jogi személyek és a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-beolvadás 

utáni-végleges vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek 

elfogadásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 
 

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Röviden elmondta, hogy a képviselő-testület még áprilisában döntött arról, hogy egyesíti a 

Közétkeztetési és az Egészségügyi Kft-t a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-vel. Beolvadás útján meg is 

történt ez a folyamat. A cégbíróság 2019. június 13. napján jegyezte be a beolvadást. A 

vonatkozó jogszabályok értelmében a beolvadást követően egy végleges vagyon mérleget és 

vagyonleltárt kell készíteni, mind a jogelőd gazdasági társaságok, mind pedig a jogutód 

gazdasági társaság tekintetében. Ezek elkészültek és a határozat-tervezet mellékletét képezik. 

Előzetesen a Tiva-Szolg Kft. felügyelő bizottsága véleményezte és jóváhagyta, valamint egy 

független könyvvizsgáló is megvizsgálta és megállapította, hogy a jogszabályoknak megfelelően 

készültek el.  

 

Hozzászólás: 

 

Szélesné Szelkó Ildikó a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. könyvvizsgálója: 

Köszöntötte a képviselő-testület jelenlévő tagjait, majd elmondta, hogy elérkeztek a második 

fordulóhoz. Áttekintették a teljes anyagot, valamint a jogelődök anyagát is, minden 

szállítólevelet egyeztettek, az eszközöket is leltározták és nettó értéken áthozták a jogelődbe. 

Ott, ahol felhalmozási bevételeik vannak és nem számolták el, mert nem volt rá lehetőségük, 

időarányosan számolták el. Ez például az Egészségügyi Szolgáltatónál, valamint a 

Közétkeztetési Kft-nél jelent meg. Így minden pénzeszköz állományuk, a bankszámlán lévő 

pénzállományuk mind ötvöződik a jogutódban, mert a jogelődök adatai adják az összesített 

jogutódnak az adatait is. Annyi változást eszközöltek, hogy a jogelődök adatait összevonták, 

ami megjelenik jogutódként, hiszen az adók minden jogelődnél másképpen jelennek meg. 

Volt, akinél túlfizetés volt, és volt, akinél kötelezetségként jelentek meg. Ezeket összevonták 

és a rendezés oszlopába jelennek meg ezek a különbségek, ami mínusz 184.000 eszköz és 

forrás oldal. Ez tulajdonképpen ennyiben új az előzőhöz képest, mert még a tervezetben ilyen 

oszlop nem volt, ide a jogutód előtti oszlopban „Rendezés” címszó alatt jelenik meg nálunk, 

mert a NAV folyószámlákat is egyeztették. Úgy alakult, hogy a jogutódnak a 

mérlegfőösszege 229.016.000. forint, illetve a jogelőd a Tiva-Szolg Kft-nek 145.394.000 

forint és a Közétkeztetési Kft-nek 71.791.000 forint, valamint az Egészségügyi Kft-nek 

12.015.000 forint. Így összesen 229.200.000 forint a teljes mérlegfőösszeg, ez csökken ezzel a 

184.000 forintos átrendeződéssel, így 229.016.000 forint mérlegfőösszeggel javaslom 

elfogadni a végleges vagyonmérleget és a végleges vagyonleltárt.  
 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő 
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A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

337/2019. (IX.30.) Kt. számú 

határozata 

        

   (Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 23/2019. (IX.30.) 

számú alapítói döntése) 

A jogelőd jogi személyek és a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. – beolvadás utáni - végleges vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek 

elfogadása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a jogelőd jogi személyek és a 

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft végleges – beolvadás 

utáni – vagyonmérlegeinek elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozta:  

 
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. legfőbb döntéshozó szerve 
elfogadja mind a jogelőd jogi személyekre, mind a jogutód jogi személyre vonatkozóan - a 

bejegyzés napjával, mint fordulónappal a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár 

tervezeteit, a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

Határidő: azonnal                  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

Tiszavasvári Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője 

2. A polgármestert 

- felhatalmazza a dokumentumok aláírására; 

- felkéri, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Cégbíróságon. 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor                Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § 

(4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az 

alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen 

volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy egy technikai jellegű módosításról van szó, mert a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal jelzése alapján a képviselő-testületnek felül kellett vizsgálnia a 

szervezeti és működési szabályzatát és 2019. szeptember 30. napját jelölte meg. A 

felülvizsgálat megtörtént a bizottság támogatta a javaslatot.  

 

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

Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő 
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2019.(X.1.) önkormányzati rendelete 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva -Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.8. és 2.9. pontjai által biztosított véleményezési 

jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság  véleményének kikérésével - következőket 

rendeli el: 

 

1.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

4.§ (3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén, illetőleg 

a megjelölt tisztséget betöltők tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület 
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összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság 

elnöke látja el.  

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

7.§ (2) Az alakuló ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a bizottságoknak nem kell tárgyalnia, 

a képviselő-testület a bizottsági vélemények nélkül dönt az előterjesztésekről. Az alakuló ülés 

meghívója és az ülésen tárgyalandó napirendek előterjesztéseinek kézbesítésére a rendkívüli 

ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az alakuló ülésen egyéb javasolt napirendi 

pontokat is lehet tárgyalni, amennyiben azok nem indokolják a rendes képviselő-testületi ülés 

tartását. 

 

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

7.§ (3) Az alpolgármester megválasztása érdekében, a titkos szavazást az alakuló ülésen 

létrehozott szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. 

 

4.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

19.§ (1) b) megállapítja, a képviselő-testület határozatképességét, vagy a határozatképesség 

hiányát, a határozatképesség fennállását az ülés ideje alatt folyamatosan köteles ellenőrizni.  

A képviselő-testület határozatképes, ha az ülésen legalább 6 fő jelen van. Ha a képviselő-

testület nem határozatképes, a polgármester vagy a levezető elnök legfeljebb két alkalommal 

maximum 10 percre az ülést felfüggesztheti. Ha a képviselő-testület ezt követően is 

határozatképtelen, akkor az ülést bezárja. Ez esetben az újabb ülést 8 napon belül – az 

általános szabályok szerint - kell összehívni, melyen a képviselő-testület tárgyalja az elmaradt 

napirendeket. 

 

5.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet kiegészül a következő 22/A§-sal: 

22/A§ A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási, kinevezés ügyekben a Képviselő-

testület külön dönt az érvényesség kérdésében. Ebben az esetben az érvényes alternatívák 

figyelembevételével az eljárás eredményességéről is külön döntést hoz. Egy alternatíva esetén 

az érvényességről és az eljárás eredményességéről egy határozatban dönthet. 

 

6.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 24.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

24.§ (1) Ha egy javaslat nem kapja meg az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt, akkor a 

képviselő-testület elutasító döntést hoz.  

(2) Amennyiben ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra 

bocsátja a javaslatot és a javaslat ismételten nem kapja meg az elfogadásához szükséges 

szavazati arányt, akkor a képviselő-testület ismételten elutasító döntést hoz. 

 

7.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 28.§ -a kiegészül a következő (2a) 

bekezdéssel: 
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28.§ (2a) A képviselő-testület állandó bizottságai kizárólag önkormányzati képviselő tagokból 

állnak. 

 

8.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 29.§ (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

29.§ (3) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal 

hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a 

polgármester – a testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével – pályázati és 

vagyoni ügyekben döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a 

következő ülésen tájékoztatja. 

 

9.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 33.§ (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

33.§ (1) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatásuk esetén az Önkormányzati és Jogi osztály vezetője teljes jogkörben 

gyakorolja a jegyző hatásköreit. 

 

10.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet kiegészül a következő 32/A.§-sal: 

32/A.§ (1) Amennyiben a képviselő adott ügy tárgyalása előtt személyes érintettségre 

vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja tiszteletdíját a (2) bekezdésben 

meghatározott időtartamra és mértékben csökkenteni kell. 

(2) A tiszteletdíj mérséklésének időtartama egy hónap, mértéke a tiszteletdíj összegének 20%-

a.  

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés ismételt előfordulása esetén a tiszteletdíj 

csökkentésének mértéke 40%, időtartama kettő hónap. 

 

11.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen 

rendelet 1. melléklete lép. 

 

12.§ (1) Hatályon kívül helyezésre kerül Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 

6.§-a és 31.§ (7) bekezdése. 

(2) Ez a rendelet 2019. október 4. napján lép hatályba. 

 

 

 

                          Szőke Zoltán                               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

                          polgármester                                                      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. október 1. 

 

 

                                                                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

                                                                                                      jegyző 
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1. melléklet a 29/2019.(X.1.) önkormányzati rendelethez 

 

A képviselő-testület állandó bizottságainak ügyrendje 

 

I. A Bizottság összehívása 

 

1.  A bizottsági ülést a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén 

a bizottság ülésének vezetésével, mint levezető elnök a legidősebb képviselő, bizottsági 

tag bízható meg. 

2. Mindkét bizottságot érintő ügy előkészítése során célszerű együttes ülést tartani az érintett 

bizottságoknak. Ebben az esetben a levezető elnöki teendők ellátásának módjában az 

elnökök megállapodnak egymással. Az együttes ülést tartó bizottságoknak külön-külön 

határozatképesnek kell lenniük, és a döntéseket bizottságonként külön-külön kell 

meghozni, de egy jegyzőkönyvbe foglalni. 

 

II. A Bizottság tanácskozási rendje 

 

1. A bizottság az üléseit a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében tartja. A jelenléti ív 

alapján megállapítja a jelenlévő bizottsági tagok számát, az ülés határozatképességét, 

melyet az ülés ideje alatt folyamatosan figyelemmel kísér és ismerteti a távollévők 

személyét. 

2.  Amennyiben az ülés kezdetén a bizottság nem határozatképes, a bizottság jelenlévő tagjai 

tizenöt percet várnak. 

3. Az elnökön kívül bármely bizottsági tag is írásban tehet napirendi javaslatot a bizottság 

feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt lehetőség 

szerint a bizottság legközelebbi ülésére, de legkésőbb az indítvány benyújtását követő 60 

napon belüli bizottsági ülésre terjeszti elő, melyre köteles meghívni az indítványozó 

képviselőt. A bizottság tagjának írásos indítványát csak a képviselő saját kérésére lehet 

távollétében tárgyalni.   

4. Az adott napirendi pont megtárgyalása előtt aktuális bejelentésekre, tájékoztatásokra 

kerülhet sor, melyek időtartamát az ülés vezetője korlátozhatja.  

 

III. A Bizottság döntései 

 

A bizottság döntéseit határozati és végzési formában hozza meg. A határozat tartalmától 

függően fel kell tüntetni a teljesítés határidejét és a végrehajtásért felelős nevét.  

 

IV. A Bizottság ügyvitele 

 

1. A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen erre a célra 

megválasztott bizottsági tag írja alá. 

2. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni, amelyet a tárgya szerint 

érintetteknek meg kell küldeni. A kivonatot az elnök írja alá, vagy az elnök nevének sk. 

feltüntetésével a jegyzőkönyvvezető hitelesíti. 

  

 

V. A bizottság feladat - és hatásköre 

 

1.  A bizottság általános feladatait Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet (továbbiakban: szmsz) 3. 
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melléklete, a bizottság egyes feladatait ás a képviselő-testület által a bizottságokra 

átruházott hatáskörök jegyzékét az szmsz 4. és 5. mellékletei tartalmazzák.  

2.  A bizottság havonta köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 

3. A bizottság munkájáról az elnök vagy az elnök által felhatalmazott bizottsági tag ad 

tájékoztatást. Képviseleti jogkörében tett nyilatkozata a bizottsággal egyetértésben 

kialakított véleményt tartalmazza, nem egyhangú határozat esetén köteles a kisebbségi 

véleményekre is utalni. 

 

VI. A bizottságok jegyzőkönyvének aláírása 

 

1. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke 

mellett Császár József bizottsági tag, akadályoztatása esetén Sipos Ibolya bizottsági tag írja 

alá.  

2. A Szociális és Humán Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke mellett 

Balogh Sándor bizottsági tag, akadályoztatása esetén Kovácsné Nagy Julianna bizottsági tag 

írja alá. 
 

 

 

 

 

  



44 / 233 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

29/2019. (X.1.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

1. Általános indokolás  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 1/2019. (II.1) önkormányzati 

rendeletével megalkotta szervezeti és működési szabályzatát. Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (továbbiakban: Mötv.) 53.§ -a értelmében a 

testület működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

rendeletében határozza meg.  

 

1.§-hoz 

A rendelet alapján polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége 

esetén, illetőleg a megjelölt tisztséget betöltők tartós akadályoztatása esetén a képviselő-

testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat az ügyrendi feladatokat ellátó 

bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a legidősebb képviselő (korelnök) látja el. A 

Kormányhivatal jelezte, hogy nincs lehetőség további helyettesek meghatározására, ezért az 

ügyrendi feladatokat ellátó bizottság elnöke kerül nevesítésre a képviselő-testület 

összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában. 

 

2.§-hoz 

A rendelet 5.§-a értelmében a képviselő- testületi ülés lehet alakuló ülés, rendes ülés, 

rendkívüli ülés, vagy közmeghallgatás. A 7.§ pedig az alakuló ülésre vonatkozó eltérő 

szabályokat tartalmazza. Azonban ez a szabályozás nem teljes körű, így kiegészítése vált 

szükségessé.  

 

3.§-hoz 

A rendelet 7.§ (3) bekezdése szerint: „Az alpolgármester megválasztása érdekében, a titkos 

szavazást az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság, vagy az alakuló ülésen létrehozott 

szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.” A Kormányhivatal jelzése alapján szükséges 

meghatározni, hogy konkrétan melyik bizottság bonyolítja le a titkos szavazást. Ennek 

megfelelve az alpolgármester megválasztása érdekében, a titkos az alakuló ülésen létrehozott 

szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.  

 

 

4.§-hoz 

A rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület határozatképességéhez 

legalább 7 fő képviselő jelenléte szükséges a testületi ülésen. Az Mötv. 47.§ (1) bekezdése 

értelmében a képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati 

képviselőknek több mint a fele jelen van.  Tekintettel arra, hogy jelenleg 11 főből áll a 

képviselő-testület, így a határozatképességhez 6 fő képviselő jelenlétére van szükség. 

 

5.§-hoz 

Az szmsz nem tartalmazott rendelkezést a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási, 

kinevezés ügyekre vonatkozóan. Kiegészítésre került egy új §-sal a rendelet: a Képviselő-

testület külön dönt az érvényesség kérdésében. Ebben az esetben az érvényes alternatívák 
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figyelembevételével az eljárás eredményességéről is külön döntést hoz. Egy alternatíva esetén 

az érvényességről és az eljárás eredményességéről egy határozatban dönthet. 

 

 

6.§-hoz 

Mötv. 47.§ (2) bekezdése értelmében: „A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget 

igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő 

javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A 

betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek 

kell tekinteni.” 

 

A Kormányhivatal jelzése alapján rendeletünk 24.§ (1)-(2) bekezdése ellentétes az Mötv. 47.§ 

(2) bekezdésével, ezért módosítása vált szükségessé. 

 

7.§-hoz 

A Kormányhivatal jelzése alapján az szmsz nem tartalmazott rendelkezést a bizottságok 

összetételére vonatkozóan, így nem ismerhető meg, hogy a bizottságok rendelkeznek-e külsős 

bizottsági taggal. Tekintettel arra, hogy jelenleg a bizottság tagjai a megválasztott 

képviselőkből állnak javaslom az szmsz 28.§-t kiegészíteni az alábbiak szerint:  

„28.§ (2a) A képviselő-testület állandó bizottságai kizárólag önkormányzati képviselő 

tagokból állnak.” 

 

8.§-hoz 

A hatályos szmsz 29.§ (3) bekezdése szerint: „Amennyiben a képviselő-testület – 

határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal 

ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester – a képviselő-testület hatásköréből át 

nem ruházható önkormányzati ügyek kivételével- a döntést meghozhatja.” 

Az Mötv. 68.§ (2) bekezdése szerint: Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség 

vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem 

hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben 

– a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat. A polgármester a döntésről a 

képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. 

A kormányhivatal álláspontja értelmében szükséges konkrétan meghatározni azokat az 

ügyeket, amelyekben ilyen esetben a polgármester döntést hozhat. 

Emiatt az szmsz 68.§ (2) bekezdése módosult az alábbiak szerint: Amennyiben a képviselő-

testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő 

alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester – a testület hatásköréből át 

nem ruházható ügyek kivételével – pályázati és vagyoni ügyekben döntést hozhat. A 

polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. 

 

9.§-hoz 

Az szmsz 33.§ (1) bekezdése szerint:„A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, 

illetve tartós akadályoztatásuk esetén az Önkormányzati és Jogi osztály vezetője teljes 

jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit. Amennyiben az Önkormányzati és Jogi osztály 

vezetője is akadályoztatva van, úgy az Igazgatási és Szociálpolitikai Osztály vezetője teljes 

jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit.” Az Mötv 82.§ (3) bekezdése alapján: A jegyzői és 

az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére – 

legfeljebb hat hónap időtartamra – a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a jegyzői 

feladatok ellátásának módjáról. Tekintettel arra, hogy az Mötv. 82.§ (3) bekezdése további 
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helyettesek megbízatására nem ad lehetőséget, így az szmsz 33.§ (1) bekezdés 2. mondatát 

hatályon kívül helyezni szükséges. 

 

10.§-hoz 

Mötv. 49. § -a értelmében:  „49.§ (1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit 

vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő 

köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő 

kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület 

dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 

tekinteni. 

(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület 

döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására 

irányul. 

(2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes 

érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.” 
 

Mötv 33. §: Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati 

képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület – a 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak alapján – legfeljebb tizenkét havi 

időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy 

a megvonás újra megállapítható. 

 

Mivel az Mötv. kötelezően előírja a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 

kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeinek meghatározását, jogkövetkezményként 

tiszteletdíj csökkentést javaslok meghatározni a Mötv-ben meghatározott mérték 

figyelembevételével. 

A képviselőre vonatkozó magatartási szabályokkal szükséges kiegészíteni az szmsz-t. 

 

11.§-hoz 

A rendelet 6. melléklete tartalmazza a bizottságok ügyrendjét. Az ügyrend I.1. pontja szerint a 

bizottsági ülést a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén a 

bizottság üléseinek vezetésével, mint levezető elnök a legidősebb képviselő, bizottsági tag, 

amennyiben ő is akadályozott, akkor korban a következő legidősebb képviselő, bizottsági tag 

mint levezető elnök bízható meg.  

A rendelet meghatározza, hogy a bizottságok létszáma 4 fő. Ha az elnök és az alenök is 

akadályoztatva van, a bizottsági ülés nem lesz határozatképes 2 fővel, így nincs értelme a 

következő legidősebb képviselő levezető elnöknek történő megbízásához. 

Emiatt az ügyrend I.1.pontja az alábbira módosult: A bizottsági ülést a bizottság elnöke hívja 

össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén a bizottság üléseinek vezetésével, mint 

levezető elnök a legidősebb képviselő, bizottsági tag bízható meg. 

 

12.§-hoz 

A rendelet 6.§-a szerint: „A képviselő-testületi ülésekre az e rendelet II. Fejezet szabályait 

kell alkalmazni, az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.” 

A Kormányhivatal jelzése alapján a rendelkezés nem értelmezhető, mert az alcímben 

keverednek az alakuló és rendes ülésre vonatkozó szabályok. Emiatt hatályon kívül helyezése 

vált szükségessé.  

Az szmsz 13. alcímében a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról rendelkezik. Az 

szmsz 31.§ (7) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „E § alkalmazásában képviselő alatt a 

polgármester kivételével valamennyi önkormányzati képviselő értendő.” 
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Az Mötv 33.§-a szerint az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő 

önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-

testület – a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak alapján – legfeljebb 

tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a 

csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható. Az Mötv 66.§-a szerint a polgármester tagja 

a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése 

szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő. 

Fentiekre tekintettel a szmsz 31. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezésre került. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető-helyettes 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen 

volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

30/2019.(IX.30.) önkormányzati 

rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) 

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 Képviselő-testülete szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendeletben biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el:    

 

 

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) 

önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését: 

a) 3.803.978.597 Ft  költségvetési bevétellel 

b) 4.181.658.806 Ft  költségvetési kiadással 

c)  377.680.209 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 
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ca)  19.490.326 Ft működési hiánnyal 

cb)  358.189.883 Ft felhalmozási hiánnyal 

d)  536.537.041 Ft  finanszírozási bevétellel 

e)  158.856.832 Ft  finanszírozási kiadással 

f)  377.680.209 Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  325.363.603 Ft  működési többlettel 

fb)  52.316.606 Ft  felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

 

 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) 

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

 

h) Az önkormányzat a kiadások között 44.693.644 Ft általános, 65.497.460. Ft céltartalékot 

állapít meg.
  

 

 

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) 

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.4, 9.4.1, 10, és a 

11,  melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 12. 13. 14. melléklete, az 1. táj, 4. táj, 

5.táj, 7.táj, és a 9. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 15, 16, 17, 18, és 19. melléklete lép. 

  

4.§ Ez a rendelet 2019. október 1-én lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2019. szeptember 30. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

     Kihirdetve: 2019. szeptember 30. 

 

 

 

 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna 

 jegyző 
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Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2019.(IX.30.) 

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 rendeleten belül a módosuló mellékletekre tesz javaslatot. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

Előadó:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző  

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a rendelkező részben szerepel a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság véleményezése, de mivel nem tárgyalta a bizottság, ezért kérte, hogy a 

rendelet rendelkező részéből az erre vonatkozó részt törtölje a testület.  

 

Bizottsági vélemény: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen 

volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.  

                                                            

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel 

együtt.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

31/2019. (X.1.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) 

önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12.§ (1) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket az önkormányzat haszonbérleti 

szerződés útján hasznosítja. 

(2) A haszonbérleti díj mértéke a búza felvásárlási árától függően évente változik. A nettó 

fizetendő díj éves mértéke aranykoronánként 40 kg étkezési búzának, a tárgyév júliusában 

augusztus hónapra kötött szerződései szerinti tőzsdei átlagára. 

(3) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületek legfeljebb 5 évig adhatók haszonbérbe.  

(4) A haszonbérbe adó a haszonbérleti díjról köteles ÁFÁ-s számlát évenként, szeptember 30. 

napjáig kibocsájtani és a haszonbérlő részére megküldeni. Haszonbérlő a haszonbérleti díjat 

köteles egy összegben a haszonbérbeadó javára megfizetni a számla kézhezvételétől számított 

15 napon belül, de legkésőbb adott év október 31. napjáig. A haszonbér az önkormányzat 

költségvetését illeti.”  

 



83 / 233 

 

2.§ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) 

önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„13.§ (1) A haszonbérlő a haszonbérelt földet köteles a jó gazda gondosságával művelni, 

művelési, talajerővisszapótlási és kártevőmentesítési kötelezettségének eleget tenni.  

(2) Amennyiben a haszonbérlő e kötelezettségeit a felszólítástól számított 30 napon belül nem 

teljesíti, vele kötött szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani.  

(3) A haszonbérlő a haszonbérelt földet másnak még ideiglenes használatra sem engedheti át.„ 

 

3.§ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

4.§ E rendelet 2019. október 02. napjával lép hatályba. 

  

 

Tiszavasvári, 2019. szeptember 30. 

 

 

 

 Szőke Zoltán Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

   polgármester   jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. október 1. 

 

 

  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

                           jegyző  



84 / 233 

 

1. melléklet a 31/2019. (X.1.) önkormányzati rendelethez 

 

„4. melléklet a 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelethez 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának forgalomképes ingatlanairól 
 

 

ssz. 

ingatlan 
tulajdoni 

hányad helyrajzi száma megnevezése 
címe, 

településrész megnevezése 

terület 

(m
2
) 

1.  0140/5 tanya Nagycserkesz 48 191/6000 

2.  0227 erdő 36-os főút felől 14741 1/1 

3.  0232 erdő 36-os főút felől 11859 1/1 

4.  0246/1 szántó Fehértói út  6922 1/1 

5.  0246/2 szántó, erdő Fehértói út 41561 1/1 

6.  0276/2 szántó 14-es őrháznál (vasút mellett) 2832 1/1 

7.  0283/3 legelő téglagyárnál 1243    1/1 

8.  0289/2 kivett vízmű termálkút 1339 1/1 

9.  0289/8 legelő Gombás András u. 230 1/1 

10.  0289/13 legelő Gombás András u.       garázshely 282 1/1 

11.  0289/14 legelő Gombás András u.       garázshely 298 1/1 

12.  0292/1 szántó Bocskai végén 434 1/1 

13.  0296/16 legelő biogáz üzem mögött 20212 1/1 

14.  0296/12 szántó szennyvíztelep mellett 1076 1/1 

15.  0301/24 legelő, kivett vízállás volt téglagyár mögött 39865 1/1 

16.  0301/16 legelő volt téglagyár mögött 46712 1/1 

17.  0301/18 legelő volt téglagyár mögött 12049 1/1 

18.  0301/19 legelő volt téglagyár mögött 19884 1/1 

19.  0301/20 legelő volt téglagyár mögött 10756 1/1 

20.  0301/22 legelő volt téglagyár mögött 20000 1/1 

21.  0308/2 szántó Vásárosnamény 8419 290/6000 

22.  0340/13 szántó, rét 14-es őrház 48872 1/1 

23.  0340/15 
szántó, rét, kivett saját 

használatú út 
14-es őrház 100955 1/1 

24.  0356 legelő,fásított ter,kiv.árok nádas tóalja 336752 1/1 

25.  0358/21 legelő benzinkút mögött 1235 1/1 

26.  0358/73 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

27.  0358/74 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

28.  0358/75 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

29.  0358/76 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

30.  0358/77 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

31.  0358/78 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

32.  0358/79 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

33.  0358/80 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

34.  0358/81 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

35.  0358/82 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

36.  0358/103 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

37.  0358/104 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

38.  0358/105 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

39.  0358/106 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

40.  0358/107 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

41.  0358/108 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

42.  0358/109 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

43.  0358/110 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

44.  0358/113 legelő Adria u. 161 1/1 
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45.  0358/131 kivett beépítetlen terület piaci pavilon 24 1/1 

46.  0358/142 kivett beépítetlen terület piac WC 24 1/1 

47.  0358/146 kivett üzlet piac pavilon hely 24 1/1 

48.  0358/147 kivett üzlet piac pavilon hely 24 1/1 

49.  0358/148 kivet beépítetlen terület piac pavilon hely 24 1/1 

50.  0358/149 kivett beépítetlen terület piac pavilon hely 24 1/1 

51.  0358/150 kivett beépítetlen terület piac pavilon hely 24 1/1 

52.  0358/151 kivett beépítetlen terület piac pavilon hely 24 1/1 

53.  0358/155 kivett vásártér városi piac 4761 1/1 

54.  0358/156 legelő Adria u. – benzinkút mellett 54 1/1 

55.  0358/172 legelő, kivett árok piac mögött 57100 1/1 

56.  0364/6 erdő, kivett csatorna üdülőtelep mögött 328913 1/1 

57.  044/1 szántó zártkertnél 41053 1/1 

58.  046/1 szántó, rét zártkertnél 278474 1/1 

59.  0974/2 szántó halastó mögött 14967 1/1 

60.  1/2 kivett irodaház, tűzoltóság Báthori u. 6 2315 1/1 

61.  10320 kert büdi zártkert 897 1/1 

62.  10352 gyümölcsös büdi zártkert 332 1/5 

63.  10384 kert büdi zártkert 389 1/1 

64.  10385 gyümölcsös büdi zártkert 268 1/1 

65.  10440 kert büdi zártkert 631 1/1 

66.  10472 gyümölcsös büdi zártkert 398 4/8 

67.  10490 gyümölcsös büdi zártkert 947 1/1 

68.  1085/1 kivett lakóház, udvar Széchenyi u. 18.               bérlakás 941 1/1 

69.  1095 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Déryné u. 9.                     bérlakás 826 1/1 

70.  1148 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Mihálytelep 8.                  bérlakás 1493 1/1 

71.  1156 kivett beépítetlen terület Csillag u. 13. 811 1/2 

72.  1176 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1650 1/1 

73.  1177 kivett lakóház, udvar Kodály Z. u. 3.                 bérlakás 1505 1/1 

74.  1178 kivett lakóház, udvar Kodály Z. u. 3.                bérlakás 1652 1/1 

75.  1179 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u.9. földhasználati jog 1565 1/1 

76.  1180 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1600 1/1 

77.  1181 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1539 1/1 

78.  1182 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1554 1/1 

79.  1184 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1549 1/1 

80.  1185 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1563 1/1 

81.  1186 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1599 1/1 

82.  1193 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1561 1/1 

83.  1236 kivett beépítetlen terület Korondi Béla u. 1138 1/1 

84.  1238 kivett beépítetlen terület Korondi Béla u. 1304 1/1 

85.  1239 kivett beépítetlen terület Korondi Béla u. 1432 1/1 

86.  1268 kivett lakóház, udvar Szél u. 5.           beépítetlen terület  2183 1/1 

87.  1273 kivett beépítetlen terület Szél u. 1403 1/1 

88.  1295 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Nagy S. u.         beépítetlen terület 1064       27/36 

89.  1297 kivett beépítetlen terület Bereznai u. 2. 3545 1/1 

90.  1305 kivett beépítetlen terület Bereznai u. 10. 1528 1/1 

91.  1310 kivett gazdasági épület,udvar Pálffy u.           beépítetlen terület 1670 1/1 

92.  1314 kivett beépítetlen terület Bereznai u. 1458 1/1 

93.  1324 kivett beépítetlen terület Bereznai u. 36. 1373 1/1 

94.  1326 kivett beépítetlen terület Bereznai u. 40. 1414 1/1 

95.  1327 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 31. 1708 1/1 
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96.  1329 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 27. 1299 1/1 

97.  1330 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 25. 1549 1/1 

98.  1333 kivett lakóház, udvar Pálfy u. 19.       beépítetlen terület 1303 1/1 

99.  1337 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 1478 1/1 

100.  1341 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 30. 1578 1/1 

101.  1346 kivett lakóház, udvar  Pálfy u. 20.       beépítetlen terület 1426 1/1 

102.  1353 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 710 2/4 

103.  1367 kivett beépítetlen terület Sólyom u. 1493 1/1 

104.  1373 kivett beépítetlen terület Sólyom u. 1519 1/1 

105.  1375 kivett beépítetlen terület Sólyom u. 1450 1/1 

106.  1376 kivett beépítetlen terület Sólyom u. 1477 1/1 

107.  1393 kivett lakóház, udvar Csontváry u. 11.          beépítetlen 550 22/60 

108.  1399/1 legelő Csontváry u. 15469 1/1 

109.  1399/9 
kivett beépített terület Csontváry u. 12. földhasználat 

1399/9/A tulajdonos javára 
773 1/1 

110.  1399/9/A/ kivett lakóház Csontváry u. beépítetlen 35 1/1 

111.  1399/10 
kivett beépített terület Csontváry u. 10. földhasználat 

1399/10/A tulajdonos javára 
737 1/1 

112.  1399/11 
kivett beépített terület Csontváry u. 8. földhasználat 

1399/11/A tulajdonos javára. 
719 1/1 

113.  1399/12 
kivett beépített terület Csontváry u. 6. földhasználat 

1399/12/A tulajdonos javára 
741 1/1 

114.  1399/13 
kivett beépített terület Csontváry u.4 földhasználat 

1399/13/A tulajdonos javára 
712 1/1 

115.  1399/14 
kivett beépített terület Csontváry u. 2. földhasználat 

1399/14/A tulajdonos javára. 
730 1/1 

116.  1399/26 kivett beépítetlen terület Csontváry u. 791 1/1 

117.  1438 kivett beépítetlen terület Vasvári P.           hídhoz vezető út 2268 1/1 

118.  1440 kivett beépítetlen terület Vasvári P.           hídhoz vezető út 148 1/1 

119.  1446/2 kivett beépítetlen terület Vasvári P.           hídhoz vezető út 1929 1/1 

120.  1492 kivett lakóház,udvar Deák F. u. 19/A               bérlakás 3513 1/1 

121.  1498/2 kivett beépítetlen terület Salétromkert  280 1/1 

122.  1525 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Mester u. 40.                    bérlakás 620 1/1 

123.  154 kivett beépítetlen terület Esze Tamás u. 541 1/1 

124.  1543 kivett lakóház,udvar Vasvári P.u.120.    beépítetlen ter. 215 1/1 

125.  1549/1/A/1 lakás Vasvári Pál u. 110. 72 1/1 

126.  1549/2 kivett lakóház, udvar Vasvári P.u.110.    beépítetlen ter.  353 1/1 

127.  1570/1 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 94. 953 1/1 

128.  1570/2 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 94. 1000 1/1 

129.  1588 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Egység u. 2.                     bérlakás 763 1/1 

130.  1679/2 kivett beépített terület Vasvári Pál u. 6. 812 1/1 

131.  1679/2/A/1 rendelő Vasvári P.u.6.     Járóbeteg Szakr. 224 1/1 

132.  1679/2/A/3 üzlet  Vasvári Pál u.6.      volt Vörösker. 66 1/1 

133.  1679/2/A/4 garázs Vasvári Pál 6. fszt/1. 21 1/1 

134.  1679/2/A/5 garázs Vasvári Pál 6. fszt/2. 19 1/1 

135.  1679/2/A/6 garázs Vasvári Pál 6. fszt/3. 18 1/1 

136.  1679/2/A/7 garázs Vasvári Pál 6. fszt/4. 21 1/1 

137.  1679/2/A/8 garázs Vasvári Pál 6. fszt/5. 21 1/1 

138.  1679/2/A/9 garázs Vasvári Pál 6. fszt/6. 18 1/1 

139.  1679/2/A/10 garázs Vasvári Pál 6. fszt/7. 21 1/1 

140.  1679/2/A/12 lakás Vasvári Pál 6. I/1/1.  70 1/1 
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141.  1679/2/A/13 lakás Vasvári Pál 6. I/1/2. 52 1/1 

142.  1679/2/A/14 lakás Vasvári Pál 6. I/1/3. 76 1/1 

143.  1679/2/A/15 lakás Vasvári Pál 6. II/1/1. 70 1/1 

144.  1679/2/A/16 lakás Vasvári Pál 6. II/1/2. 52 1/1 

145.  1679/2/A/18  lakás Vasvári Pál 6. I/2/4. 70 1/1 

146.  1679/2/A/19  lakás Vasvári Pál 6. I/2/5. 52 1/1 

147.  1679/2/A/20  lakás Vasvári Pál 6. I/2/6. 76 1/1 

148.  1679/2/A/21  lakás Vasvári Pál 6. II/2/4. 70 1/1 

149.  1679/2/A/22  lakás Vasvári Pál 6. II/2/5. 52 1/1 

150.  1679/2/A/23  lakás Vasvári Pál 6. II/2/6. 76 1/1 

151.  1679/2/A/24  lakás Vasvári Pál 6. I/3/7. 70 1/1 

152.  1679/2/A/25  lakás Vasvári Pál 6. I/3/8. 52 1/1 

153.  1679/2/A/26  lakás Vasvári Pál 6. I/3/9. 76 1/1 

154.  1679/2/A/27  lakás Vasvári Pál 6. II/3/7. 70 1/1 

155.  1679/2/A/28  lakás Vasvári Pál 6. II/3/8. 52 1/1 

156.  1679/2/A/29  lakás Vasvári Pál 6. II/3/9. 76 1/1 

157.  1679/2/A/30  lakás Vasvári Pál 6. I/4/10. 70 1/1 

158.  1679/2/A/31  lakás Vasvári Pál 6. I/4/11. 52 1/1 

159.  1679/2/A/32  lakás Vasvári Pál 6. II/4/10. 70 1/1 

160.  1679/2/A/33  lakás Vasvári Pál 6. II/4/11. 52 1/1 

161.  1689/2 kivett beépítetlen terület Dr. Lévai Sándor u. 157 1/1 

162.  1708 kivett lakóház, udvar Mártírok u.9          beépítetlen ter. 341 1/1 

163.  1716/12 kivett beépített terület Kossuth u. 3. 414 1/1 

164.  1716/12/A/1 lakás Kossuth u. 3. fszt/1 78 1/1 

165.  1716/12/A/2 lakás Kossuth u. 3. fszt/2. 34 1/1 

166.  1716/12/A/4 lakás Kossuth u. 3. I/4. 67 1/1 

167.  1716/12/A/5 lakás Kossuth u. 3. I/5. 58 1/1 

168.  1716/12/A/6 lakás Kossuth u. 3. I/6. 56 1/1 

169.  1716/12/A/7 lakás Kossuth u. 3. II/7. 67 1/1 

170.  1716/12/A/8 lakás Kossuth u. 3. II/8. 58 1/1 

171.  1716/12/A/9 lakás Kossuth u. 3. II/9. 56 1/1 

172.  1716/12/A/10 lakás Kossuth u. 3. III/10. 67 1/1 

173.  1716/12/A/11 lakás Kossuth u. 3. III/11. 58 1/1 

174.  1716/12/A/12 lakás Kossuth u. 3. III/12 56 1/1 

175.  1834 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Bocskai u. 77.                  bérlakás 811 1/1 

176.  19 kivett művelődési ház, udvar Szabadság tér -Találkozások Háza 4535 1/1 

177.  1931/1 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Gombás A.u.         beépítetlen ter. 71 1/1 

178.  2123/6/A/7 lakás Krúdy Gy. u. 16. III/7. 68 1/1 

179.  2123/6/A/8 lakás Krúdy Gy. u. 16. III/8. 68 1/1 

180.  2123/24/A/7 lakás Krúdy Gy. u. 14. III/7. 68 1/1 

181.  2123/32 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 172 1/1 

182.  2123/42 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 1101 1/1 

183.  2123/73 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 15 1/1 

184.  2123/74 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

185.  2123/75 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

186.  2123/76 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

187.  2123/78 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

188.  2123/79 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

189.  2123/88 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

190.  2123/102/A/9 lakás Krúdy Gy. u. 4. II/9 55 1/1 

191.  2123/102/A/13 egyéb helyiség Krúdy Gy u. 4                      pince 18 1/1 
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192.  2123/106 kivett közterület, játszótér Krúdy lakótelep 23868 1/1 

193.  2123/107 kivett közterület Krúdy lakótelep 393 1/1 

194.  2126/3 kivett beépítetlen terület Posta előtt Kossuth u. 545 1/1 

195.  2146/1/A/7 lakás Kossuth u. 39. II/1. 67 1/1 

196.  2146/1/B/1 egyéb helyiség Kossuth u. 39.                      tároló 5 1/1 

197.  2146/1/B/3 egyéb helyiség Kossuth u. 39.                      tároló 5 1/1 

198.  2226/8 kivett beépítetlen terület Rendőrség mellett 166 1/1 

199.  2226/9 kivett beépítetlen terület Kabay J. u. 5. mögött 1622 1/1 

200.  2252 kivett beépítetlen terület Vas Gereben u. 9910 1/1 

201.  2287/12 kivett közterület gyári lakótelep 12076 1/1 

202.  2291/15 kivett Idősek Otthona Kabay János u. 21. 279 1/1 

203.  2325/23 kivett közterület gyári lakótelep 32890 1/1 

204.  2357 kivett beépítetlen terület Fehértói u. 238 1/1 

205.  2358 kivett beépítetlen terület Fehértói u. 800 1/1 

206.  2448/10 kivett üzem,udvar 2 üzemi ép. Gépállomás u. 3.-      Himzőüzem 5862 1/1 

207.  2472/3 kivett beépítetlen terület Erdő u. 11. 563 1/1 

208.  2478 kivett beépítetlen terület Erdő u. 6. 1669 1/1 

209.  2479/2 kivett beépítetlen terület Erdő u. 998 1/1 

210.  2491 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Szarvas u. 6.                     bérlakás 1582 1/1 

211.  2495 kivett beépítetlen terület Szarvas u. 8. 1733 1/1 

212.  2496 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Szarvas u. 10.        beépítetlen ter. 1779 1/1 

213.  2523 legelő Széles u. 14150 1/1 

214.  2531 kivett beépítetlen terület Gépállomás u. 3363 1/1 

215.  2541/43 kivett beépítetlen terület Széles u. 689 1/1 

216.  2571 kivett lakóház,udvar,gazd. ép. Őz u. 6.                            bérlakás 1646 1/1 

217.  26 kivett lakóház,udvar,gazd. ép. Bercsényi u. 3.                 bérlakás 639 1/1 

218.  2611/2/A/5 lakás Gépállomás u. 18.            bérlakás 74 1/1 

219.  2611/2/A/6 lakás Gépállomás u. 18.            bérlakás 84 1/1 

220.  2649/2 kivett lakóház,udvar Katona József u. 8.          bérlakás 632 1/1 

221.  2772/1 kivett beépítetlen terület Ifjúság u. 40 1/1 

222.  2803/8 kivett beépítetlen terület Ifjúság u. 100 1/1 

223.  2850/2 kivett beépített terület Kossuth u. 6. 768 7389/10000 

224.  2850/2/A/1 lakás Kossuth u. 6. I/1. 36 1/1 

225.  2850/2/A/3 lakás Kossuth u. 6. I/3. 65 1/1 

226.  2850/2/A/4 lakás Kossuth u. 6. I/4. 65 1/1 

227.  2850/2/A/5 lakás Kossuth u. 6. I/5. 65 1/1 

228.  2850/2/A/6 lakás Kossuth u. 6. I/6. 65 1/1 

229.  2850/2/A/7 lakás Kossuth u. 6. II/7. 36 1/1 

230.  2850/2/A/15 lakás Kossuth u. 6. III/15. 65 1/1 

231.  2850/2/A/17 lakás Kossuth u. 6. III/17. 65 1/1 

232.  2850/2/A/21 üzlethelyiség Kossuth u. 6. 10 1/1 

233.  2854/1 kivett udvar Kossuth u. 2 489  

234.  2854/2/A/9 lakás Kossuth u. 2. II/1. 71 1/1 

235.  2854/2/A/11 lakás Kossuth u. 2. II/3. 56 1/1 

236.  2854/2/A/14 lakás Kossuth u. 2. II/6. 56 1/1 

237.  2854/2/A/17 lakás Kossuth u. 2. III/1. 71 1/1 

238.  2854/2/A/28 üzlethelyiség Kossuth u. 2. 11 1/1 

239.  2863/1 kivett beépített terület Ady E. u. 14. 166 2656/100000 

240.  2863/1/A/5 lakás Ady E. u. 14. II/1. 53 1/1 

241.  2863/1/A/7 lakás Ady E. u. 14. III/1. 53 1/1 

242.  2864/4/A/8 lakás Ady E. u. 10. II/2. 58 1/1 



89 / 233 

 

ssz. 

ingatlan 
tulajdoni 

hányad helyrajzi száma megnevezése 
címe, 

településrész megnevezése 

terület 

(m
2
) 

243.  2864/4/A/10 lakás Ady E. u. 10. III/1. 58 1/1 

244.  2864/4/A/11 lakás Ady E. u. 10. III/2. 58 1/1 

245.  2864/4/A/12 lakás Ady E. u. 10. III/3. 58 1/1 

246.  2866 
kivett egyéb épület,Térségi 

Szolgáltató Ház 
Ady E. u. 8. 4333 1/1 

247.  29 kivett teniszpálya,öltöző ép. Wesselényi u. 1. 941 1/1 

248.  2935 kivett lakóház, udvar Urbán B.u. 1. 187 561/2007 

249.  2982 kivett beépítetlen terület Kálvin u. 4. 1070 1/1 

250.  3 kivett irodaház Báthori u.2.  Munkaügyi Központ 462 1/1 

251.  3170/4 rét beépítetlen terület 13369 1/1 

252.  340 kivett beépítetlen terület Kabók Lajos u. 1522 1/1 

253.  344 kivett beépítetlen terület Kabók Lajos u. 1079 1/1 

254.  3597/1 kivett beépített  Károly Róbert u. 2.          bérlakás 912 1/1 

255.  3597/1/A/1 lakás Károly Róbert u. 2.          bérlakás 94 1/1 

256.  3597/1/A/2 lakás Károly Róbert u. 2.          bérlakás 93 1/1 

257.  3602/1 kivett beépítetlen terület Petőfi Sándor u. 3902 1/1 

258.  3681 hétvégi ház és udvar Hajdúszoboszló 183 191/6000 

259.  513/1 kivett beépítetlen terület Vásártér u. 4119 1/1 

260.  515/1 kivett beépítetlen terület Vásártér u. 7877 1/1 

261.  5501/1 kivett beépítetlen terület Dobó István u. 5019 1/1 

262.  5501/3 kivett beépítetlen terület Dobó István u. 4252 1/1 

263.  5504 kivett beépítetlen terület 36-os főút felől 4965 1/1 

264.  5529 
kivett beépített terület Szabolcska u.12. földhasználat 

5529/A tulajdonos javára 
1406 1/1 

265.  5536 kivett beépítetlen terület 36-os főút felől 4989 1/1 

266.  5551 kivett beépítetlen terület Dessewffy u. 7249 1/1 

267.  5563 kivett beépítetlen terület 36-os főút felől 5808 1/1 

268.  5569 kivett beépítetlen terület Polgári u. 5 1425 1/1 

269.  5573 kivett beépítetlen terület Polgári u. 1064 1/1 

270.  5574 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Szőnyi u.16.beépítetlen terület 1413 1/1 

271.  5578 kivett beépített terület 
Szőnyi u. 8. földhasználat 

5578/A tulajdonos javára 
1344 1/1 

272.  5580 kivett beépítetlen terület Szőnyi u. 4 1423 1/1 

273.  5583/8 kivett beépítetlen terület Szőnyi u.3 736 1/1 

274.  5583/9 kivett beépítetlen terület Szőnyi u.1 2899 1/1 

275.  5583/12 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

276.  5583/13 kivett beépítetlen terület Józsefháza 625 1/1 

277.  5583/14 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

278.  5583/15 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

279.  5583/16 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

280.  5583/17 kivett beépítetlen terület Józsefháza 548 1/1 

281.  5583/18 kivett beépítetlen terület Józsefháza 548 1/1 

282.  5583/19 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

283.  5583/20 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

284.  5583/21 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

285.  5583/22 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

286.  5583/23 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

287.  5702/6 kivett Ifjúsági tábor 13 épület Nyárfa u. 2. 26839 1/1 

288.  5702/10 
kivett Strandfürdő,bejárati épü-

let, gépház,4 db medence, 

kereskedelmi vendéglátó épület 
Nyárfa u. 4. 54927  1/1 

289.  5702/4 kivett beépített terület földhasználat 650 1/1 
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5702/4/A tulajdonos javára 

290.  5702/11 kivett beépítetlen terület Nyárfa u. 14348 1/1 

291.  579/1 kivett beépítetlen terület Fecske-köz 5422 1/1 

292.  579/2 kivett beépítetlen terület Fecske-köz 200 1/1 

293.  579/3 kivett beépítetlen terület Fecske-köz 2422 1/1 

294.  579/4 kivett beépítetlen terület Fecske-köz 411 1/1 

295.  583/3 kivett beépítetlen terület Bajcsy-Zs. E. u. 392 1/1 

296.  5897/8 kivett beépítetlen terület Hableány u. 269 1/1 

297.  5897/9 kivett beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

298.  5897/10 kivett beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

299.  5897/11 kivett beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

300.  5897/12 kivett beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

301.  5977 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 74. 270 1/1 

302.  5978 kivett beépítetlen terület Hableány u. 73. 308 1/1 

303.  5979 kivett beépítetlen terület Hableány u. 71. 250 1/1 

304.  5980 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 72. 250 1/1 

305.  5981 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 70. 250 1/1 

306.  5984 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 68. 250 1/1 

307.  5985 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 66. 250 1/1 

308.  5988 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 64. 250 1/1 

309.  5989 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 62. 250 1/1 

310.  5992 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 60. 250 1/1 

311.  5994 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 58. 250 1/1 

312.  5996 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 56. 250 1/1 

313.  5997 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 54. 250 1/1 

314.  6/3 kivett udvar Vasvári Pál u. 5. 122 1/1 

315.  6000 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 52. 250 1/1 

316.  6017 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 64. 250 1/1 

317.  6018 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 63. 250 1/1 

318.  6019 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 61. 250 1/1 

319.  6020 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 62. 250 1/1 

320.  6021 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 60. 250 1/1 

321.  6022 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 59. 250 1/1 

322.  6023 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 57. 250 1/1 

323.  6024 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 58. 250 1/1 

324.  6025 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 56. 250 1/1 

325.  6026 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 55. 250 1/1 

326.  6095 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 72. 250 1/1 

327.  6096 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 71. 250 1/1 

328.  6097 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 69. 250 1/1 

329.  6098 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 70. 250 1/1 

330.  6099 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 68. 250 1/1 

331.  6100 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 67. 250 1/1 

332.  6101 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 65. 250 1/1 

333.  6102 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 66. 250 1/1 

334.  6103 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 64. 250 1/1 

335.  6104 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 63. 250 1/1 

336.  6105 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 61. 250 1/1 

337.  6106 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 62. 250 1/1 

338.  6107 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 60. 250 1/1 

339.  6108 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 59. 250 1/1 
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340.  6109 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 57. 250 1/1 

341.  6110 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 58. 250 1/1 

342.  6111 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 56. 250 1/1 

343.  6112 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 55. 250 1/1 

344.  6113 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 53. 250 1/1 

345.  6136 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 3701 1/1 

346.  6137 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 60. 250 1/1 

347.  6140 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 58. 250 1/1 

348.  6141 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 56. 250 1/1 

349.  6144 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 54. 250 1/1 

350.  6145 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 52. 250 1/1 

351.  6148 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 50. 250 1/1 

352.  6149 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 48. 250 1/1 

353.  6152 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 46. 250 1/1 

354.  6153 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 44. 250 1/1 

355.  6156 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 42. 250 1/1 

356.  6204 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 65. 250 1/1 

357.  6205 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 63. 250 1/1 

358.  6206 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 61. 250 1/1 

359.  6207 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 59. 250 1/1 

360.  6208 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 57. 250 1/1 

361.  6209 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 55. 250 1/1 

362.  6210 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 53. 250 1/1 

363.  6211 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 51. 250 1/1 

364.  6212 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 49. 250 1/1 

365.  6213 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 47. 250 1/1 

366.  6214 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 45. 250 1/1 

367.  6215 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 43. 250 1/1 

368.  6216 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 41. 250 1/1 

369.  6217 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 39. 250 1/1 

370.  636 kivett beépítetlen terület Állomás u. 3267 1/1 

371.  637 kivett anyagbánya Állomás u.        beépítetlen terület 35799 1/1 

372.  6463/35 kivett beépítetlen terület Keskeny u. 370 1/1 

373.  6463/37 kivett beépítetlen terület Keskeny u. 396 1/1 

374.  6521 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 22. 250 1/1 

375.  6522 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 20. 250 1/1 

376.  6523 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 18. 250 1/1 

377.  6524 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 16. 250 1/1 

378.  6525 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 14. 250 1/1 

379.  6526 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 12. 250 1/1 

380.  6527 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 10. 250 1/1 

381.  6528 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 8. 250 1/1 

382.  6529 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 6. 250 1/1 

383.  6530 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 4. 250 1/1 

384.  6531 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 2. 249 1/1 

385.  6622/1 legelő Keskeny u. 25407 1/1 

386.  6622/2 legelő, kivett árok Keskeny u. 95054 1/1 

387.  6623/2 kivett csónakázó tó és park strand mögött 65327    1/1 

388.  6652 kivett beépítetlen terület tóalja Adria u. 653 1/1 

389.  6660 kivett beépítetlen terület tóalja Adria u. 1950 1/1 

390.  6661 kivett beépítetlen terület tóalja Adria u. 15928 1/1 
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391.  6662 kivett beépítetlen terület tóalja  1207 1/1 

392.  6663 kivett ipartelep volt Vágóhíd 805 1/1 

393.  7050 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 29 1/1 

394.  7051 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 30 1/1 

395.  7052 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 36 1/1 

396.  7053 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 68 1/1 

397.  7054 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 13 1/1 

398.  7055 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 79 1/1 

399.  7056 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 42    1/1 

400.  7057 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 47   1/1 

401.  7058 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 37 1/1 

402.  7059 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 42 1/1 

403.  7060 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 46 1/1 

404.  7061 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 35 1/1 

405.  7062 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 38 1/1 

406.  7063 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 33 1/1 

407.  7064 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 24 1/1 

408.  7065 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 31 1/1 

409.  7066 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 38 1/1 

410.  7067 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 39 1/1 

411.  7068 zártkerti művelés alól kivett Zártkert 138 1/1 

412.  7069 zártkerti művelés alól kivett Zártkert 108 1/1 

413.  7070 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 20 1/1 

414.  7071 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 22 1/1 

415.  7072 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 51 1/1 

416.  7073 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 43 1/1 

417.  7074 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 46 1/1 

418.  7075 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 47 1/1 

419.  7076 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 50 1/1 

420.  7077 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 41 1/1 

421.  7078 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 50    1/1 

422.  8218 zártkerti művelés alól kivett zártkert 994 3/6 

423.  822/7 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

424.  822/8 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

425.  822/9 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

426.  822/10 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

427.  822/11 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

428.  824 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Vasvári P.u. 93. 635 705/1000 

429.  824/A/2 lakás Vasvári P. u.93.    bérlakás 57 1/1 

430.  824/A/3 lakás Vasvári P. u. 93.   bérlakás 79 1/1 

431.  834 kivett lakóház, udvar Szilágyi u. 14.       bérlakás 836 1/1 

432.  839/5 kivett beépítetlen terület Károli Gáspár u. 3512 1/1 

433.  840 kivett beépítetlen terület Károli Gáspár u. 1437 1/1 

434.  841 kivett beépítetlen terület Károli Gáspár u. 1411 1/1 

435.  871 kivett raktár Szilágyi u.        volt magtár 4774 1/1 

436.  881/2 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Víz u 6.                 bérlakás 1526 1/1 

437.  9 kivett udvar Vasvári Pál u. 1069 1/1 

438.  932/1 kivett beépítetlen terület Szabó Magda u. 1127 1/1 

439.  935 kivett lakóház,udvar Szabó M. u.10.     bérlakás 949 1/1 

440.  965 vízmű Kisvárda 13946 191/6000 

441.  993 kivett lakóház,udvar Vasvári Pál u. beépítetlen 2056 1/1 
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442.  0371/7 udvar „Forgács” féle ingatlan 12253 1/1 

443.  1491 kivett sporttelep Deák u. volt iskolai pálya 1326 1/1 

444.  144 kivett lakóház, udvar Bethle G. u. 1. 641 1/1 

445.  145 kivett lakóház,udvar,gazd. ép. Bajcsy Zs. u. 2. 944 1/1 
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Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) 

rendelet módosításáról szóló 31/2019. (IX,1.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

 

1. Általános indokolás 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendeletével 

(továbbiakban: Vagyonrendelet) megalkotta az új hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

vagyonrendeletét. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény figyelembe vételével 

a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló törzs- és üzleti vagyon nyilvántartását 

a Vagyonrendelet mellékletei tartalmazzák. A Vagyonrendelet módosítása jogszabályi előírás 

miatt kötelező jellegű, valamint az életszerűség és gyakorlatiasság figyelembe vételével a 

vagyonban bekövetkező változás átvezetése miatt indokolt.  

 

2. Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 11. § (13) bekezdés értelmében nemzeti 

vagyont ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátáshoz szükséges 

mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe, ezért az önkormányzati  

mezőgazdasági földterületek ingyenes használatba adása nem lehetséges. 

Az Önkormányzat az ÁFA törvény általános szabályai alapján a földhaszonbérletet 

adókötelessé tette, továbbá az Önkormányzatnak haszonbérbeadás esetén számlaadási 

kötelezettsége van. Ezért a haszonbérlők részére kiszámlázandó éves haszonbérleti díj 

mértéke aranykoronánként 40 kg étkezési búza, a tárgyév júliusában augusztus hónapra kötött 

szerződések szerinti tőzsdei átlagárának 27 % ÁFÁ-val növelt összege. 

   
 

2. §-hoz 

 

Az Önkormányzat a haszonbérbe adott földterületein való ideiglenes építmény elhelyezését 

nem engedélyezi, mivel a bérbe adott földterületek többsége kaszálóként, legelőként van 

használatba adva, azokon bármilyen építmény elhelyezése nem célszerű. 

  

3. §- hoz 

 

A rendelet 4. melléklete az Önkormányzat üzleti vagyonát tartalmazza. A forgalomképes 

üzleti vagyoni körből kikerültek az értékesítésre került ingatlanok, míg a vásárolt ingatlanok 

nyilvántartásba lettek véve. Egy ingatlan osztatlan közös tulajdonának megszüntetése miatt 

helyrajzi szám tekintetében következett be változás. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépését tartalmazza, mely szerint 2019. október 02. napján lép hatályba. 
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Tárgy (5.np.): Belterületi út- és járdafejlesztés megvalósítása érdekében 

közbeszerzési eljárás eredményéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző  

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Röviden elmondta, hogy a képviselő-testület 2019. szeptember 16-án döntött arról, hogy a 

belterületi utak fejlesztésének megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást ír ki és a döntés 

értelmében a testület elfogadta az erre vonatkozó ajánlattételi felhívást. A közbeszerzési 

eljárás lefolytatásra került, mégpedig hirdetmény és összefoglaló tájékoztatás közzététele 

nélküli, nemzeti, nyílt eljárás került lefolytatásra. Majd elmondta, hogy az ajánlattételi 

határidőig összesen egy darab ajánlat érkezett valamennyi rész ajánlatra, de 3 rész van, a 

belvárosi, a 36-os főút környéke és a bűdi városrész. A Bíráló Bizottság a mai napon 

ülésezett, és megállapította, hogy a legmagasabb értékelési pontszámot a Magyar Útépítő Kft. 

kapta valamennyi részajánlat tekintetében. A 2. résznél az ajánlati ár meghaladta a 

rendelkezésre álló fedezet összegét, azonban összességében mind a három részt tekintve nem 

haladja meg az ajánlati ár a fedezet összegét, tehát így nem szükséges kiegészítő fedezet 

biztosítása és így elfogadható az ajánlat, ugyanis összesen a nettó ajánlati ár 201.414. 981 

forint, míg a rendelkezésre álló fedezet pedig 204.000.000 forint, tehát ez alatta van. A Bíráló 

Bizottság javasolta a közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítását, a Magyar Útépítő Kft. 

ajánlatát pedig érvényesként elfogadni és vele a nettó ajánlati árra a válllakozási szerződést 

megkötni.  

 

Bizottsági vélemény: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen 

volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.  

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Kérte a képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést, hiszen minél hamarabb hozzák 

meg a döntést, annál hamarabb kezdhetnek hozzá ehhez a munkához. Úgy véli, hogy az 

utóbbi évtizedek legnagyobb útfelújítási programja ez itt Tiszavasváriban.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
 

Balogh Sándor: Igen 

Dr. Rojkó László: Igen 

Kovácsné Nagy Julianna: Igen 

Munkácsi Mihály: Igen 

Ráduly Zsolt: Igen 

Sipos Ibolya: Igen 

Szőke Zoltán: Igen 
 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

338/2019. (IX.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Belterületi út- és járdafejlesztés megvalósítása érdekében közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Belterületi út- és járdafejlesztés 

megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás eredményéről” című előterjesztéssel 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Magyar-Útépítő Kft. (4244 Újfehértó, Németh L. u. 26.) ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja. 

2. Megállapítja, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési 

szempontok alapján a legkedvezőbb, gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot a 

Magyar-Útépítő Kft. (4244 Újfehértó, Németh L. u. 26.) adta.  

3. Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.  

4. A Magyar-Útépítő Kft.-t (4244 Újfehértó, Németh L. u. 26.) hirdeti ki az eljárás 

nyertesének. 

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy  

- kösse meg a vállalkozási szerződést a Magyar-Útépítő Kft.-vel nettó 201.414.981 

Ft. összegben, 
- gondoskodjon az Ajánlattevők döntésről való tájékoztatásáról. 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés az EKIK-Városi Könyvtár intézményegysége által 

benyújtani kívánt NKA pályázatról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 Bizottsági vélemény: 

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

339/2019. (IX.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Városi Könyvtár intézményegysége 

által benyújtani kívánt NKA pályázatról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Közművelődési 

Intézmény és Könyvtár - Városi Könyvtár intézményegysége által benyújtani kívánt 

NKA pályázatról című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1.Hozzájárul, hogy az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Városi 

Könyvtár intézményegysége a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiuma által 

meghirdetett 107108/147 altéma kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be. 

2. Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

3.Felkéri az intézményvezetőt gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról és a 

pályázat eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Határidő: esedékességkor                                           Felelős: Kulcsár Lászlóné  

                                                                                     intézményvezető-helyettes 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő 

fejlesztési tervének elfogadásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen 

volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.   
 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Úgy véle, hogy minden egyes pályázati lehetőséget használjanak ki az elkövetkezendő 

években és a város elavult vízhálózatát igyekezzenek minél hamarabb felújítani és 

megkezdeni annak a felújítását, mert ha sokáig halogatják, akkor komoly problémákkal is 

szembenézhetnek.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

340/2019. (IX.30.) Kt. számú 

határozata 

 

A víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Szorgalmatos Község és Tiszavasvári Város víziközmű rendszerének 2020 - 2034. évre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési terv benyújtására Tiszavasvári Város 

Önkormányzata nevében hatalmazza fel a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt. elnök-igazgatóját. 

 

 

Határidő: 2019. szeptember 30.                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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SZORGALMATOS KÖZSÉG ÉS TISZAVASVÁRI VÁROS 

VÍZIKÖZMŰ RENDSZERÉNEK 

 

 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE 

2020 – 2034. ÉV 

 

 

 

 
ELLÁTÁSÉRT FELELŐS MEGNEVEZÉSE: 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

4441 SZORGALMATOS 

PACSIRTA U. 18/A. 

 

ÉS 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

4440 TISZAVASVÁRI 

VÁROSHÁZA TÉR 4. 

 

 

 

VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE: 

 

HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT. 

4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

RADNÓTI MIKLÓS U. 1. 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2019. AUGUSZTUS 30. 
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1. A HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT. RÖVID 

BEMUTATÁSA 

 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t, mint üzemeltetőt 11 település 

hozta létre 2013. január 1-jével a jogszabályi környezet megváltozása miatt. 

 

A társaság cégneve: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

Társaság székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1. 

Jogi forma: zártkörűen működő részvénytársaság 

Elsőszámú vezető: igazgatósági elnök 

 

Társulás tagjai által a szolgáltatóra átruházott feladat és hatáskörök: 

A társulásban részt vevő települési önkormányzatok érdekeik összehangolására a 

közigazgatási területükön lévő víziközművek közös működtetésére, fenntartására, 

üzemeltetésére vonatkozóan ezen társulás útján látják el az alábbi feladatokat: 

o Egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításával összefüggő közös 

érdek összehangolása, szakmai felügyelet gyakorlása. 

o Együttműködés a közműves ivóvízellátással, közműves szennyvízelvezetéssel- és 

tisztítással kapcsolatos fejlesztésben (különösen: fejlesztési tervek, programok, közös 

pályázatok felkutatásában, készítésében, benyújtásában, megvalósításában.) 

o Lakossági, térségi érdekképviselet 

o A víziközmű üzemeltetővel kapcsolatos beszámoltatási feladatok végzése 

 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. legfelsőbb irányító szerve a Közgyűlés, 

melynek munkáját a vonatkozó jogszabályok szerint a Felügyelő Bizottság és a 

Könyvvizsgáló támogatja. A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek feladatköre 

minden tekintetben megfelel a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek. 

A közgyűlésben a társulás tagjait a Polgármesterek képviselik. 

 

Az Igazgatóság három természetes személyből áll. 

Elnöke: Will Csaba (Hajdúböszörmény) 

Lőrincz László (Hajdúszoboszló) 

Bondár Sándor (Berettyóújfalu) 

 

Víziközmű szolgáltatást végző üzemigazgatások: 

1. számú üzemigazgatóság: Hajdúböszörmény 

2. számú üzemigazgatóság: Hajdúszoboszló 

3. számú üzemigazgatóság: Tiszavasvári 

4. számú üzemigazgatóság: Berettyóújfalu 

 

Az 1. számú üzemigazgatóság központja: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.1. 

Ellátott települések: - Hajdúböszörmény  

 - Bocskaikert 

 - Hajdúhadház 

 - Téglás 

 

A 2. számú üzemigazgatóság központja:4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 2. 

Ellátott települések: - Hajdúszoboszló 

 - Földes 
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A 3. számú üzemigazgatóság központja: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. II. emelet 

Ellátott települések: - Tiszavasvári 

 - Polgár 

 - Hajdúdorog 

 - Szorgalmatos 

 

A 4. számú üzemigazgatóság központja:4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35. 

Ellátott települések: - Berettyóújfalu 

 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. mind a 4 üzemigazgatóság ellátási 

területe teljesen egybefüggő. Két település közötti fellépő távolságok maximum 20 km, 

melyek leginkább a földrajzi elhelyezkedésből adódnak. 

 

Minden Üzemigazgatóság a Zrt. területén belül legnagyobb felhasználói egyenértékkel 

rendelkező települései közül került kiválasztásra. Ezáltal biztosítható az, hogy az 

Üzemigazgatóságok a lehető legnagyobb létszámmal és szakmai felkészültséggel és a lehető 

legkisebb földrajzi távolsággal biztosítsák mind a saját, mind a hozzájuk tartozó 

üzemegységek jogszabályban meghatározott módon történő víziközmű szolgáltatás 

elvégzését. 

 

 

2. A TISZAVASVÁRI ÜZEMEGYSÉG (SZORGALMATOS ÉS TISZAVASVÁRI 

TELEPÜLÉSEK) BEMUTATÁSA 

 

 

2.1 VÍZIKÖZMŰ – RENDSZER TULAJDONJOGI HELYZETE 

 

Ivóvíz hálózat, tisztítási létesítmények,vízbeszerzési létesítmények tulajdonosa 100% tulajdon 

hányadban a Tiszavasvári Városi Önkormányzat. 

Szennyvízhálózat régi rendszer tulajdonosa 100%-os tulajdon hányadban a Tiszavasvári 

Városi Önkormányzat. 

 

2007-ben átadott szennyvíz beruházás  

tulajdonosa: - 84%-os tulajdon hányadban a Tiszavasvári Városi Önkormányzat. 

 - 16%-os tulajdon hányadban a Szorgalmatos Önkormányzat   

 

 

2.2 VÍZIKÖZMŰ RENDSZER TECHNOLÓGIAI JELLEMZÉSE 

 

 

2.2.1 IVÓVÍZ 

 

 

2.2.1.1 TELEPI LÉTESÍTMÉNY 

 

A vízmű telep helye: Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky u. 59.szám, hrsz.:3603 (vízmű épület, 

telephely, belső közművek, tisztított víztározók) 

 

A telepen 4 fő gépész dolgozik éjjel-nappali műszakban, emellett 6 fő hálózat-karbantartó, 1 

fő raktáros és 1 fő üzemegység vezető látja el a feladatokat. 
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2.2.1.2 VÍZJOGI ENGEDÉLY 

Engedély száma: Ht.315/90/11/997. számú  vízjogi üzemeltetési engedély (többszörösen 

módosított) 

 
Engedély száma Engedély neve Kiadó hatóság Engedély érvényessége 

Tiszavasvári Vízmű 

Ht.315/90/1997. Vízjogi üzemeltetési 

engedély 

TIVIZIG  

Ht.315/106/2004. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

Tiszántúli Vízügyi 

Felügyelet 

2009. december 31. 

1428/10/2007. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

13744/7/2009. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE 2019. december 31. 

902/11/2013. Tiszavasvári-Józsefháza 

közkút vízjogi 

fennmaradási engedélye 

TIKÖTEVIFE 2028. december 31. 

1212/7/2013. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

2138/4/2013. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

(névátírás: HBVSZ Zrt.) 

TIKÖTEVIFE  

Tiszavasvári Városi Vízmű 

1428/12/2007. Üzemelő vízbázis 

kijelölése 

TIKÖTEVIFE  

3584/3/2013. Üzemelő vízbázis 

kijelölő határozat 

módosítása (névátírás: 

HBVSZ Zrt.) 

TIKÖTEVIFE 2020. december 31. 

 

 

2.2.1.3 VÍZNYERŐ HELYEK 

A víztermelő telep kizárólag felszín alatti vízbázist vesz igénybe, az ebből származó 

rétegvizet juttat a hálózatba a vízkezelést követően. 

 

Kútszám Kataszteri szám Fúrás éve Talpmélység Max. vízhozam 

I. számú B-67 1963. 80,00 1900 l/p 

II. számú B-75 1968. 149,00 2000 l/p 

III. számú B-89 1982. 151,50 1300 l/p 

IV. számú B-90 1983. 142,00 1900 l/p 

V. számú B-92 1991. 148,80 2300 l/p 

 

Vízkitermelés a IV. és V. számú kútból történik, az I., II. és III. számú kutak jelenleg 

megfigyelő kutakként funkcionálnak. 

 

Búvárszivattyúk adatai 

I. számú kút: 

H15/II + 4B 180 típusú szivattyú 

Q = 1200 l/p H = 60 m N = 30 kW 

 

II. számú kút: 

H15/II + 4B 180 típusú szivattyú 
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Q = 1200 l/p H = 60 m N = 30 kW 

 

III. számú kút: 

H15/II + 4B 180 típusú szivattyú 

Q = 1200 l/p H = 60 m N = 30 kW 

 

IV. számú kút: 

SP 70/5 típusú szivattyú 

Q = 1250 l/p H = 55 m N = 18 kW 

 

V. számú kút: 

SP 75-B típusú szivattyú 

Q = 1250 l/p H = 30 m N = 15 kW 

 

 

2.2.1.4 VÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA 

 

Gázmentesítés: 

- Levegő bekeverés: 10m
3
/h 

- 2 db GYKV 7/3 típ. kompresszor, V = 80m
3
/ h 

- 1 db 5000 l-es légtartály szükséges nyomás: 3,00 – 5,00 bar 

- 1 db Ø 1200 mm-es légkiválasztó, v = 4 cm/s 

 

Vas- és mangántalanító szűrők: 

- 2 db Ø 3150 mm-es ZEL típ. kétrétegű szűrő, v=6 m/h (50m
3
/h) 

- 4 db Ø 1800 mm- es kétrétegű szűrő, v= 6m/h (15m
3
/h) 

- 1+1 db R6 típ. öblítő kompresszor, v= 600m
3
/h; p = 0,60 bar; N = 18,5 kW 

- 1 db, RKM 6 típ. öblítő kompresszor, v= 120m
3
/h; p = 1 bar; N = 13 kW 

- 1+1 db, AMIN 125-100-250+250VZ 160M4 típ.öblitőszivattyú, 

  Q = 2100 l/p;  H = 20 m;  N = 11 kW 

- 1 db, TA 120/20/I + VZ 234/4 típ. öblitőszivattyú 

  Q = 1200 l/p;  H = 20 m;  N = 7 kW 

- 1 db, BV 1020 típ. vegyszerszivattyú 

  Q = 800 l/p;  H = 11,5 m;  N = 5,5 kW 

- 1 db, V = 800 l-es vegyszertartály 

- 1 db, ADVANCE típ. klórozó 

 

Alacsony tároló: 

- 2 db, 150 m
3
-es, h = 3 m 

- 1 db, 400 m
3
-es, h = 1,7 m 

 

Magas tároló: 

- 1 db, 200 m
3
-es, h = 30 m 

 

Hálózati szivattyúk: 

- 1+1 db, TTA 170/25/III. típ. 

Q = 1700 l/p; H = 75 m; N = 27 kW 

- 1 db, TA 120/20/III.+ Z 71/4 

   Q = 1200 l/p; H = 60 m; N = 22 kW 
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Kapacitási adatok 

 

- Mélyfúrási kutak: 9400l/p 13.536m
3
/d 

- Búvárszivattyúk:  6100l/p 8.784m
3
/d 

- Szűrők:  3.520m
3
/d 

- Hálózati szivattyúk:  2900 l/p 3.828 m
3
/d 

- Kimenő hálózat:  5.500 m
3
/d 

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

- Mértékadó kapacitás:  3.520 m
3
/d 

Igényelt vízmennyiség: 800.000 m
3
/év 2.192 m

3
/d 

 

 A vízkitermelés, víztisztítás jelenlegi kapacitás kihasználtsága 65%-os. 

 

Vízkezelés művei, technológiai egységek főbb jellemzői 

 

a) Szűrőterem 

b) Klórgáz-adagoló helyiség 

c) Tisztavíztároló medencék 

 

a) Szűrőterem és berendezései 

A vas és mangán eltávolítását kétrétegű zárt rendszerű szűrők biztosítják. 

A szűrők típusa ZEL 3150 

Kapacitása 1000 m3/d 

 

Beépített szűrők száma 6 db, melyből a jelenlegi vízigényt 2 db szűrő üzemével is biztosítani 

lehet. Négy szűrő tehát tartalék. A vas és mangán hatékony kiválása érdekében a nyersvízbe a 

szűrőket megelőző vezetékszakaszon oxigén – levegő – kerül bejuttatásra GA-10-7,5 p. típusú 

kompresszor segítségével. 

 

A víz maradék gáztartalma két helyen válik ki a vízből: 

- szűrőket megelőző csőszakaszon lévő 2 m
3
 térfogatú gáztalanítón, 

- tisztavíztárolóba való beömlésnél. 

 

b) Klórgáz-adagoló helyiség és berendezései 

A klórgáz elsősorban fertőtlenítési céllal adagolják a vízhez, de a szűrést megelőző klórozás a 

vas és mangán oxidációját is elősegíti. A szűrést követő klórozás célja kimondottan a 

fertőtlenítés. A klórgáz-adagoló helyiségben ADVENCE típusú klórozó berendezés üzemel, 

mely biztosítja a szükséges klór bejuttatását az ivóvízbe. A klórgázt klórpalack biztosítja, 

melyekből állandóan 2 db van üzemben. A palackleürítése esetén automatikusan átkapcsol a 

berendezés a „tele” palackra. Ezt követően az üres palackot le kell cserélni. A klór 

mennyiségét jelenleg kézi szabályozással a vízműgépész állítja be a műszaki vezető utasítása 

alapján. 

 

C) Tisztavíztároló medencék és berendezéseik 

A vízműtelepen 700 m
3
 térszinti tározó /1 db 400 m

3
 2 db 150 m

3
/ kapacitás került 

kialakításra, melyből jelenleg a 400 m
3
-es nagy tározó nem üzemel, tartalék. A 300m

3
-es 

tározó iker elrendezésű 150-150 m
3
 tározó kapacitást biztosít. Az ikertározó külön-külön is 

üzemeltethető. A tisztított víz felső beömléssel kerül a tározókba, biztosítva a még 

visszamaradt metán gáz eltávozását. A tározók természetes és mesterséges szellőztetéssel 
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vannak ellátva. Minden medence vízszintjelzővel fel van szerelve és úgy szintén túlfolyó és 

leürítő vezetékkel. 

 

További tároló kapacitást jelent a 200 m
3
-es magastározó, mely nem a vízműtelepen, hanem a 

város súlypontjában került felépítésre /Tiszavasvári Gépállomás út/. A magastározó feltöltését 

a vízműtelepen lévő nyomásfokozó – hálózati – szivattyúk végzik. 

 

 

2.2.1.5 IVÓVÍZ ELOSZTÓ HÁLÓZAT 

 

Ht. 315/90/1997. vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Vezetékátmérő Acél AC KM PVC Összesen 

NA 200 82 4.758  4.840 

NA 150  720  720 

NA 125 30 4.658  4.688 

NA 100 120 21.406 9.850 31.376 

NA 80 120 31.096 820 32.076 

Összesen 352 62.638 10.670 73.660 

 

 

2.2.2 SZENNYVÍZ 

 

 

2.2.2.1 TELEPI LÉTESÍTMÉNY 

Szennyvíztelep: Tiszavasvári külterület hrsz.: 0296/13  

A telepen 4 fő gépész dolgozik éjjel-nappali műszakban, emellett 3 fő hálózat-karbantartó, 1 

gépkocsivezető és 1 fő telepvezető látja el a feladatokat. 

 

 

2.2.2.2 VÍZJOGI ENGEDÉLY 

Engedély száma: 35900/7294-9/2015.Ált. vízjogi üzemeltetési engedély 

 
Engedély száma Engedély neve Kiadó hatóság Engedély érvényessége 

Tiszavasvári Szennyvíztelep 

385/69/1997. Vízjogi üzemeltetési 

engedély 

TIVIZIG  

385/101/1999. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIVIZIG  

191/37/2005. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

719/09/2006. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE 2010. december 31. 

15/56/2007. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

955/40/2008. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

955/66/2008. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE  

3049/5/2009. Környezetvédelmi 

működési engedély 

TIKÖTEVIFE 2020. december 31. 

748/40/2010. Vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

TIKÖTEVIFE 2015. december 31. 

24.2/Tv./3472-1/2011. Szennyvíziszap komposzt Növény- és Talajvédelmi 2016. október 10. 



 108 

termőföldön történő 

hasznosítása (76,1 m
3
/év) 

Igazgatóság 

24.2/Tv./3473-1/2011. Kémiai talajjavító 

engedély 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 

2016. október 10. 

24.2/Tv/2581-1/2012. Szennyvíziszap komposzt 

termőföldön történő 

hasznosítása (1275,2 

m
3
/év) 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 

2017. április 13. 

24.2/Tv/2581-5/2012. Szennyvíziszap komposzt 

termőföldön történő 

hasznosítása (névátírás: 

3472-1/2011.) 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 

2016. október 10. 

24.2/Tv/2581-6/2012. Szennyvíziszap komposzt 

termőföldön történő 

hasznosítása (névátírás: 

2581-1/2012.) 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság 

2017. április 13. 

35900/7294-9/2015.Ált. Vízjogi üzemeltetési 

engedély  

Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi 

Hatósági Szolgálat 

2021. május 31. 

 

 

2.2.2.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE: 

 

Technológia: 

Nyers szennyvíz mennyiségmérő: 

- 1 db, DN 150 GAMMA C 717 

 

Gépi rács(meglévő kezelő épület födémre szerelve): 

- 1 db, MULTIPROJEKT MP- 471/06 gépi rács 

b = 3 mm;Q = 50 l/s; 

- 1db, rácsszemét konténer szűrővászon betéttel 

típ.: UNITECH - BARCS 10-01; V = 4 m
3
 

 

Homokfogó 

-1 db KO anyagú tangenciális homokfogó 

- 1 db MULTIPROJEKT MTHK – 1.0 típ. homokkihordóval 

Q = 50 l/s 

 

Tömbösített műtárgy: 

- 1 db, (denitrifikáló) vasbeton  V = 182 m
3 

h = 5 m;    T = 4,3 h;  

- 2+2 db, Búvárkeverő Flygt 4620 SF 

  P = 1,1 kW 

- 2 db, Anoxikus medence 

  - 2 db Búvárkeverő Flygt 4620 SF 

  - 1 db Búvárkeverő Flygt 4630 

  - 1 db Búvárkeverő Flygt 4610 SF 

- 2 db,Levegőztető medence vasbeton V = 405+ 766 m
3
  ; Vh= 1102 m

3
 

h = 5 m ;  T = 26 h 

- 2 kltFlygt SANITAIRE finombuborékos levegőztető rendszer 

  920 db levegőztető elemmel 

- 1 db, Robuschi ES 65/2-VSM fúvó(meglévő 2 db mellé) 
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  Q = 19,5 m
3
/min; p = 600 mbar; P 7 30/23/8 kW 

-1 db, Flygt CP 3080.211 LT 183 típ. recirkulációs szivattyú  

  Q = 20 l/s; H = 2,8 m 

- 1 db, Utóülepítő medence vasbeton, V = 396 m
3
 

Fh= 840 m
2
 ;  L = 10,5 m;  h = 4,7 m; 

felületihidr.terh: 0,59 m/h; felületi leb a. terh: 1,24 kg/m
2
x h; 

  T = 6,3 h  

- 1 db, MULTIPROJEKT MHSZK 8 tip. kotró 

- 2 db, Flygt CP 3085 LT 183 búvár szivattyúval 

- 2 db, MULTIPROJEKT MHSZK 5 tip. kotró 

- 2-2 db, Flygt CP 3068.180 búvár szivattyúval 

- Iszapsűrítő vasbeton (meglévő fertőtlenítő átalakításával) V = 40 m
3
; H = 3,5 m 

 

Iszapkezelés: 

- 1 db MULTIPROJEKT MS-10 iszapvíztelenítő szalagszűrő prés, vegyszer tartályokkal, 

adagoló és feladó szivattyúval. 

  Q 7 6-10 m
3
/h;   Pö = 5 kW 

víztelenített iszap sz. a. tart.: 16-22 %; V = 5,6 m
3
/d 

 

Átemelő akna: 

- 2 db Flygt CP 3102.181 búvár szivattyúval 

 

Komposztáló telep: 

18 x 40 m – es érlelőhely 

- 1 db JCB prizmázó gép 

- 1 db JCB kotró gép  

 

Telep kapacitása: 

1.500 m
3
/d; 14275 leé 

Szennyvíztelep kapacitás kihasználtság 70%-os. 

 

 

2.2.2.4 SZENNYVÍZ ÁTEMELŐK 

 

Hálózati szennyvízátemelők 

 

Ssz Helye Akna 

átmérő 

/m/ 

Típusa (1+1 db) Q 

/l/s/ 

H 

/m/ 

N 

/kW/ 

1. Kossuth u.      2 Flygt CP 3101 MT 430   20 7,5 3,1 

2. Ifjúság u.      2 Flygt CP 3101 MT 430   20 7,5 3,1 

3. Hősök u.      2 Flygt CP 3085 MT 432   15 7,5 3,1 

4. Dózsa u.      2 Flygt CP 3102 MT 430    20 7,5 3,1 

5. Géza fejedelem u.      2    Flygt CP 3085 MT 432   12 8 2 

6. Egység u.      2 Flygt CP 3101 MT 430   20 7,5 3,1 

7. Adria u.      4 Flygt CP 3126 HT  25dm
3
/s 17  

8. Bocskai u.      1,6 AKC-05-250     6 12 2,2 

9. Nyárfa u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

10. Kőrösi u.      1,6 AKC-20-250     8 15 3,0 

11. Széles u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 
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12. Gépállomás u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

13. Petőfi u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

14. Táncsics u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

15. Lónyai u.      1,6 AKC-05-250     8 6 2,2 

16. Vízmű u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

17. Május 1. u.      1,6 KC-05-250     5 7 2,2 

18. Egység u.      1,6 KC-05-250     6 12 2,2 

19. Víz u.      1,6 KC-05-250     8 6 2,2 

20. Szilágyi u.      1,6 AKC-20-250     8 15 3,0 

21. Vasvári u.      1,6 AKC-05-250     6 12 2,2 

22. Csontváry u.      1,6 KC-20-250     6 17 3 

23. Petőfi u.      1,6 KC-05-250     8 15 2,2 

24. Keskeny u.      1,6 KC-02-214(1db)     3 5 1,1 

25. Galamb u.      1,6 KC-05-250     6 6 2,2 

26. Körte u. I.      1,6 AKC-26-252    11 4 4,4 

27. Körte u. II.      1,6 KC-20-250      4 11 3,0 

28. Pázsit u.      1,6 KC-20-250(1db)    11 12 3,0 

29. Irinyi u.      1,5 Flygt CP 3067 LT 210       2 7 1,2 

30. Kinizsi u.      1,5 Flygt CP 3067 LT 210       2 7     1,2 

31. Aradi u.      1,5 Flygt MP3085 HT 253        4 15 2,4 

 

Házi szennyvízátemelők 

- 673 db Kontroll szivattyúval szerelve 

 

 

2.2.2.5 SZENNYVÍZ ELOSZTÓ HÁLÓZAT 

 

36-6/I/1981. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Gravitációs vezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) B (fm) Összesen (fm) 

NA 400 351 - 351 

NA 300 3.547 - 3.547 

Ø20 - 303 303 

Összesen (fm) 3.898 303 4.201 

Nyomóvezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) B (fm) Összesen (fm) 

D150 160 - 160 

D100 128 - 128 

Összesen (fm) 288 - 288 

 

 

Ht. 385/69/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Gravitációs vezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 300 2.857 309 3.166 

NA 200 - 7.476 7.476 

NA 160 - 48 48 

NA 150 bekötővez. - 1.212 1.212 

Összesen (fm) 2.857 9.045 11.902 
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Nyomóvezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 200 - 2.302 2.302 

D150 197 - 197 

D100 155 - 155 

Összesen (fm) 352 2.302 2.654 

 

 

Ht. 385/99/1999. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Nyomóvezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

D110 - 2.206 2.206 

D63 - 172 172 

D50 - 979 979 

Összesen (fm) - 3.357 3.357 

 

 

Ht. 385/101/1999. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Gravitációs vezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 200 - 2.028 2.028 

Összesen (fm) - 2.028 2.028 

Nyomóvezeték 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

D100 - 246 246 

D90 - 16 16 

Összesen (fm) - 262 262 

 

 

Ht. 955/40/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Gravitációs vezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 200 - 33.131 33.131 

NA 150 bekötővez. - 14.450 14.450 

Összesen (fm) - 47.581 47.581 

Nyomóvezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

D110 - 1.700 1.700 

D90 - 3.777 3.777 

D63 - 11.489 11.489 

D50 - 3.995 3.995 

Összesen (fm) - 20.961 20.961 

Gravitációs vezeték (Szorgalmatos) 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 200 - 6.685 6.685 

NA 150 bekötővez. - 3.573 3.573 

Összesen (fm) - 10.58 10.58 

Nyomóvezeték (Szorgalmatos) 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 
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NA 110 - 2.476 2.476 

NA 90 - 612 612 

NA 63 - 407 407 

NA 50 - 304 304 

Összesen (fm) - 3.799 3.799 

 

 

Ht. 955/66/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

Gravitációs vezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 200 - 4.693 4.693 

NA 150 bekötővez. - 4.795 4.795 

Összesen (fm) - 9.488 9.488 

Nyomóvezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

NA 63 - 197 197 

Összesen (fm) - 197 197 

 

 

Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt-től átvett vezetékszakaszok 

Gravitációs vezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KG PVC (fm) Összesen (fm) 

D300 705 115 820 

D250 75 - 75 

D200 1.546 - 1.546 

Összesen (fm) 2.326 115 2.441 

Nyomóvezeték (Tiszavasvári) 

Vezetékátmérő AC (fm) KM PVC (fm) Összesen (fm) 

D125 - 1.167 1.167 

Összesen (fm) - 1.167 1.167 
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3. FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV 

 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében a víziközmű-

szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira 

tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési 

tervet kell készíteni. 

 

A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 

 

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő 

felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és 

pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az 

üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási 

feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével. 

 

A víziközmű-rendszer egy VKR kóddal rendelkezik, ami magába foglalja Szorgalmatost 

és Tiszavasvárit, így mind a felújítási és pótlási tervrészt, mind a beruházási tervrészt 

külön-külön elkészült a településekre vonatkozóan. 

 

 

3.1 IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

3.1.1 I. ÜTEM: 2020. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

Rövidtávú felújítási és pótlási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV/9. 
 Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
197 

2020. év 

bérleti díj 

 

2020. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 197.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV/9. 
 Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
2.100 

2020. év 

bérleti díj 

 

2020. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 2.100.000 Ft 
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3.1.2 II. ÜTEM: 2021-2024. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

Középtávú felújítási és pótlási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV/9. Elosztó hálózat 
Meglévő tolózárak javítása, 

cseréje 

nem 

szükséges 
188 

2021-2024. 

év bérleti díj 

2. IV/9.  
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
600 

2021-2024. 

év bérleti díj 

 

2021-2024. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 788.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

 

1. 

 

IV/9. 

 

Vízkitermelés 

IV. számú kút vízműtelepre 

menő töltővezetékének 

cseréje, tolózárakkal 

 

szükséges 

 

9.000 

 

Pályázat* 

 

2. 

 

IV/9. 

 

Vízkitermelés 

V. számú kút vízműtelepre 

menő töltővezetékének 

cseréje, tolózárakkal 

 

szükséges 

 

15.000 

 

Pályázat* 

 

3. 

 

IV/9. 

 

Vízműtelep 

Vízműtelepi épület 

homlokzati hőszigetelése, 

nyílászáró csere, lapostető 

szigetelésének felújítása 

 

nem 

szükséges 

 

10.000 

 

Pályázat* 

4. IV/9. Vízműtelep Hálózati szivattyúk cseréje 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

 

5. 

 

IV/9. 

 

Elosztó hálózat 

Acél vezeték, hozzá tartozó 

bekötővezeték cseréje 

tolózárakkal, tűzcsapokkal 

350 fm + bekötővezeték 

 

szükséges 

 

10.500 

 

Pályázat* 

 

 

6. 

 

 

IV/9. 

 

 

Elosztó hálózat 

NA 200 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 4.800 fm + 

bekötővezeték 

 

 

szükséges 

 

 

144.000 

 

 

Pályázat* 

 

 

7. 

 

 

IV/9. 

 

 

Elosztó hálózat 

NA 150 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 700 fm + 

bekötővezeték 

 

 

szükséges 

 

 

21.000 

 

 

Pályázat* 

 

 

8. 

 

 

IV/9. 

 

 

Elosztó hálózat 

NA 125 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 4.700 fm + 

bekötővezeték 

 

 

szükséges 

 

 

141.000 

 

 

Pályázat* 
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9. IV/9. Elosztó hálózat 
Meglévő tolózárak javítása, 

cseréje 

nem 

szükséges 
1.000 

2021-2024. 

év bérleti díj 

10. IV/9.  
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
7.400 

2021-2024. 

év bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2021-2024. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 361.400.000 Ft 

 

 

3.1.3 III. ÜTEM: 2025-2034. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

Hosszútávú felújítási és pótlási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

 

 

1. 

 

 

IV/9. 

 

 

Elosztó hálózat 

NA 100 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal, 5.100 fm + 

bekötővezeték 

 

 

szükséges 

 

 

153.000 

 

 

Pályázat* 

2. IV/9. Elosztó hálózat 
Meglévő tolózárak javítása, 

cseréje 

nem 

szükséges 
270 

2025-2034. 

év bérleti díj 

3. IV/9.  
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
1.700 

2025-2034. 

év bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2025-2034. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 154.970.000 Ft 

2020-2034. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 155.955.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

 

1. 

 

IV/9. 

 

Vízműtelep 

400 m
3
-es alacsony 

víztározó felújítása, pangó 

víz megszüntetése érdekében 

 

szükséges 

 

13.000 

 

Pályázat* 

2. IV/9. Vízműtelep 
2 db 150 m

3
-es alacsony 

víztározó felújítása 
szükséges 10.000 Pályázat* 

3. IV/9. Elosztó hálózat 
200 m

3
-es magas víztározó 

felújítása 
szükséges 50.000 Pályázat* 

 

 

4. 

 

 

IV/9. 

 

 

Elosztó hálózat 

NA 100 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 5.300 fm + 

bekötővezeték 

 

 

szükséges 

 

 

159.000 

 

 

Pályázat* 

 

 

5. 

 

 

IV/9. 

 

 

Elosztó hálózat 

NA 100 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 5.500 fm + 

bekötővezeték 

 

 

szükséges 

 

 

165.000 

 

 

Pályázat* 
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6. 

 

 

IV/9. 

 

 

Elosztó hálózat 

NA 100 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték 

cseréje tolózárakkal, 

tűzcsapokkal 5.300 fm + 

bekötővezeték 

 

 

szükséges 

 

 

159.000 

 

 

Pályázat* 

7. IV/9. Elosztó hálózat 
Meglévő tolózárak javítása, 

cseréje 

nem 

szükséges 
2.500 

2025-2034. 

év bérleti díj 

8. IV/9.  
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
18.500 

2025-2034. 

év bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2025-2034. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 577.000.000 Ft 

2020-2034. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 940.500.000 Ft 

 

 

 

3.2 SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

3.2.1 I. ÜTEM: 2020. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

Rövidtávú felújítási és pótlási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. 
 Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
197 

2020. évi 

bérleti díj 

 

2020. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 197.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. 
 Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
2.100 

2020. évi 

bérleti díj 

 

2020. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 2.100.000 Ft 

 

 

3.2.2 II. ÜTEM: 2021-2024. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

Középtávú felújítási és pótlási terv 
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SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

 

1. 

 

SZV/9. 

 

Elosztó hálózat 

Házi átemelők szivattyúinak 

cseréje indokolt 

mennyiségben 

nem 

szükséges 

 

188 

2021-2024. 

év bérleti díj 

2. SZV/9. 
 Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
600 

2021-2024. 

év bérleti díj 

 

2021-2024. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 788.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

 

1. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

Szennyvíztelepi épület 

homlokzati hőszigetelése, 

nyílászáró csere 

nem 

szükséges 

 

5.000 

 

Pályázat* 

2. SZV/9. Elosztó hálózat 1. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

3. SZV/9. Elosztó hálózat 2. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

4. SZV/9. Elosztó hálózat 3. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

5. SZV/9. Elosztó hálózat 4. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

6. SZV/9. Elosztó hálózat 5. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

7. SZV/9. Elosztó hálózat 6. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

8. SZV/9. Elosztó hálózat 
7. számú átemelő felújítása, 

rács elhelyezése 

nem 

szükséges 
4.000 Pályázat* 

9. SZV/9. Elosztó hálózat 29. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

10. SZV/9. Elosztó hálózat 30. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

11. SZV/9. Elosztó hálózat 31. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

 

 

12. 

 

 

SZV/9. 

 

 

Elosztó hálózat 

Nyomóvezeték kiváltása 

gravitációs vezetékre, 

tisztítóaknákkal, idomokkal, 

bekötővezetékekkel, 2.000 

fm 

 

 

szükséges 

 

 

80.000 

 

 

Pályázat* 

 

13. 

 

SZV/9. 

 

Elosztó hálózat 

Házi átemelők szivattyúinak 

cseréje indokolt 

mennyiségben 

nem 

szükséges 

 

2.500 
2021-2024. 

év bérleti díj 

14. SZV/9. 
 Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
5.900 

2021-2024. 

év bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2021-2024. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 119.900.000 Ft 
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3.2.3 III. ÜTEM: 2025-2034. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

Hosszútávú felújítási és pótlási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Elosztó hálózat 25. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

2. SZV/9. Elosztó hálózat 26. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

3. SZV/9. Elosztó hálózat 27. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

 

4. 

 

SZV/9. 

 

Elosztó hálózat 

Házi átemelők szivattyúinak 

cseréje szükséges 

mennyiségben 

nem 

szükséges 

 

370 

2025-2034. 

év bérleti díj 

5. SZV/9. 
 Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
1.600 

2025-2034. 

év bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2025-2034. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 9.470.000 Ft 

2020-2034. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 10.455.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

 

1. 

 

SZV/9. 

 

Elosztó hálózat 

NA 100 és 150 AC vezeték, 

hozzá tartozó bekötővezeték 

cseréje, tisztítóaknákkal, 

idomokkal, 700 fm 

 

szükséges 

 

21.000 

 

Pályázat* 

 

2. 

 

SZV/9. 

 

Elosztó hálózat 

NA 300 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték cseréje 

tisztítóaknákkal, idomokkal, 

4.800 fm 

 

szükséges 

 

144.000 

 

Pályázat* 

 

3. 

 

SZV/9. 

 

Elosztó hálózat 

NA 300 AC vezeték, hozzá 

tartozó bekötővezeték cseréje 

tisztítóaknákkal, idomokkal, 

5.200 fm 

 

szükséges 

 

156.000 

 

Pályázat* 

4. SZV/9. Elosztó hálózat 8. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

5. SZV/9. Elosztó hálózat 9. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

6. SZV/9. Elosztó hálózat 10. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

7. SZV/9. Elosztó hálózat 11. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

8. SZV/9. Elosztó hálózat 12. számú átemelő felújítása 
nem 

2.500 Pályázat* 
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szükséges 

9. SZV/9. Elosztó hálózat 13. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

10. SZV/9. Elosztó hálózat 14. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

11. SZV/9. Elosztó hálózat 15. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

12. SZV/9. Elosztó hálózat 16. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

13. SZV/9. Elosztó hálózat 17. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

14. SZV/9. Elosztó hálózat 18. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

15. SZV/9. Elosztó hálózat 19. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

16. SZV/9. Elosztó hálózat 20. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

17. SZV/9. Elosztó hálózat 21. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

18. SZV/9. Elosztó hálózat 22. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

19. SZV/9. Elosztó hálózat 23. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

20. SZV/9. Elosztó hálózat 24. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

21. SZV/9. Elosztó hálózat 28. számú átemelő felújítása 
nem 

szükséges 
2.500 Pályázat* 

 

22. 

 

SZV/9. 

 

Elosztó hálózat 

Nyomóvezeték kiváltása 

gravitációs vezetékre, 

tisztítóaknákkal, idomokkal, 

bekötővezetékekkel, 1800 fm 

 

szükséges 

 

72.000 

 

Pályázat* 

 

23. 

 

SZV/9. 

 

Elosztó hálózat 

Házi átemelők szivattyúinak 

cseréje szükséges 

mennyiségben 

nem 

szükséges 

 

4.200 

2025-2034. 

év bérleti díj 

24. SZV/9. 
 Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok 

nem 

szükséges 
16.800 

2025-2034. 

év bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2025-2034. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 459.000.000 Ft 

2020-2034. évben tervezett felújítások és pótlások összege: 581.000.000 Ft 
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4. BERUHÁZÁSI TERV 

 

 

4.1 IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

4.1.1 I. ÜTEM: 2020. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

Rövidtávú beruházási terv 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

 

1. 

 

IV-9 

 

Vízműtelep 

Vízműtelep gépészeti 

technológiájának 

automatizálása 

nem 

szükséges 

 

8.000 
2020. évi 

bérleti díj 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2021-2024. évben tervezett beruházások összege: 8.000.000 Ft 

 

 

4.1.2 II. ÜTEM: 2021-2024. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

Középtávú beruházási terv 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. IV-9 Vízkitermelés 
I. számú kút újrafúrása, 

búvárszivattyú cseréje 
szükséges 15.000 Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2021-2024. évben tervezett beruházások összege: 15.000.000 Ft 

 

 

4.1.3 III. ÜTEM: 2025-2034. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

Hosszú távú beruházási terv 
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TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

 

1. 

 

IV/9. 

 

Vízkitermelés 

Józsefházi településrész 

vízellátása új kút fúrásával 

és technológia kiépítésével 

 

szükséges 

 

15.000 

 

Pályázat* 

 

2. 

 

IV/9. 

 

Vízműtelep 

Vízműtelepi épületen 

napelemek elhelyezése 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

40.000 

 

Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2025-2034. évben tervezett beruházások összege: 55.000.000 Ft 

2020-2034. évben tervezett beruházások összege: 78.000.000 Ft 

 

 

4.2 SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

 

4.2.1 I. ÜTEM: 2020. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

Rövidtávú beruházási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Elosztó hálózat 
Szivattyú beszerzése 

hálózati átemelőkbe 

nem 

szükséges 
1.000 Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2020. évben tervezett beruházások összege: 1.000.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Elosztó hálózat 
Szivattyú beszerzése 

hálózati átemelőkbe 

nem 

szükséges 
3.000 Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2020. évben tervezett beruházások összege: 3.000.000 Ft 
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4.2.2 II. ÜTEM: 2021-2024. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

Középtávú beruházási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Elosztó hálózat 
Szivattyú beszerzése 

hálózati átemelőkbe 

nem 

szükséges 
2.000 Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2021-2024. évben tervezett beruházások összege: 2.000.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Szennyvíztelep 
Komposzt szállítására 

eszköz beszerzése 

nem 

szükséges 
10.000 Pályázat* 

2. SZV/9. Elosztó hálózat 
Szivattyú beszerzése 

hálózati átemelőkbe 

nem 

szükséges 
10.000 Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2021-2024. évben tervezett beruházások összege: 20.000.000 Ft 

 

 

 

4.2.3 III. ÜTEM: 2025-2034. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

Hosszútávú beruházási terv 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 
 

SSZ 

 

VKR 

Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

1. SZV/9. Elosztó hálózat 
Szivattyú beszerzése 

hálózati átemelőkbe 

nem 

szükséges 
5.000 Pályázat* 

 

2. 

 

SZV/9. 

 

Elosztó hálózat 

25. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 
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érdekében 

 

3. 

 

SZV/9. 

 

Elosztó hálózat 

26. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

4. 

 

SZV/9. 

 

Elosztó hálózat 

27. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2025-2034. évben tervezett beruházások összege: 9.500.000 Ft 

2020-2034. évben tervezett beruházások összege: 12.500.000 Ft 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 
SSZ VKR Víziközmű-

objektum 

meghatározása 

Felújítás és pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 

létesítési 

engedély 

Becsült nettó 

költség (eFt) 

Javasolt 

forrás 

 

1. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

Szennyvíztelepi épületen 

napelemek elhelyezése 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

45.000 

 

Pályázat* 

2. SZV/9. Elosztó hálózat 
Szivattyú beszerzése 

hálózati átemelőkbe 

nem 

szükséges 
25.000 Pályázat* 

 

3. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

1. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

4. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

2. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

5. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

3. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

6. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

4. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

7. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

5. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

8. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

6. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

9. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

7. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

2.000 

 

Pályázat* 

 

10. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

8. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 
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érdekében 

 

11. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

9. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

12. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

10. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

13. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

11. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

14. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

12. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

15. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

13. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

16. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

14. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

17. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

15. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

18. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

16. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

19. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

17. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

20. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

18. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

21. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

19. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

22. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

20. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

23. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

21. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

24. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

22. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

25. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

23. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 
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érdekében 

 

26. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

24. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

27. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

28. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

28. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

29. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

29. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

30. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

 

30. 

 

SZV/9. 

 

Szennyvíztelep 

31. számú átemelő 

napelemmel történő ellátása, 

energiaracionalizálás 

érdekében 

 

szükséges 

 

1.500 

 

Pályázat* 

* amennyiben kiírásra kerül 

 

2025-2034. évben tervezett beruházások összege: 111.500.000 Ft 

2020-2034. évben tervezett beruházások összege: 134.500.000 Ft 

  



 126 

5. SZÖVEGES INDOKOLÁS 

 

 

5.1 FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV 

 

 

5.1.1 IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

5.1.1.1 I. ÜTEM: 2020. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A 2020. évben felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok ellátása, 

melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1. PONT 

A 2020. évben felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok ellátása, 

melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

5.1.1.2 II. ÜTEM: 2021-2024. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A meglévő tolózárak folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a vízszolgáltatás minősége, nagyobb területek 

kizárkolása válik szükségessé, az indokoltnál és szükségesnél több fogyasztó marad ivóvíz 

nélkül 

 

2. PONT 

A 2021-2024. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1-2. PONT 

Jelenleg a IV. és V. kútból történi vízkivétel, a betápláló vezetékek cseréje indokolttá vált. El 

nem végzése esetén, egy esetleges csőtörés során egy kút nem tudja biztonságosan ellátni a 

települési vízigényt, különösen nyári forróság idején 

 

3. PONT 
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A vízműtelepi épület kora, állaga már szükségessé teszi a nyílászárók cseréjét, ami külső 

hőszigeteléssel párosulva energia-megtakarításteredményezne.A lapostető szigetelése egyre 

több helyen ázik be, különösen nagyobb esők idején. El nem végzése nem veszélyezteti a 

vízszolgáltatás minőségét, azonban a jelenlegi állapot az itt dolgozók komfortérzetét 

csökkenti, az energia költségeket folyamatosan növeli 

 

4. PONT 

A vízműtelep területén lévő 3 db hálózati szivattyú egyre szaporodó karbantartási igénye 

indokolttá tette a cseréket. El nem végzése esetén esetleges szivattyú hiba idején a vízmű nem 

tudja teljes mértékben ellátni a település vízigényét, különösen nyári forróság esetében 

 

5-8. PONT 

A meglévő acél, valamint AC csövek, továbbá a bekötővezetékek cseréje, szükség szerint 

tolózárakkal, tűzcsapokkal. El nem végzése esetén hosszabb távon a korosodó csőhálózat 

miatt meg fog szaporodni a csőtörések, vízfeltörések száma, romolhat a vízszolgáltatás 

minősége, egyre több fogyasztott fog érinteni a kizárkolások idejére a vízhiány 

 

9. PONT 

A meglévő tolózárak folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén hosszabb távon romlik a vízszolgáltatás minősége, nagyobb területek 

kizárkolása válik szükségessé, az indokoltnál és szükségesnél több fogyasztó marad ivóvíz 

nélkül 

 

10. PONT 

A 2021-2024. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

5.1.1.3 III. ÜTEM: 2025-2034. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A meglévő AC csövek, továbbá a bekötővezetékek cseréje, szükség szerint tolózárakkal, 

tűzcsapokkal. El nem végzése esetén, hosszabb távon a korosodó csőhálózat miatt meg fog 

szaporodni a csőtörések, vízfeltörések száma, romolhat a vízszolgáltatás minősége, egyre több 

fogyasztott fog érinteni a kizárkolások idejére a vízhiány 

 

2. PONT 

A meglévő tolózárak folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a vízszolgáltatás minősége, nagyobb területek 

kizárkolása válik szükségessé, az indokoltnál és szükségesnél több fogyasztó marad ivóvíz 

nélkül 

 

3. PONT 

A 2025-2034. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 
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TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1. PONT 

A vízműtelep területén lévő 400 m3-es alacsony víztározó jelenleg használaton kívül van, 

mivel kivitelezési hibák miatt bepang benne a víz. El nem végzése nem veszélyezteti a 

vízszolgáltatást, azonban átalakításával, felújításával jelentős mértékben megnövelhető a 

vízműtelepen tárolható víz mennyisége, ami a termelő kutak esetleges hibája idején hosszabb 

időtartamra lehetővé tenné a víz hálózatra történő juttatását 

 

2. PONT 

A vízműtelep területén lévő két db, egyenként 150 m3-es alacsony víztározó felújítása 

szükségessé vált. El nem végzése rövid távon nem veszélyezteti a vízszolgáltatást, azonban a 

későbbiekben romlást eredményezhetnek a víz minőségében 

 

3. PONT 

A város frekventált helyén lévő 200 m3-es magas víztározó karbantartása, felújítása 

esedékessé vált. El nem végzése rövid távon nem veszélyezteti a vízszolgáltatást, azonban a 

későbbiekben meghibásodása esetén a csőhálózatban nem lenne biztosítható a megfelelő 

nyomás, a településeken élő víz nélkül maradnak 

 

4-6. PONT 

A meglévő acél, valamint AC csövek, továbbá a bekötővezetékek cseréje, szükség szerint 

tolózárakkal, tűzcsapokkal. El nem végzése esetén hosszabb távon a korosodó csőhálózat 

miatt meg fog szaporodni a csőtörések, vízfeltörések száma, romolhat a vízszolgáltatás 

minősége, egyre több fogyasztott fog érinteni a kizárkolások idejére a vízhiány 

 

7. PONT 

A meglévő tolózárak folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén hosszabb távon romlik a vízszolgáltatás minősége, nagyobb területek 

kizárkolása válik szükségessé, az indokoltnál és szükségesnél több fogyasztó marad ivóvíz 

nélkül 

 

8. PONT 

A 2025-2034. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a vízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

 

5.1.2 SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

5.1.2.1 I. ÜTEM: 2020. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A 2020. évben felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok ellátása, 

melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 
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TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1. PONT 

A 2020. évben felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok ellátása, 

melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

 

5.1.2.2 II. ÜTEM: 2021-2024. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A meglévő házi átemelők folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére 

jelentős többletköltséggel jár a nagyszámú házi átemelők folyamatos javítása, cseréje, 

fogyasztó részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz a házi átemelőben 

felgyülemlő, adott esetben kibukó szennyvíz 

 

2. PONT 

A 2021-2024. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1. PONT 

A vízműtelepi épület kora, állaga már szükségessé teszi a nyílászárók cseréjét, ami külső 

hőszigeteléssel párosulva energia-megtakarítást eredményezne. El nem végzése nem 

veszélyezteti a szennyvízszolgáltatás minőségét, azonban a jelenlegi állapot az itt dolgozók 

komfortérzetét csökkenti, az energia költségeket folyamatosan növeli 

 

2-11. PONT 

A településen meglévő „nagy” átemelők felújítása, szivattyúk cseréje. El nem végzése esetén, 

hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére jelentős 

többletköltséggel jár az átemelők szivattyúinak felvétele, törlőkendők eltávolítása, fogyasztó 

részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz az átemelőben feltorlódó, adott esetben 

kibukó szennyvíz 

 

12. PONT 

A meglévő AC csövek, továbbá a bekötővezetékek cseréje, tisztítóidomokkal, aknákkal. El 

nem végzése esetén, hosszabb távon a korosodó csőhálózat miatt egyre több szennyvíz juthat 

a környezetbe, valamint egyre több csapadék- és belvíz juthat a szennyvízhálózatba, ami 

jelentős mértékben megnövelheti a szennyvíztelepen kezelendő szennyvíz mennyiségét 

 

13. PONT 

A meglévő házi átemelők folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére 

jelentős többletköltséggel jár a nagyszámú házi átemelők folyamatos javítása, cseréje, 
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fogyasztó részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz a házi átemelőből 

felgyülemlő, adott esetben kibukó szennyvíz 

 

14. PONT 

A 2021-2024. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

 

5.1.2.3 III. ÜTEM: 2025-2034. ÉVBEN TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 

1-3. PONT 

A településen meglévő „nagy” átemelők felújítása, szivattyúk cseréje. El nem végzése esetén, 

hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére jelentős 

többletköltséggel jár az átemelők szivattyúinak felvétele, törlőkendők eltávolítása, fogyasztó 

részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz az átemelőben feltorlódó, adott esetben 

kibukó szennyvíz 

 

4. PONT 

A meglévő házi átemelők folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére 

jelentős többletköltséggel jár a nagyszámú házi átemelők folyamatos javítása, cseréje, 

fogyasztó részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz a házi átemelőből 

felgyülemlő, adott esetben kibukó szennyvíz 

 

5. PONT 

A 2025-2034. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1-3. PONT 

A meglévő AC csövek, továbbá a bekötővezetékek cseréje, tisztítóidomokkal, aknákkal. El 

nem végzése esetén, hosszabb távon a korosodó csőhálózat miatt egyre több szennyvíz juthat 

a környezetbe, valamint egyre több csapadék- és belvíz juthat a szennyvízhálózatba, ami 

jelentős mértékben megnövelheti a szennyvíztelepen kezelendő szennyvíz mennyiségét 

 

4-21. PONT 

A településen meglévő „nagy” átemelők felújítása, szivattyúk cseréje. El nem végzése esetén, 

hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére jelentős 

többletköltséggel jár az átemelők szivattyúinak felvétele, törlőkendők eltávolítása, fogyasztó 

részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz az átemelőben feltorlódó, adott esetben 

kibukó szennyvíz 
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22. PONT 

A meglévő nyomóvezetékek, továbbá a bekötővezetékek cseréje gravitációs vezetékre, 

tisztítóidomokkal, aknákkal. El nem végzése esetén, a szennyvízszolgáltatást nem 

veszélyezteti, azonban az esetleges kiváltással a szolgáltató részére jelentős költség 

megtakarítást eredményezne, mivel számos házi átemelő megszűntetésre kerülne, a 

fogyasztók számára energia-megtakarítást eredményezne egyrészről, másrészről a házi 

átemelő nem megfelelő működéséből eredő kellemetlenségek elkerülhetővé válnának 

 

23. PONT 

A meglévő házi átemelők folyamatos karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje. El nem 

végzése esetén, hosszabb távon romlik a szennyvízszolgáltatás minősége, szolgáltató részére 

jelentős többletköltséggel jár a nagyszámú házi átemelők folyamatos javítása, cseréje, 

fogyasztó részére szaghatás tekintetében kellemetlenséget okoz a házi átemelőből 

felgyülemlő, adott esetben kibukó szennyvíz 

 

24. PONT 

A 2025-2034. években felmerülő, előre nem látható és tervezhető, rendkívüli feladatok 

ellátása, melyek el nem végzése veszélyeztetik a szennyvízszolgáltatás működését, minőségét 

 

 

 

5.2 BERUHÁZÁSI TERV 

 

 

5.2.1 IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

5.2.1.1 I. ÜTEM: 2020. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 

1. PONT 

Rendkívül fontos a vízellátás pontos, megbízható működése, ennek érdekében szükséges az 

emberi hibák, oda nem figyelés kiküszöbölése, ami a víztisztítási technológia automatizálása 

útján biztosítható. 2021-ben egy, 2022-ben további két gépész kolléga nyugdíjba vonulása fog 

megtörténni, így fontosnak tartjuk, hogy eme dátumok előtt kiépítése kerüljön a rendszer 

annak érdekében, hogy az automatizálás emberi felügyelet mellett forrja ki magát, mutassa 

meg esetleges hibáit 

 

 

5.2.1.2 II. ÜTEM: 2021-2024. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1. PONT 

A behomokolódott, jelenleg megfigyelő kútként működő, a vízműtelep területén található I. 

kút újrafúrása, szivattyúcserével. El nem végzése esetén nem veszélyezteti a vízszolgáltatást, 
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azonban három termelő kúttal biztonságosabb módon ellátható a két település vízzel, egy 

esetleg betápláló vezeték hibája idején is 

 

 

5.2.1.3 III. ÜTEM: 2025-2034. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 

1. PONT 

A józsefházi településrészen meglévő kút kiváltása, új kút fúrásával, víztisztító technológia 

telepítésével. El nem végzése veszélyezteti a vízszolgáltatás minőségét, mivel a jelenlegi kút 

nem rendelkezik olyan technológiával, ami teljes körűen biztosítani a megfelelő minőségű 

vizet 

 

 

2. PONT 

A vízműtelep napelemekkel történő ellátása. El nem végzése nem veszélyezteti a 

vízszolgáltatást, azonban hosszú távon jelentős energia-megtakarítást eredményezne, adott 

esetben a termelt áram áramszünet esetén elégséges lehet a vízszolgáltatás fenntartásához 

 

 

5.2.2 SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS 

 

 

5.2.2.1 I. ÜTEM: 2020. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A meglévő hálózati átemelőkben jelenleg üzemelő, jellemzően Kontroll típusú szivattyúk 

lapátkerekei elkoptak, felújításuk gazdaságosan nem megoldható. Ennek érdekében 

folyamatosan gondoskodni azok cseréjéről. A ki nem cserélésük rövid távon nem 

veszélyezteti a szennyvíz-szolgáltatást, azonban a csere megvalósulásával egy 

biztonságosabb, üzembiztosabb  szolgáltatás mellett a Szolgáltató energia kiadása is jelentős 

mértékben csökkenne 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1. PONT 

A meglévő hálózati átemelőkben jelenleg üzemelő, jellemzően Kontroll típusú szivattyúk 

lapátkerekei elkoptak, felújításuk gazdaságosan nem megoldható. Ennek érdekében 

folyamatosan gondoskodni azok cseréjéről. A ki nem cserélésük rövid távon nem 

veszélyezteti a szennyvíz-szolgáltatást, azonban a csere megvalósulásával egy 

biztonságosabb, üzembiztosabb  szolgáltatás mellett a Szolgáltató energia kiadása is jelentős 

mértékben csökkenne 
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5.2.2.2 II. ÜTEM: 2021-2024. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

1. PONT 

A meglévő hálózati átemelőkben jelenleg üzemelő, jellemzően Kontroll típusú szivattyúk 

lapátkerekei elkoptak, felújításuk gazdaságosan nem megoldható. Ennek érdekében 

folyamatosan gondoskodni azok cseréjéről. A ki nem cserélésük rövid távon nem 

veszélyezteti a szennyvíz-szolgáltatást, azonban a csere megvalósulásával egy 

biztonságosabb, üzembiztosabb  szolgáltatás mellett a Szolgáltató energia kiadása is jelentős 

mértékben csökkenne 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

1. PONT 

A szennyvíztelepen keletkező komposzt telepen belüli szállítására eszköz beszerzése. El nem 

végzése nem veszélyezteti a szennyvízszolgáltatást, azonban a telepen jelenleg nehezen 

megoldott a komposzt eljuttatása a komposztáló területre. A konténer kijutatásához több 

dolgozó szükséges, ami egy esetlegesen meglévő hálózati hiba, átemelőkkel kapcsolatos 

problémák esetén szervezési gondokat okoz 

 

2. PONT 

A meglévő hálózati átemelőkben jelenleg üzemelő, jellemzően Kontroll típusú szivattyúk 

lapátkerekei elkoptak, felújításuk gazdaságosan nem megoldható. Ennek érdekében 

folyamatosan gondoskodni azok cseréjéről. A ki nem cserélésük rövid távon nem 

veszélyezteti a szennyvíz-szolgáltatást, azonban a csere megvalósulásával egy 

biztonságosabb, üzembiztosabb  szolgáltatás mellett a Szolgáltató energia kiadása is jelentős 

mértékben csökkenne 

 

 

5.2.2.2 III. ÜTEM: 2025-2034. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG 

 

 

1. PONT 

A meglévő hálózati átemelőkben jelenleg üzemelő, jellemzően Kontroll típusú szivattyúk 

lapátkerekei elkoptak, felújításuk gazdaságosan nem megoldható. Ennek érdekében 

folyamatosan gondoskodni azok cseréjéről. A ki nem cserélésük rövid távon nem 

veszélyezteti a szennyvíz-szolgáltatást, azonban a csere megvalósulásával egy 

biztonságosabb, üzembiztosabb  szolgáltatás mellett a Szolgáltató energia kiadása is jelentős 

mértékben csökkenne 

 

2-4. PONT 

A településen meglévő „nagy” átemelők napelemekkel történő ellátása. El nem végzése nem 

veszélyezteti a szennyvízszolgáltatást, azonban hosszútávon jelentős energia-megtakarítást 
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eredményezne, adott esetben a termelt áram áramszünet esetén elégséges lehet a 

szennyvízszolgáltatás fenntartásához, a keletkezett szennyvíz átemeléséhez 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

 

1. PONT 

A szennyvíztelep napelemekkel történő ellátása. El nem végzése nem veszélyezteti a 

szennyvízszolgáltatást, azonban hosszú távon jelentős energia-megtakarítást eredményezne, 

adott esetben a termelt áram áramszünet esetén elégséges lehet a szennyvízkezelés 

fenntartásához 

 

2. PONT 

A meglévő hálózati átemelőkben jelenleg üzemelő, jellemzően Kontroll típusú szivattyúk 

lapátkerekei elkoptak, felújításuk gazdaságosan nem megoldható. Ennek érdekében 

folyamatosan gondoskodni azok cseréjéről. A ki nem cserélésük rövid távon nem 

veszélyezteti a szennyvíz-szolgáltatást, azonban a csere megvalósulásával egy 

biztonságosabb, üzembiztosabb  szolgáltatás mellett a Szolgáltató energia kiadása is jelentős 

mértékben csökkenne 

 

3-30. PONT 

A településen meglévő „nagy” átemelők napelemekkel történő ellátása. El nem végzése nem 

veszélyezteti a szennyvízszolgáltatást, azonban hosszútávon jelentős energia-megtakarítást 

eredményezne, adott esetben a termelt áram áramszünet esetén elégséges lehet a 

szennyvízszolgáltatás fenntartásához, a keletkezett szennyvíz átemeléséhez 

 

 



 135 



 136 



 137 



 138 



 139 



 140 



 141 



 142 



 143 



 144 



 145 



 146 

Tárgy (8.np.): Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2019. évi 

többletfinanszírozási igény kezdeményezéséről.  

Előadó:   Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 
 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen 

volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.   

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  
 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

341/2019. (IX. 30.) Kt. számú 

határozata 

 

A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2019. évi többletfinanszírozási igény 

kezdeményezéséről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A fogyatékos személyek 

otthonára vonatkozó 2019. évi többletfinanszírozási igény kezdeményezéséről” szóló 

előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, 

Visegrádi u. 49. adószám: 15802107-2-41, képviseli : Benedek István Zsolt 

főigazgató) és Tiszavasvári Város Önkormányzata  (székhely: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, bankszámla 

száma: 11744144-15404761, képviseli: Szőke Zoltán polgármester) közötti, a 

fogyatékos személyek otthonára vonatkozó, 2019. évre megkötött ESZ-009/0-

2019. sz. feladat-ellátási szerződést az alábbiakban kezdeményezi módosítani: 

 

Kezdeményezi az alapszerződésben meghatározott egy főre jutó támogatási 

összeg 475.360 Ft-tal történő emelését, tehát az alapszerződésben 

meghatározott 95.956.909 Ft emelését 129.901.304 Ft-ra, vagyis kezdeményezi 

33.944.395 Ft többletigény finanszírozását.  

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezést küldje meg a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére. 
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III. Felhatalmazza a polgármestert, hogy többlettámogatási igény pozitív elbírálása 

esetén a feladatellátási szerződés módosítását írja alá.  

 

 

Határidő: azonnal illetve esedékességkor  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a „járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi 

óraszámainak kapacitás-átcsoportosítás kezdeményezéséről” szóló 

179/2019. (V.30.) Kt. számú határozat módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen 

volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.   

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy 2019. szeptember 9-én az óraszám átcsoportosításra egy kedvező bírálat 

érkezett, ezért a Rojkó-Med Kft. kérte, hogy 2019. november 30-ig hosszabbítsa meg a 

testület a működési engedély beszerzéséhez a határidőt. Úgy véli, hogy látható és 

tapasztalható, hogy a Kabay út 21-23.szám alatti épület több hónapja felújítás alatt van. Majd 

elmondta, hogy az önkormányzat nagyban hozzájárult a felújításokhoz, valamint a tető 

szigeteléséhez és javításához.  Véleménye szerint ezt az egy hónapnyi hosszabbítást jóvá kell 

hagyni a testületnek és bízik abban, hogy minél hamarabb elindulhat a szakrendelés ezen a 

területen is.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

342/2019.(IX.30.) Kt. számú 

határozata 

 

„a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak kapacitás-

átcsoportosítás kezdeményezéséről” szóló 179/2019. (V.30.) Kt. számú határozat 

módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a járóbeteg szakellátás szakorvosi 

és nem szakorvosi óraszámainak kapacitás-átcsoportosítás kezdeményezéséről szóló 

179/2019. (V.30.) Kt. számú határozat módosításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az 

alábbi határozatot hozza: 
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1. Módosítja „a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak 

kapacitás-átcsoportosítás kezdeményezéséről” szóló 179/2019. (V.30.) Kt. számú határozat 

4. pontját, az alábbiak szerint: 

 

Eredeti szövegrész: 

„4. Amennyiben a Rojkó-Med Kft. legkésőbb 2019. október 31. napjáig az 1. 

pontban foglaltak vonatkozásában nem rendelkezik véglegessé vált működési 

engedéllyel, a Képviselő-testület jelen döntését felülvizsgálja. Felkéri a 

polgármestert, hogy az engedélyezési eljárás eredményéről számoljon be a Képviselő-

testület részére.” 

 

Határidő: 2019. október 31.                                  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

Módosított szövegrész: 

„4. Amennyiben a Rojkó-Med Kft. legkésőbb 2019. október 31. napjáig az 1. 

pontban foglaltak vonatkozásában nem rendelkezik véglegessé vált működési 

engedéllyel, a Képviselő-testület jelen döntését felülvizsgálja. Felkéri a 

polgármestert, hogy az engedélyezési eljárás eredményéről számoljon be a Képviselő-

testület részére.” 

 

Határidő: 2019. november 30.                              Felelős: Szőke Zoltán polgármester” 

 

A határozat egyéb részei változatlanul hatályban maradnak. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Rojkó-Med Kft. ügyvezetőjét.  

 

Határidő: azonnal                                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 

elbírálásának rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen 

volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.   

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

343/2019. (IX.30.) Kt. számú  

határozata 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről  

szóló szabályzat elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról” szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzatot a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.                   

       

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására. 

 

          Határidő: azonnal                                                         Felelős: Szőke Zoltán 

polgármester 
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343/2019 (IX.30.) sz. Kt. határozat melléklete 

 

 

 

 

 

 

S z a b á l y z a t 

 Bursa Hungarica Felsőoktatási  

Ösztöndíjpályázat 

elbírálásának rendjéről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről  

az alábbi Szabályzatot alkotja: 

 

I. A Szabályzat hatálya 

 

A Szabályzat hatálya kiterjed Tiszavasvári Város közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű 

 

a) „A” típusú pályázó esetén: felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókra, akik 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 

szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 

eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 

szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

 

b) „B” típusú pályázó esetén: utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolásokra, illetve 

felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert 

érettségizettekre, akik felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben 

vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

II. Értelmező rendelkezések 

 

(1) E szabályzat alkalmazásában az tekinthető szociálisan hátrányos helyzetűnek, akinek 

családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 

(2) A szabályzat alkalmazásában a jövedelem, a család és az egyedülálló fogalmát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint kell értelmezni. 

(3) Jövedelemtől függetlenül a Bizottság megállapíthatja méltányosságból az ösztöndíjat azon 

pályázók részére, akik jelen szabályzat V. pont (3) bekezdése alapján számítandó pontjai 

összesítve elérik a 20 pontot. 

 

 

III. A pályázat benyújtásának rendje 

 

(1) Az önkormányzat ösztöndíja pályázat útján nyerhető el. 

(2) A pályázatot az önkormányzat az adott évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételében meghatározott határidőben írja ki és teszi 

közzé. 

(3) A támogatás feltételeit a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 

fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati 

kiírás tartalmazza. 

(4) A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 

aláírva, egy példányban a Tiszavasvári Polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 

(5) A pályázati űrlap csak a csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.  
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IV. Az ösztöndíj időtartama 
 

(1)„A” típusú pályázat esetén:10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. 

(2) „B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 
 

V. Az ösztöndíj elbírálásának szempontjai 

 

(1) Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága (továbbiakban: 

Bizottság) az önkormányzati ösztöndíjrendszer bíráló bizottságaként átruházott hatáskörben 

bírálja el a pályázatokat. 

(2) A Bizottság az egy főre eső jövedelem, valamint szociális rászorultság alapján rangsorolja 

a pályázókat, és a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeget figyelembe véve dönt az 

ösztöndíjban részesülőkről. A rangsor a meghatározott pontszámok összegzésével állítható 

fel, melyből a pályázó pontszámai alapján összesítő táblázat készül. 

(3) A pályázatok elbírálása a mindenkori pályázati kiírásban foglaltak, valamint az alábbi 

pontrendszer alapján történik: 

 

1.A pályázó családjában az 1 főre jutó nettó átlagjövedelem: 

• nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át:     20 pont 

• nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át:     10 pont 

• nem haladja meg a nyugdíjminimum 400 %-át:     5 pont 

 

2. A pályázó: 

• árva:           20 pont 

• félárva:          10 pont 

• gyámolt:         10 pont 

 

3. A pályázó: 

• tartósan beteg/fogyatékossággal élő:      10 pont 

• háztartásában élők körében van tartósan beteg vagy rokkant:  5 pont 

 

4. A pályázó 

• gyermeket nevel, gyermekenként:       5 pont 

 

5. A pályázó 

• a gyámhatóság által nevelésbe vett vagy gyámság alatt álló volt:   10 pont 

• a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő:     10 pont 

 

6. A pályázó 

• önfenntartó:          10 pont 

• házas:          5 pont 

 

7. A pályázó szülője/gondviselője háztartásában (amennyiben közös háztartásban 

élnek) az 

• eltartottak száma 1:         5 pont 

• eltartottak száma 2:         10 pont 

• eltartottak száma 3:         15 pont 

• eltartottak száma 4 vagy annál több:      20 pont 
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8. A pályázó szülője/gondviselője elvált/különvált, a szülő egyedül neveli 

gyermekét:          10 pont 

 

9. A pályázó szülője/gondviselője háztartásában munkanélküli van:  10 pont 

 

10. A pályázó kollégiumi ellátásban részesül:     5 pont 

 

11. A pályázó naponta ingázik a lakóhelye és a felsőoktatási  

intézmény között:         10 pont 

 

 

(5) A pályázat csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

 

 igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről 

 ,,A” típusú pályázó esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony 

igazolás 

 egyedülálló kérelmező esetén: az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat 

 a tartósan beteg vagy fogyatékosságban szenvedő gyermek esetén a kiemelt családi 

pótlék folyósítását igazoló irat 

 házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolata a 

gyermek elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget 

jóváhagyó végzés másolati példánya 

 árvaellátás/özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen kívül a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött összesítő másolata, abban az esetben, ha az 

ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a 

kérelem beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata 

(amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat 

másolata) 

 GYES, GYET, családi pótlék folyósítása esetén: előző 1 havi szelvény másolata, 

abban az esetben, ha az ellátásokat folyószámlára (bankszámla) utalják, a kérelem 

beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata 

 vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről 

könyvelő által kiadott igazolás és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása az előző 

gazdasági évre vonatkozólag 

 őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány másolata, valamint a kérelem beadását 

megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről szóló igazolás 

 nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozat 

 Állami Foglalkoztatási Szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat 

másolata, a folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolata 

 nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által adott év elején küldött 

nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a 

kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvény fénymásolatát, abban az esetben, 

ha a nyugdíjat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a 

kérelem beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata 

 munkaviszony esetén: a munkáltató által kiállított, 1 havi nettó jövedelemről szóló 

igazolás. 
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VI. Az ösztöndíj elbírálásának rendje 

 

(1) A pályázatokat a Bizottság a pályázati felhívásban meghatározott határidőre bírálja el. 

 

(2) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik.  
 

(3) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és 

az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem 

lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást 

csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A 

hiánypótlási határidő: 8 nap. 

 

(4) A határidőn túl benyújtott, valamint formailag nem megfelelő pályázatokat a Bizottság 

kizárja a bírálatból. Elutasító döntését írásban köteles indokolni. 

 

(5) A Bizottság köteles döntéséről írásban értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy 

a személyükre vonatkozó döntést az Önkormányzat épületében megtekinthessék. 

 

(6) A Bizottság az általa megítélt támogatás összesített adatait a pályázati kiírásban szereplő 

határnapig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a városi honlapon nyilvánosságra hozza. 

 

(7) A pályázó a Bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

 

VII. Finanszírozási szabályok 

 

(1) A Bizottság a támogatott pályázót minimum 1.000,- Ft/hó, de legfeljebb 5.000,- Ft/hó 

ösztöndíj összegében részesíti. 

(2) Az ösztöndíjak folyósítása a vonatkozó jogszabályoknak és a mindenkori pályázati 

kiírásnak megfelelően történik. 

(3) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 

minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 

belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelőt. 

 

VIII. Záró rendelkezések 

 

(1) Ezen szabályzat az elfogadás napjával lép hatályba. 

(2) Rendelkezéseit az ösztöndíj megítélése során alkalmazni kell minden olyan alkalommal, 

amikor Tiszavasvári Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz. 

(3) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 

rendelkezései és az adott évi Általános Szerződés Feltételekben leírtak az irányadók. 

 

Tiszavasvári, 2019. szeptember 26. 

 

              Szőke Zoltán  

               polgármester  

    



 156 

Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjrendszerhez való 2020. évi csatlakozásról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 
 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen 

volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.   

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:   

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

344/2019 (IX.30.) Kt. számú  

határozata 
 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 

2020. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.  (III.26.) Korm. rendelet 

18. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 

csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi pályázati 

fordulójához. 

 

2. Nyilatkozik arról, hogy  

2.1 az elektronikus adatbázis használatának feltételeit, valamint a 2020. évi pályázati  

forduló Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 

2.2 az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális 

körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 

ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a 

Támogatáskezelő részére történő megküldésére. 

             

      Határidő: 2019. október 2.                Felelős: Szőke Zoltán 

              polgármester 
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4. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az „A” és „B” típusú pályázatok 

határidőben és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelő 

közzétételéről. 

 

      Határidő: 2019. október 4.                Felelős: Szőke Zoltán 

              polgármester 

 

5. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2020. évi költségvetésben a szükséges 

fedezet biztosításáról. 

 

      Határidő: esedékességkor        Felelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

         jegyző 
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1. melléklet a 344/2019. (IX.30.) Kt. sz. határozathoz 

 

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
 

…………………. Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 

ezennel kiírja a 2020. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók számára 
a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, 

összhangban  
 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

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

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),  
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény  
 

vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
 
1. A pályázat célja 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a 
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továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már 
nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt. 
 

 
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó 
jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi 
pályázati fordulókban újra be kell nyújtania. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje  
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok 
rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden 
fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának  

határideje: 2019. november 5. 
 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani. 
 
 
 
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 
2019/2020. tanév első félévéről. 
 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles 
megnevezni.  
 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 
 
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem beadását megelőző 1 

hónap nettó jövedelméről szóló igazolások: 

 igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről 

 ,,A” típusú pályázó esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony 

igazolás 

 egyedülálló kérelmező esetén: az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat 

 a tartósan beteg vagy fogyatékosságban szenvedő gyermek esetén a kiemelt családi 

pótlék folyósítását igazoló irat 

 házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolata a 

gyermek elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget 

jóváhagyó végzés másolati példánya 

 árvaellátás/özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen kívül a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött összesítő másolata, abban az esetben, ha az 

ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a 
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kérelem beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata 

(amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat 

másolata) 

 GYES, GYET, családi pótlék folyósítása esetén: előző 1 havi szelvény másolata, 

abban az esetben, ha az ellátásokat folyószámlára (bankszámla) utalják, a kérelem 

beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata 

 vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről 

könyvelő által kiadott igazolás és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása az előző 

gazdasági évre vonatkozólag 

 őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány másolata, valamint a kérelem beadását 

megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről szóló igazolás 

 nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozat 

 Állami Foglalkoztatási Szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat 

másolata, a folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolata 

 nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által adott év elején küldött 

nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a 

kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvény fénymásolatát, abban az esetben, 

ha a nyugdíjat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a 

kérelem beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata 

 munkaviszony esetén: a munkáltató által kiállított, 1 havi nettó jövedelemről szóló 

igazolás. 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 
Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 
vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes 
bevételt, és 

- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor 
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
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Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek 

a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

c) az anyasági támogatás, 

d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével 
a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó 
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített 
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi 
nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben 
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény alapján adómentes bevétel, 

k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott 
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve 
átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy 
átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli 
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy 
vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 

l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére 
vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési 
eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény 
által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. 

 
4. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
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mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
 
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az 
önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes 
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az adatkezelésről, az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről 
részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban 
az alábbi elérhetőségen: 
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazo
knak.pdf. 
 
5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december 5-
ig: 
 
a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és 

az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat 
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban 
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap; 

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 
kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

d)  minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, 
minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; 

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást 
eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés 
kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat 
jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének 
haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt. 
 
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas 
elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az 
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. december 9-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat. 

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf
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A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2020. január 17-
ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek 
megállapítását követően 2020. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való 
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell 
megállapítania. 
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2019/2020. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott 
az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, 
amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás 
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes 
egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  
a 2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási 
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási 
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő 
számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami 
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 márciusa. 
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Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben 
október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első 
ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre 
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 
pontját). 
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági 
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem 
tarthat igényt. 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 
belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt 
(levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak 

megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa 
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai 
úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó 
nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a 
megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.  
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló 
tájékoztatást már kézhez vette. 
 
10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a 
Támogatáskezelő látja el. 
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A Támogatáskezelő elérhetőségei: 
 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat 

 
1381 Budapest, Pf.: 1418 

Tel.: (06-1) 550-2700 
E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

 
  

mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/
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"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
……………..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával  

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 
 ezennel kiírja a 2020. évre  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, 

összhangban 
  

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

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

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),  
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény  
 

vonatkozó rendelkezéseivel. 

 

1. A pályázat célja 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
(továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
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egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
 
 
 
2. Pályázók köre 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek; 
 
és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt. 
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási 
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és 
tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  

 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok 
rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 

határideje: 2019. november 5. 
 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani. 
  
A pályázat kötelező mellékletei: 
 
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 
 
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem beadását megelőző 1 

hónap nettó jövedelméről szóló igazolások: 

 igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről 

 ,,A” típusú pályázó esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony 

igazolás 

 egyedülálló kérelmező esetén: az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat 

 a tartósan beteg vagy fogyatékosságban szenvedő gyermek esetén a kiemelt családi 

pótlék folyósítását igazoló irat 

 házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolata a 

gyermek elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget 

jóváhagyó végzés másolati példánya 

 árvaellátás/özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen kívül a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött összesítő másolata, abban az esetben, ha az 

ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a 

kérelem beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata 

(amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat 

másolata) 

 GYES, GYET, családi pótlék folyósítása esetén: előző 1 havi szelvény másolata, 

abban az esetben, ha az ellátásokat folyószámlára (bankszámla) utalják, a kérelem 

beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata 

 vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről 

könyvelő által kiadott igazolás és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása az előző 

gazdasági évre vonatkozólag 

 őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány másolata, valamint a kérelem beadását 

megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről szóló igazolás 

 nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozat 

 Állami Foglalkoztatási Szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat 

másolata, a folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolata 

 nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által adott év elején küldött 

nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a 

kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvény fénymásolatát, abban az esetben, 

ha a nyugdíjat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a 

kérelem beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata 
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 munkaviszony esetén: a munkáltató által kiállított, 1 havi nettó jövedelemről szóló 

igazolás. 

 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen 
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 
Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 
vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes 
bevételt, és 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor 
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek 

a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

c)  az anyasági támogatás, 

d)  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 



 171 

g)  az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi 
ellenértéke, 

h)  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

i)  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban 
vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett 
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
alapján adómentes bevétel, 

k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon 
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott 
vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást 
követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója 
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog 
vásárlására kerül sor, 

l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére 
vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési 
eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény 
által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. 
 

4. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
 
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az 
önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes 
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az adatkezelésről, az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről 
részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban 
az alábbi elérhetőségen: 
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazo
knak.pdf. 

 
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap 
benyújtásakor felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még 
nem nyertek felvételt.  
 
 
5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december  
5-ig: 
 

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf
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a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai 
ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, 
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az 
önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a 
pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap; 

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, 
minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; 

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást 
eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés 
kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat 
jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének 
haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt. 
 
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult 
és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata 
során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az 
önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten 
megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét 
vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az 
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg. 
 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. december 9-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2020. január 17-
ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
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A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek 
megállapítását követően 2020. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az 
Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2020. 
augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2020/2021. tanévben 
melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles 
nyilatkozni arról, hogy a 2020. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e 
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem 
tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi 
fordulójából kizárható. 
 
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás 
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti. 
 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2020/2021. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.  
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való 
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell 
megállapítania. 
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem 
felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:  
a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév. 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2020/2021. tanév első féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási 
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási 
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő 
számlájára. 
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Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami 
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 októbere. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben 
március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első 
ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre 
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 
pontját). 
 
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági 
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem 
tarthat igényt. 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a 
Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül 
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak 

megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa 
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai 
úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó 
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nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a 
megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló 
tájékoztatást már kézhez vette. 
 
10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 
 
A Támogatáskezelő elérhetőségei: 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat 

1381 Budapest Pf. 1418 
Tel.: (06-1) 550-2700 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel önkormányzati 

ingatlanok használatára kötendő használati szerződések 

jóváhagyásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen 

volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.   
 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

345/2019. (IX.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti irodák 

használatára kötött használati szerződés módosításáról 

 (amely a 24/2019. (IX.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva a „TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti irodák 

használatára kötött használati szerződés módosításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Mint tulajdonosi jogkör gyakorló, és mint a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Kft. legfőbb szerve jóváhagyja a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata és a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit 

Kft. között a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal külön bejáratú épületének emeleti részén 

lévő két iroda használata tárgyában, 2019. június 01. napjától kötött használati szerződés 

módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal. 

 

A Képviselő-testület 

- felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület 

döntéséről. 

- felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a határozat mellékletét képező használati 

szerződés módosításának aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. szeptember 30.                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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345/2019.(IX.30.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 345/2019. (IX.30.) Kt. 

számú határozata alapján  

egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Szőke Zoltán polgármester 

adószám:  15732468-2-15,  

bankszámla száma: 11744144 -15404761 

mint Használatba adó (továbbiakban: Használatba adó), 

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 

székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

adószám:  15404761-2-15 

bankszámla száma: 11744144 -15732468 

mint a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal üzemeltetője 

 

másrészről TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

 székhelye:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 képviseli:  dr. Groncsák Andrea ügyvezető 

 adószáma:  11255644-2-15 

Cégjegyzékszám: 15-09-06127 

bankszámlaszáma: 68700016-10131501 

mint Használatba vevő (továbbiakban: Használatba vevő) 

 

között a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal külön bejáratú 

épületének emeleti részén lévő irodák ingyenes használata tárgyában 2019. június 01. napjától  

kötött használati szerződés módosítására az alábbiak szerint: 

 

1. Az eredeti szerződés 1. pontja 2019. október 01. napjától az alábbiak szerint módosul:  

 

„1. A Használatba adó használatba adja, Használatba vevő pedig használatba veszi, a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1679/1 hrsz-ú, valóságban a 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti Polgármesteri Hivatal külön bejárattal rendelkező 

épületének emeleti részén található 3 db  12,24 m2, 1 db 23 m2, 1 db 9,21 m2, összesen 69 m2 

alapterületű öt irodát, a megismert állapotban, a 2./ pontban megjelölt célra.  

A helyiségek a szerződés mellékletét képező alaprajz másolaton vonalkázva vannak jelölve.” 

 
2. Az eredeti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 

Tiszavasvári, 2019. ….. 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata                            TIVA-SZOLG Településszolgáltatási 

 Használatba adó                              és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

 képv.: Szőke Zoltán polgármester                                Használatba vevő 

                                 képv.: dr. Groncsák Andrea ügyvezető 

 

 

   Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 

  képv. Ostorházi dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

346/2019. (IX.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel a Városi Piac használatára kötendő használati 

szerződésről  

 (amely a 25/2019. (IX.30.) számú alapítói határozatnak minősül 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva a „A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel a Városi Piac használatára kötendő használati 

szerződésről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

Mint tulajdonosi jogkör gyakorló, és mint a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Kft. legfőbb szerve jóváhagyja a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata és a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

között a Városi Piac (tiszavasvári 0358/155, 0358/131, 0358/142 hrsz) ingyenes használatára 

2019. június 13. napjától 2021. december 02. napjáig kötendő használati szerződést, a 

határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal. 

 

A Képviselő-testület 

- felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület 

döntéséről. 

- felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező használati szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. szeptember 30.                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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346/2019. (IX.30.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 346/2019. (IX.30.) Kt. 

számú határozata alapján egyrészről:  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Szőke Zoltán polgármester 

adószám:  15732468-2-15,  

bankszámla száma: 11744144 -15404761 

mint Használatba adó (továbbiakban: Használatba adó), 

 

másrészről 

 TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.  
 székhelye:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 képviseli:  dr. Groncsák Andrea ügyvezető 

 adószáma:  11255644-2-15 

Cégjegyzékszám: 15-09-063127 

bankszámlaszáma: 68700016-10131501 

mint Használatba vevő (továbbiakban: Használatba vevő) 

között a Városi Piac ingyenes használata tárgyában az alábbiak szerint: 

 

Előzmény: 

A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-be történő beolvadás következtében a Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. 2019. június 13. napjával jogutódlással megszűnt, jogutódja a TIVA-SZOLG 

Nonprofit Kft. lett, ezért a Közétkeztetési Nonprofit Kft. által működtetett Városi Piac a 

Használatba vevő ingyenes használatába kerül. 

 

1. A Használatba adó használatba adja, Használatba vevő pedig használatba veszi az alábbi 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokat (továbbiakban: Piac) 

 0358/155 hrsz-ú, vásártér megnevezésű 4761 m
2
 nagyságú ingatlant, 

 0358/131 hrsz-ú, 24 m
2
 nagyságú felépítményt (piac iroda helyisége a főbejáratnál), 

 0358/142 hrsz-ú, 24 m
2
 nagyságú felépítményt (a piac WC.),  

melyek a valóságban a Piac területén találhatóak. 

 

2. A Piac használatba adásának célja: a Használatba vevő által végzett közfeladat 

ellátásának biztosítása (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § 14. pontja). Használatba vevő a Piac más célú használatára, 

hasznosítására csak akkor jogosult, ha erre nézve rendelkezik a Használatba adó 

engedélyével.  

 

3. Használatba vevő köteles a Piac működését heti két alkalommal, minden hét csütörtök és 

vasárnap napjain 05-12 óráig terjedő nyitvatartási időben biztosítani. Ezen túl – igény 

esetén – a hét bármely más napján is tartható piac. 
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4. A használat 2019. június 13. napjától, a Használatba vevő feladat ellátási szerződésében 

meghatározott időtartamig, azaz 2021. december 02. napjáig szól. 

 

5. A Piac a Használatba vevő részére nem kerül külön átadásra tekintettel arra, hogy a 

Használatba vevő jogutódja a Közétkeztetési Nonprofit Kft-nek, mint előző használónak. 

Ezért a Használatba adó és Használatba vevő között átadás-átvételi jegyzőkönyv nem 

készült. 

 

6. Felek megállapítják, hogy Használatba vevő bérleti díjat nem fizet. 

A Használatba vevő köteles a közüzemi szolgáltatókkal szerződést kötni a használat 

időtartamára és köteles a Piac működésével kapcsolatosan keletkező szolgáltatási (rezsi) 

díjak megfizetésére.   

 

7. A Használatba vevő köteles: 

7.1. a Piac ingatlanát, valamint azokon lévő vagyontárgyakat, felépítményeket 

rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni, ideértve a tartozékait, 

felszereléseit, valamint vagyonvédelmet maximálisan biztosítani, 

7.2. a Piac rendeltetésszerű használatával együtt járó karbantartási, javítási és a kisebb 

felújítási munkákat rendszeresen elvégezni a saját költségén,  

7.3. a Piac üzemeltetése során a vonatkozó jogszabályokat, valamint Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének – mindenkor hatályos – vásárokról és piacokról 

szóló rendeltében foglaltakat betartani és betartatni, valamint az egyéb idevonatkozó 

jogszabályok keretein belül végezni a tevékenységét, 

7.4. út és térburkolatok javítását, karbantartását, tisztántartását elvégezni,  

7.5. bejárati kapu, kerítés, csapadékvíz elvezető rendszer karbantartását elvégezni, 

7.6. az árusító asztalokat szükség szerinti, de legalább évi rendszerességgel átfesteni, 

karbantartani, 

7.7. piaci illemhely szükség szerinti átfestését, javítását, felújítását, takarítását elvégezni, 

7.8. a piacnapok végén rendszeresen takarítani a Piac területén, illetve annak környékén a 

piaci tevékenységgel kapcsolatosan keletkezett hulladékot eltakarítani, 

7.9. a szeméttárolókban összegyűlt hulladékot a kommunális szolgáltatóval kötött 

szerződésben foglaltak szerint, illetve megfelelő gyakorisággal elszállíttatni,  

7.10. évente, a Képviselő-testület tárgyév decemberi ülésén beszámolni a Piac 

üzemeltetéséről.  

 

8. Használatba vevő értéknövelő beruházást csak a Használatba adó írásos engedélyével, a 

vele történt megállapodás alapján végezhet, melyben a beruházás értékének elszámolását 

is kötelesek a felek kölcsönösen egyeztetni. 

 

9. Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba vevő költségviselése keretében létrejött 

érték, dolog a Használatba adó tulajdonába kerül. 

 

10. Használatba vevő a Piacot és a rajta lévő vagyontárgyakat nem idegenítheti el, nem 

terhelheti meg, nem adhatja albérletbe, kivéve a Piac szokásos működési rendjébe tartozó 

bérleti, illetve bérlet jellegű szerződéseket (elárusítóhelyek bérbeadása, rendezvények 

szervezése). 

 

11. Felek megállapodnak, hogy a magasabb szintű szolgáltatás érdekében Használatba 

adó és Használatba vevő – a pályázati lehetőségek függvényében – közösen, vagy külön-

külön is nyújtanak be helyi, regionális, országos alapokhoz pályázatokat. 
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12. Használatba vevőt megilleti a Piac működése során befolyó bevételek (helypénz, bérleti 

díj). Használatba vevő a területhasználati és bérleti díjakat az Önkormányzat vonatkozó 

rendeletében meghatározott maximált értéket figyelembe véve alkalmazhatja. 

 

13. A Piac működésével, üzemeltetésével kapcsolatos összes költség a Használatba vevőt 

terheli. 

 

14. A Piac működésével, üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat önkormányzati 

rendeletben, valamint más jogszabályokban meghatározott szempontok szerint 

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala látja el, a Jegyző útján. 

 

15. Használatba vevő köteles az árusokat és vásárlókat jól látható helyen közzétett 

hirdetményben tájékoztatni a rendtartásról, pótdíjakról.   

 

16. Szerződés megszűntetése 

16.1.  Közös megegyezés: Jelen szerződés közös megegyezéssel megszüntethető.   

 

16.2. Rendkívüli felmondásnak van helye különösen, ha:  

- a Használatba Vevő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a 

jelen használati szerződésben előírt kötelezettségét megszegi és a külön jogszabályban 

foglalt határidőn belül felszólításnak nem tesz eleget.  
 

16.3. Azonnali felmondásnak van helye különösen, ha: 

- a Használatba vevő a használatba adott önkormányzati vagyonnal a 2. pontban foglalt 

célnak megfelelő feladatellátás megszűnik, vagy a használatába adott vagyonban kárt 

okoz.  

- a Használatba vevő, az Nvtv. szerint nem minősül átlátható szervezetnek.  

 

17. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használat alatt a Piacot jó gazda 

gondosságával használja, továbbá az ingatlanra vonatkozó vagyon-, tűz- és 

balesetvédelmi szabályokat betartja.  

 

18. A Használatba vevő a nem rendeltetésszerű használatból származó károkért teljes körűen 

felel.  
 

19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvény, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete lakások és nem lakás 

célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, a lakáscélú önkormányzati támogatásról 

szóló hatályos önkormányzati rendelete, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak. 
 

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

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

szerződéssel kapcsolatos nyitott kérdés nem maradt. 
 

Tiszavasvári, 2019. ………….. 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata TIVA-SZOLG Településszolgáltatási 

 Használatba adó és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

 képv.: Szőke Zoltán Használatba vevő 

 polgármester képv.: dr. Groncsák Andrea ügyvezető 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 3. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

347/2019. (IX.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel az Ifjúsági Tábor használatára kötendő használati 

szerződésről  

 (amely a 26/2019. (IX.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva a „A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel az Ifjúsági Tábor használatára kötendő 

használati szerződésről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

Mint tulajdonosi jogkör gyakorló, és mint a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Kft. legfőbb szerve jóváhagyja a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata és a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

között a Tiszavasvári, Nyárfa u. 2. sz. alatti Ifjúsági Tábor ingyenes használatára 2019. 

június 13. napjától 2021. december 02. napjáig kötendő használati szerződést, a határozat 1. 

mellékletében szereplő tartalommal. 

 

A Képviselő-testület 

- felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület 

döntéséről. 

- felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező használati szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. szeptember 30.                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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347/2019. (IX.30.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 347/2019. (IX.30.) Kt. 

számú határozata alapján egyrészről:  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Használatba adó (továbbiakban: Használatba 

adó), 

székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Szőke Zoltán polgármester 

adószám:  15732468-2-15,  

bankszámla száma: 11744144 -15404761 

másrészről 

  

TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., mint Használatba 

vevő (továbbiakban: Használatba vevő) 

 székhelye:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 képviseli:  dr. Groncsák Andrea ügyvezető 

 adószáma:  11255644-2-15 

Cégjegyzékszám: 15-09-063127 

bankszámlaszáma: 68700016-10131501 

között az Ifjúsági Tábor ingyenes használata tárgyában az alábbiak szerint: 

 

Előzmény: 

A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-be történő beolvadás következtében a Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. 2019. június 13. napjával jogutódlással megszűnt, jogutódja a TIVA-SZOLG 

Nonprofit Kft. lett, ezért a Közétkeztetési Nonprofit Kft. által működtetett Ifjúsági Tábor a 

Használatba vevő használatába kerül. 

 

1. A Használatba adó használatba adja, Használatba vevő pedig használatba veszi 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő Tiszavasvári, Nyárfa u. 2. szám 

alatti, 5702/6 hsz-ú 26839 m2 nagyságú, Ifjúsági Tábor és 13 épület megnevezésű 

ingatlant (továbbiakban: Tábor). 

 

2. A Tábor használatba adásának célja: a Használatba vevő által végzett közfeladat 

ellátásának biztosítása (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § 15. pontja).  

 

3. A használat 2019. június 13. napjától, a Használatba vevő feladat ellátási szerződésében 

meghatározott időtartamig, azaz 2021. december 02. napjáig szól. 

 

4. A Tábor a Használatba vevő részére nem kerül külön átadásra tekintettel arra, hogy a 

Használatba vevő jogutódja a Közétkeztetési Nonprofit Kft., mint előző használó. Ezért a 

Használatba adó és Használatba vevő között átadás-átvételi jegyzőkönyv nem készült. 

 

5. Felek megállapítják, hogy Használatba vevő bérleti díjat nem fizet. 
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A Használatba vevő köteles a közüzemi szolgáltatókkal szerződést kötni a használat 

időtartamára és köteles a Tábor működésével kapcsolatosan keletkező szolgáltatási (rezsi) 

díjak megfizetésére.   

 

 

6. Használatba vevő értéknövelő beruházást csak a Használatba adó írásos engedélyével, a 

vele történt megállapodás alapján végezhet, melyben a beruházás értékének elszámolását is 

kötelesek a felek kölcsönösen egyeztetni. 

 

7. Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba vevő költségviselése keretében létrejött 

érték, dolog a Használatba adó tulajdonába kerül. 

 

8. Használatba vevő a Tábort és a rajta lévő vagyontárgyakat nem idegenítheti el, nem 

terhelheti meg. 

  

9. A Használatba vevő köteles: 

9.1. a Tábor ingatlanát, valamint azon lévő vagyontárgyakat, felépítményeket 

rendeltetésszerűen használni, azok állagát megóvni, ideértve a tartozékait, 

felszereléseit, az épület központi berendezéseit is, valamint vagyonvédelmet 

maximálisan biztosítani. 

9.2. a Táborban lévő vagyontárgyak használatával együtt járó karbantartási, javítási és a 

kisebb felújítási munkákat rendszeresen elvégezni a saját költségén, 

9.3. a szükséges nagyjavítási munkákat az idény kezdetéig saját költségén elvégezni, 

9.4. az idény alatt a folyamatos üzemeltetést biztosítani, 

9.5. működési és karbantartási költségeket viselni, 

9.6. a használt vagyontárgyak állagának megóvása és az e vagyontárgyakkal kívülálló 

harmadik személynek okozott károk megtérítése végett a használt vagyontárgyakra 

felelősségbiztosítást kötni, 

9.7. évente, a Képviselő-testület tárgyév november ülésén beszámolni a Tábor 

üzemeltetéséről, 

9.8. a Táborban évente – előre meghatározott időpontban – leltárt készíteni. A leltár 

időpontjáról köteles a Használatba adót előzetesen 15 nappal, írásban tájékoztatni. 

 

10. Felek megállapodnak, hogy a magasabb szintű szolgáltatás érdekében Használatba 

adó és Használatba vevő – a pályázati lehetőségek függvényében – közösen, vagy külön-

külön is nyújtanak be helyi, regionális, országos alapokhoz pályázatokat. 

 

11. Használatba adó kizárólagos jogot biztosít a Használatba vevőnek arra, hogy a 

Táborban rendeltetésszerű szolgáltatásokért a szolgáltatási díjakat saját nevében beszedje. 

Az üzemelteltéssel elért árbevétel ennek megfelelően a Használatba vevőt illeti meg. A 

Használatba vevő a szolgáltatási díjakat saját nevében jogosult számlázni és beszedni a 

szolgáltatást igénybevevőktől. 

  

12. Szerződés megszűntetése 

12.1.  Közös megegyezés: Jelen szerződés közös megegyezéssel megszüntethető.   

 

12.2. Rendkívüli felmondásnak van helye különösen, ha:  

- a Használatba Vevő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a 

jelen használati szerződésben előírt kötelezettségét megszegi és a külön 

jogszabályban foglalt határidőn belül felszólításnak nem tesz eleget.  
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12.3. Azonnali felmondásnak van helye különösen, ha: 

- a Használatba vevő a használatba adott önkormányzati vagyonnal a 2. pontban 

foglalt célnak megfelelő feladatellátás megszűnik, vagy a használatába adott 

vagyonban kárt okoz.  

- a Használatba vevő, az Nvtv. szerint nem minősül átlátható szervezetnek.  

 

13. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használat alatt a Tábort jó gazda 

gondosságával használja, továbbá az ingatlanra vonatkozó vagyon-, tűz- és 

balesetvédelmi szabályokat betartja.  

 

14. A Használatba vevő a nem rendeltetésszerű használatból származó károkért teljes 

körűen felel.  

 

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete lakások 

és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, a lakáscélú 

önkormányzati támogatásról szóló hatályos önkormányzati rendelete, valamint a Ptk. 

szabályai az irányadóak. 

 

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

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

szerződéssel kapcsolatos nyitott kérdés nem maradt. 

 

 

Tiszavasvári, 2019. ………….. 

 

 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata TIVA-SZOLG Településszolgáltatási 

 Használatba adó és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

 képv.: Szőke Zoltán Használatba vevő 

 polgármester képv.: dr. Groncsák Andrea ügyvezető 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház 

felújításához történő elvi hozzájárulásról.   

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő  

 

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy a határozat-tervezetet az alábbi ponttal kellene kiegészíteni: 

„A képviselő-testület végleges döntést a beruházás teljes összegének ismeretében fog tudni 

hozni”.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen 

volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.   

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.  

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Úgy véli, hogy támogatható az előterjesztés, hiszen esztétikailag is és etikailag is előnyös 

lenne, ha ez a felújítás megvalósulna. Ahogy az előterjesztésben is leírásra került, ez az 

összeg a bérlakások alszámlán a rendelkezésre áll, szükség esetén a képviselő-testület hozzá 

tud járulni, amennyiben a végső összegkalkuláció megérkezik. 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megjegyezte, hogy a Kossuth u. 1. szám alatti bérlakás is nagyon rossz állapotban van. Majd 

elmondta, hogy a bizottsági ülés előtt a bérlőknél volt bejáráson, ahol megtapasztalta, hogy 

milyen állapotok vannak. Majd megjegyezte, hogy látott egy látványtervet arról, hogy milyen 

köztéri falfestmény fog majd megvalósulni a Kossuth u 3. szám alatti társasház főút felőli 

falfelületén, de kérte, hogy csinálják meg az életveszélyes dolgokat is.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megköszönte a képviselő asszony figyelemfelhívását, de azt azért fontos megjegyezni, hogy 

még az év elején volt egy felmérés önkormányzati bérlakások tekintetében, amit emlékei 

szerint a képviselőkkel és a lakossággal is megosztott, hiszen az egy komoly probléma, hogy 

hosszú évek alatt az önkormányzati bérlakást használók közel 33 millió forint lakbértartozást 

és különböző közműszolgáltatóknál lévő tartozást halmoztak fel. Az önkormányzat mindent 

megtesz a maga lehetőségeikhez mérten, hogy a bérlakásokat rendbetartsa, felújítsa és 

hozzájáruljon a fejlesztésekez. Úgy, mint most a Kossuth u. 2. esetében, hogy nem zárkóznak 

el, ha a lakóközösségnek szándékában áll javítani az épület állagán, viszont ha az 

önkormányzatnak kárt okoznak és olyan állapotban hagyják ott a lakásokat, hogy nem tudják 

kiadni, azt nehéz megvalósítani. Hiába vannak szociális bérlakások, ha nincs víz, gáz, villany, 

kibontják az ajtót stb, akkor nagyon nehéz lakásokat odaadni a rászorulóknak, mert akinek 

odaadják az ingatlanokat, abban bíznak, hogy a jó gazda gondosságával majd azt megőrzik és 

vigyáznak rá, mert szociális érzékenységből, rászorultsági alapon az önkormányzat segíti 

őket, de sok esetben nem ez történik. Majd megjegyezte, hogy egyetért a képviselő asszony 
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javaslatával, hogy ezt az épületet is fel kell újítani. Tudomása szerint ott nem csak 

önkormányzati lakások vannak, hanem van egy magánlakás is, de a szándék ettől függetlenül 

nem változik és oda fognak erre figyelni. Jelen esetben itt van például a Vasvári Pál u. 6, 

aminek a nyílászáró cseréjét szeretnék megoldani, de az önkormányzat nincs könnyű 

helyzetben. A falfestéssel kapcsolatban pedig elmondta, hogy a Vasvári Hírmondóban is 

megjelent, hogy egy művész egy köztéri falfestmény készítésével szeretne hozzá járulni a 

városközpontban található társasház és a városkép megújulásához, mások pedig majd 

eszközzel és festékkel fogják támogatni, így legalább az a falfelület megszépül és felújul, ami 

az önkormányzatnak pénzébe nem fog kerülni.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megjegyezte, hogy egyetért polgármester úr gondolataival, azonban számára nagyon 

kellemetlen bejárás volt ez, mert a hosszú évek alatt most először szembesült az állapotokkal. 

Tehát, ha az önkormányzat elvárja a lakóktól, hogy jó gazda módjára viselkedjenek a lakással 

kapcsolatban, akkor neki oda kell figyelni az épület megóvására.   

 

Szőke Zoltán polgármnester: 

Ha a bérleti díjak befolynak, akkor minden további nélkül.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Egyetért az elhangzottakkal, de jelen esetben a vitatott személynél komoly problémák 

adódtak, ezért sem tudta kifizetni a lakbért. Majd elmondta, hogy az ország teljes 

lakásállománynak csak 2,3%-a szociális bérlakás. Kérte polgármester urat, hogy a jövőben 

figyeljen arra, hogy legyen a városban szociális bérlakás és figyeljenek arra is, hogy kinek 

adják bérbe. Majd javasolta a képviselő-testületnek, hogy a jövőben időnként tegyenek 

látogatást a lakásbérlőknél és ne hagyják felhalmozódni az adósságot. Végezetül elmondta, 

hogy újra kell gondolni a szociális bérlakások és a lakástámogatások területét.  

 

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

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

szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

348/2019. (IX.30.) Kt. számú 

határozata 
 

A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház felújításához történő elvi 

hozzájárulásról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva „A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház felújításához történő elvi 

hozzájárulásról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
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1. A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti 

társasház közeljövőben történő épület homlokzatának utólagos hőszigetelési munkájához, a 

társasházban található négy önkormányzati lakás (II/1., II/3., II/6., III/1.) és egy 

üzlethelyiség vonatkozásában. 

 

2. Az 1. pontban szereplő beruházás 1400/10000-ed önkormányzati tulajdoni hányadra eső 

4.200.000 Ft költségét – mely költség megközelítő összeg - a „bérlakások alszámla” 

terhére, kívánja kifizetni a felújítási munka befejezését követően, az Önkormányzat nevére 

szóló számla ellenében. 

 

3. A Képviselő-testület végleges döntést a beruházás teljes összegének ismeretében fog tudni 

hozni. 

 

4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tájékoztassa Beregi Anikó társasházi közös képviselőt 

a Testület döntéséről. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Zombori Judit köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.   

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

349/2019.(IX.30.) Kt. sz.  

határozata 

 

A polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX törvény 225/A.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján „A polgármester 2019. évi 

szabadság igénybevételéről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

Tudomásul veszi, hogy a polgármester 2019. évben még 34 nap szabadsággal rendelkezik. 

 

 

Határidő: azonnal                Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Ládi Zsanett köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.   
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

350/2019. (IX.30.) Kt. számú 

határozata 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

300/2018.(XI.22.)  Kt. számú határozat 

181/2019.(V.30.)  Kt. számú határozat 

182/2019.(V.30.)  Kt. számú határozat 

183/2019.(V.30.)  Kt. számú határozat 

184/2019.(V.30.)  Kt. számú határozat 

185/2019.(V.30.)  Kt. számú határozat 

186/2019. (V.30.) Kt. számú határozat 

187/2019. (V.30.) Kt. számú határozat 

212/2019.(VI.26.)  Kt. számú határozat 

214/2019.(VI.26.)  Kt. számú határozat 

215/2019.(VI.26.)  Kt. számú határozat 

216/2019.(VI.26.)  Kt. számú határozat 

231/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

232/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

233/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat 

234/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

235/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat 

240/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat 

269/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat 

270/2019. (VII.25.)  Kt. számú határozat 

275/2019. (VII.25.)  Kt. számú határozat 

278/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat 

279/2019. (VII.25.)  Kt. számú határozat 

280/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat 

283/2019. (VII.25.)  Kt. számú határozat 

284/2019. (VII.25.)  Kt. számú határozat 

285/2019. (VII.25.)  Kt. számú határozat 

286/2019. (VII.25.)  Kt. számú határozat 
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293/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat 

303/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat 

   329/2019. (IX.16.) Kt. számú határozat 

   330/2019. (IX.16.)  Kt. számú határozat 

   331/2019. (IX.16.) Kt. számú határozat 
 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés újonnan létesítendő 2 db kézilabda pálya megvalósítására 

kivitelező kiválasztásáról. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kérte kiegészíteni a határozat-tervezetet egy 3. ponttal az alábbiak szerint: „Felkéri a polgármestert, 

hogy a támogatási összegen felül felmerülő költségekre saját hatáskörben kisebb előirányzatot biztosítson”. 
 

Hozzászólások: 

 

Sipos Ibolya képviselő: 

A témával kapcsolatban elmondta, hogy utánanézett a 3 cégnek, akik ajánlatot kaptak arra, hogy 

elkészítsék az ajánlatot, de nem találta egyiket sem ismerősnek, ezért megkérdezte, hogy ki döntött 

arról, hogy mely cégektől kérnek árajánlatot.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy a kiválasztás során előtérbe helyezték, hogy melyek azok a cégek, akik 

hasonló területen dolgoznak, van tapasztalatuk és referenciájuk, azonban a városban nem találtak 

olyan vállalkozót, akik ilyen kivitelezéssel foglalkoznak, de azért azt is érdemes megnézni, hogy 

vannak tiszavasváriak, akiket megkerestek és árajánlatot kértek. Elsősorban a tiszavasvári 

vállalkozókat keresték meg, tőlük kértek ajánlatokat, viszon a tiszavasvári vállalkozók sem tudnak 

mindenhol jelen lenni, több esetben előfordult, hogy nem is adnak árajánlatot, hiába keresték meg 

őket, mert leterheltek vagy pedig nem rendelkeznek olyan eszközparkkal, tudással, ami az adott 

munkához szükséges. Majd elmondta, hogy azzal, hogy a kormánytól egyedi döntés alapján 

megkapták ezt az összeget a jövőnek építenek. Nem egy évre, vagy kettőre, hanem sok-sok évig 

kell, hogy jó legyen és akkor olyan minőségben készüljön el és olyan tapasztalattal rendelkező cég 

jöjjön ide, akinek van tapasztalata.   

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Megjegyezte, hogy feltűnt számára, hogy nem volt közte Tiszavasvári vállalkozó, de ezt még meg 

is érti, ha valóban nem található olyan cég a környéken, illetve Tiszavasváriban, aki ilyen mukával 

foglalkozik.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tehát amikor ebben elkezdtek gondolkodni, akkor megkereste László Zoltánt, a Labdarúgó 

Szakosztály vezetőjét, és alaposan körbejárták ezt a témát. Az ő tapasztalatát, véleményét is 

figyelembe vették és ő sem tudott helyben olyat ajánlani, aki ilyen volumenű és minőségű munkát 

tudna elvégezni.  

 

Sipos Ibolya képviselő: 

További kérdése volt, hogy Makai Tamás részt vett e ezen cégek kiválasztásában.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Makai úr nem dönt, a testület dönt, mint ahogy most is döntenek.  

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Majd megjegyezte, hogy éppen polgármester úr mondta, hogy olyan céget kerestek, akinek 

tapasztalata van. Ennek következtében utána nézett a cégeknek, melyek nyíregyházi illetőségűek és 

a nyertes cégnél azt találta érdekesnek, hogy könnyűszerkezetes épületek létrehozásával 

foglalkozik, ezért megkérdezte, hogy a cégnek milyen köze van a betonozáshoz, illetve az 

aszfaltozáshoz.  
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Szőke Zoltán polgármester: 

A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy ha valaki létrehoz egy céget, egy egyéni vállalkozást, 

akkor annak van egy fő tevékenysége, de ezenkívül nagyon sok minden mást végezhet. A 

vállalkozók nagyon sokféle tevékenységet felvesznek. Jelen cég esetében nem merült bele ilyen 

mértékben ezen tevékenységekbe. Tehát ezen a területen végzett tapasztalatok alapján kerültek a 

megszólítottak közé. További szempont volt az is, hogy a lehető legközelebbi helyszínekről 

próbáljanak vállalkozókat megkeresni, ezért is esett a választás a nyíregyházi illetékességű cégekre. 

Majd megjegyezte, hogy az előző időszakban régi, rossz szokás volt, hogy például az Ady Endre 

utca 8. szám alatti gázkazán cseréjére budapesti céget kerestek meg, aki kiszállási díjjal együtt közel 

fél millió forinrért végezte volna el a javítási munkálatokat, aztán helyi vállalkozóval 140.000 

forintért megoldották. Úgy, hogy az mindig szempont, hogy előtérbe helyezzék a helyieket és ha 

tudnak, akkor a lehető legközelebb keresnek olyan vállalkozót, aki a feladat elvégzésére alkalmas.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

A könnyűszerkezetes kérdésre válaszul elmondta, hogy ha ezt a kérdést valaki felteszi és kicsit is ért 

az építészethez, az nagyon jól tudja, hogy egy könnyűszerkezetes épületnek a betonozás az alapja, 

mert ha megsüllyed, akkor összedől az egész. Egy pályának az alapozásához a betonozás szolgál, 

innentől kezdve már csak pár centi aszfaltréteg megy alá. Tehát a talajmunka, valamint a betonozás 

a kulcskérdés. Ha valaki ezt meg tudja csinálni, arra már egy gép rá tud húzni 3 cm aszfaltot.  

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Megjegyezte, hogy megnézte a céginformációkat, és a kiválasztott cég 2018. december 5-én alakult. 

Azonban polgármester úr azt mondta, hogy fontos a tapasztalat, a referencia, de nem lát akkora 

tapasztalatot, ha 2018-ban alakultak. Majd elmondta, hogy ez nagyon rövid idő ahhoz, hogy 

mindent tudjanak róluk. Úgy véli, hogy a képviselők sem tudják, hogy ilyen rövid ideje bejegyzett 

cégről van szó.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A cégek alakulására nagyon jó példa a Tiva-Szolg Kft, hiszen neki is van jogelődje és sok 

tapasztalattal rendelkezik, annak ellenére, hogy egy egybeolvadt cégről van szó. Úgy véli, hogy 

azokat a cégeket, akiket megkerestek, mert nem kiválasztva lettek, hogy 3 árajánlatos volt és a 3 

cég közül bárki adhatott volna kedvezőbbet, de az övéké bizonyult a legkedvezőbbnek.  

 

Sipos Ibolya képviselő: 

3 fővel alakult. Megjegyezte, hogy látta a cégalapítóban, hogy ennek a vállalkozásnak a tulajdonosa 

Gulácsi-Vinnai Anikó.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megkérdezte, hogy ez most mit jelent? 

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Számára ez egy összefonódást sugall.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Kérte a képviselőt, hogy mondja ki amire gondol, mert nem sejtetnek, hanem kimondják.  

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Válaszul elmondta, hogy úgy véli, hogy Vinnai képviselő úrnak a közeli rokonságához vagy 

kapcsolatrendszeréhez tartozik, ami esetleg okot adhat arra, hogy az ember kételkedjen. Majd 

elmondta azt is, hogy nem szerenté olyan pályázathoz adni a nevét, ami kétségeket indít az 

emberekben, de ha megkapja a megfelelő magyarázatot, akkor természetesen elfogadja.  
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Szőke Zoltán polgármester: 

A témával kapcsolatban elmondta, hogy őt ugye Szőke Zoltánnak hívják, de Szőke Andrással azon 

kívül, hogy egy a vezetéknevük semmilyen közük egymáshoz, de mondhatna Tiszavasváriban élő 

Szőkéket, akikkel névazonosságban szerepelnek, de semmilyen rokoni kapcsolat nincs közöttük. 

Nem érti, hogy amit a képviselő asszony emlegetett vezeték nevet mire alapozza és csak azért, mert 

valakit ugyanúgy hívnak ne pályázzon és ne érvényesüljön, mert éppen az ő neve azonos a 

képviselő úr vezetéknevével.  

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Az országos tapasztalatok alapján a pályázati pénzek körül elég sok kétely felmerül az emberben, 

ezért szeretne utánajárni. Nem arról van szó, hogy valakit is vádol csak szeretné tudni az 

összefüggéseket.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Nincs összefüggés.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Az elhangzottak kapcsán megjegyezte, hogy Ráduly Róbert Csíkszereda polgármestere, ennek 

ellenére a névrokonságok kívül semmi köze hozzá. Majd megkérdezte Sipos Ibolya képviselő 

asszonyt, hogy akkor most az a javaslata, hogy adják oda a megbízást annak a cégnek, aki a drágább 

ajánlatot adta. Mert most arról vitatkoznak, hogy van egy olcsó ajánlat egy olyan munkára, amit a 

többi cég szintén megcsinálna, csak valamivel drágábban. Továbbá azon problémáznak, hogy most 

akkor a Gulácsi-Vinnai Anikó érdekelt e a témában vagy sem. Úgy véli, hogy nem egy túlárazott 

dologról van szó, hiszen, ha meg fogják csinálni a munkálatokat, akkor szigorú számviteli 

elszámolásban fog részesülni. Sőt, aki akarja nyugodtan kimehet és megnézheti, hogy megcsinálják 

e azt a munkát, amit a szerződesben vállaltak, mert ha nem hisz a műszaki ellenőrnek, akkor ki is 

lehet menni és megnézni a területet. Végezetül elmondta, hogy amennyiben lehetősége lesz rá, 

akkor ki fog menni, mint állampolgár is.  

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Hangsúlyozta, hogy ő csak megkérdezte, hogy miért ezek a cégek kapták az ajánlatokat.  

 

Munkácsi Mihály képviselő: 

Megkérdezte, hogy a nyertes cégnek van e referenciája, meg lett e nézve, csináltak e már hasonló 

jellegű pályát. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Ezek a cégek ilyen munkákkal foglalkoznak, tehát van tapasztalatuk. Majd kiegészítésként 

elmondta, hogy a László Zoltán által hozott terv műszakilag sokkal szerényebb megoldási 

javaslatokkal bír és közel azonos árban szerepelt. Az önkormányzat elvárásainak ez a cég megfelelt, 

valamint a műszaki elvárásokat magasan tudják teljesíteni. A másik két cég lényegesen drágább 

volt. A műszaki ellenőr pedig azért van, hogy a kivitelezési munkákat figyelemmel kísérje és 

ellenőrzze a folyamatokat.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

351/2019. (IX.30.) Kt. számú 

határozata 
 

Újonnan létesítendő 2 db kézilabda pálya megvalósítására 

kivitelező kiválasztásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva az „Újonnan létesítendő 2 db kézilabda pálya megvalósítására kivitelező 

kiválasztásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári, Csontváry u. 1297 hrsz-ú és a Tiszavasvári, 

Széles u. 2523 hrsz-ú ingatlanokon újonnan létesítendő 1-1 db kézilabda pálya megvalósítására a 

GNL-INVEST Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Hajdú u. 61.) köt szerződést, nettó 11.809.147,- Ft + 27 

% Áfa, azaz bruttó 14.997.617,- Ft díj ellenében. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy  

      - a szerződést készítse el, és írja alá az 1. pontban szereplő kivitelezővel 

      - a döntésről tájékoztassa az ajánlattevőket 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási összegen felül felmerülő költségekre saját hatáskörben 

előirányzatot biztosítson. 
 

Határidő: 2019. október 4.  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 

bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról. 

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 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

352/2019. (IX.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének 

jóváhagyásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei jelenleg hatályos bankszámlaszerződései 

kiegészítéséhez az alábbiak szerint járul hozzá: 

 

 

1. A bankszámlaszerződés kiegészítéseket a határozat mellékletében foglalt tartalommal 

elfogadja.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a bankszámlaszerződés 

kiegészítések banknál bejelentett módon történő aláírására. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a jelzett határozatban foglaltakról az OTP Bank Nyrt. 

képviselőit tájékoztassa. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban szereplő intézmények vezetőit a határozatban 

foglaltakról tájékoztassa. 

 

 

 

 

Határidő:                 Felelős:            Szőke Zoltán polgármester 

         

Az 1.,3. és 4. pont esetén azonnal                                             Intézményvezetők 

A 2. pont esetén folyamatosan, de legkésőbb 

2019. október 11.-ig 

 

 



 197 



 198 



 199 



 200 



 201 



 202 



 203 



 204 

Tárgy (18.np.): Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Röviden elmondta, hogy ez a rendelet, amit még tavasszal alkotott meg a képviselő-testület a 

fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásáról szól. A rendelet alapján idén már kiírásra kerültek azok 

az ösztönző támogatások, amelyek a 18. életévét betöltött, de 35. évnél fiatalabb lakosok 

támogatását szolgálják. A rendelet módosítása vált szükségessé és most csak a legfontosabbakat 

szeretné ismertetni. A támogatás feltételei kiegészültek egy olyan rendelkezéssel, hogy nem csupán 

azt kell igazolnia a pályázónak, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, hanem azt 

is, hogy az illetékes önkormányzati adóhatósággal szemben adótartozása nem áll fenn. Egy kis 

kedvezmény tekintetében is módosult a rendelet, mégpedig a belterületi lakásépületet vásárló 

fiatalok támogatása vonatkozásában, a jövőben az is pályázhat, aki ugyan már megkötötte a lakásra 

vonatkozó adásvételi-szerződést, de a pályázó tulajdonjoga a pályázat benyújtásakor még nem 

került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezt természetesen igazolnia kell majd tulajdoni 

lappal. Ez egy kedvezőbb módosulás és talán szélesebb körben lehet biztosítani ezt a támogatást a 

pályázók részére. 5 féle ösztönző támogatás nyújtására van lehetőség a rendelet alapján és némelyik 

támogatások tekintetében a támogatható személyek köre is bővült. Ilyen például, hogy az ingázók 

támogatása esetén 10 főről 14 főre nőtt a támogatotti létszám, a hiányszakma képviselőinek 

helybentartása típusú támogatás esetén a támogatott létszám 9 főről 15 főre nőtt, és a lakóépület 

vásárlása, illetve épület építése esetén 3 főről 5 főre van már lehetőség a szerencsés pályázatokat 

támogatni. A pályázatok fenti módosításoknak megfelelően a képviselő-testület döntése értelmében 

hamarosan kiírásra kerülnek, kér majd mindenkit, hogy a pályázati kiírást figyelje fokozott 

figyelemmel.  

 

Hozzászólások: 

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Megkérdezte, hogy mikor kerülnek kiírásra a pályázatok. 

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy várhatóan novemberben, mert októberben az alakuló ülés van.  

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta:   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

32/2019.(X.1.) önkormányzati rendelete 

a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

tv. 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.9. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes 

Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. Értelmező rendelkezések 

 

1.§ E rendelet alkalmazásában 

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

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

szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya 

2. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó 

3. közfoglalkoztatási jogviszony: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

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

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

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

való részvétel 

5. hiányszakma: pedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, dajka, szakács, rendőr, tűzoltó, 

orvos, pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, mérlegképes 

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

szociális munkás, szociálpedagógus, szociális ápoló és gondozó, ápoló, mentálhigiénés, 

pszichológus, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember, védőnő, villanyszerelő, 

gépészmérnök, villamosmérnök, gépész, gépszerelő, mezőgazdasági gépkezelő, nehézgépkezelő, T 

kategóriás jogosítvánnyal betölthető munkakör, hegesztő, bádogos, műszerész, esztergályos, 

lakatos, festő, karbantartó munkakör betöltéséhez szükséges végzettség 

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

7. jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti jövedelem.  

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

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

törvény szerinti lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás 

9. lakcím, lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 

szerinti lakcím, lakóhely 

10. lakóépület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet 

fogalom meghatározásában szereplő lakóépület 

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

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

hozzátartozók közössége 

2. A rendelet hatálya 

 

2.§ E rendelet hatálya kiterjed a pályázat benyújtásának időpontjában 18 életévét betöltött, de 35 

életévnél nem idősebb természetes személyre.  

 

II. Fejezet 

A támogatásokra vonatkozó általános szabályok 

 

3. A támogatások formái, típusai, közös szabályai 

 

3.§ (1) E rendelet keretében nyújtható támogatás formája:  

a) ösztönző támogatás 

b) lakhatási támogatás. 

(2) Az ösztönző támogatás típusai:  

a) ingázók támogatása 

b) gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása 

c) Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatása 
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d) Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása 

e) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő 

fiatalok támogatása. 

4. § (1) A rendelet által meghatározott támogatások pályázat útján nyerhetőek el. A támogatások 

igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást Tiszavasvári Város Önkormányzata hirdeti meg 

Tiszavasvári Város honlapján. 

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

pályázó legfeljebb 2 alkalommal részesülhet ösztönző támogatásban, mely nem zárja ki a lakhatási 

támogatásra való jogosultságot. Nem részesíthető támogatásban az a pályázó, aki a már 

megállapított támogatás visszafizetésére kötelezetté vált. 

(3) A támogatás feltételei különösen: 

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

idősebb természetes személy, aki életvitelszerűen Tiszavasváriban tartózkodik, és állandó 

lakcímmel rendelkezik vagy a pályázat benyújtásának időpontjában 18 életévét betöltött, de 35 

életévnél nem idősebb természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás időtartama alatt 

Tiszavasváriban fog életvitelszerűen tartózkodni és Tiszavasvári állandó lakcímet kíván létesíteni. 

b) önkéntes munkavégzési kötelezettség teljesítése a településen a támogatási időszak alatt, 

Tiszavasvári Város Polgármesterének kezdeményezésére,  

c) részvétel életpálya-vezetési tanácsadáson, tréningeken a támogatási időszak alatt, amennyiben azt 

Tiszavasvári Város Polgármestere azt kezdeményezi,  

d) a rendeletben megfogalmazott egyedi jogosultsági feltételeken túl a pályázó szerepeljen a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban a támogatás időszaka alatt, valamint ne álljon fent 

adótartozása – az adott adónemre vonatkozó illetékességi szabályokra figyelemmel - az illetékes 

önkormányzattal szemben. 

(4) Tiszavasvári Város polgármestere legfeljebb 20 órás önkéntes munkavégzési kötelezettséget 

írhat elő. 

(5) Nem részesülhet támogatásban Tiszavasvári Város Önkormányzata  

a) intézményeinek vezető tisztségviselői,  

b) gazdasági társaságai megbízott vezetői, vezető állású munkavállalói,  

c) a képviselő-testület tagjai,  

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

 

4. A támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei 

 

5.§ (1) A támogatásokra benyújtandó pályázat tartalmi elemei különösen: 

a) e rendelet 1.  melléklete szerinti adatlap, 

b) a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajza,  

c) e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:  

ca) e rendelet 3. melléklet szerinti nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó 

jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve azokat igazoló dokumentumok, kivéve azon ösztönző 

támogatás és lakhatási támogatás ahol a jövedelem nem jogosultsági vagy bírálati szempont, 

cb) a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata, 

cc) a pályázó iskolai végzettségét tanúsító oklevél, 

cd) tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, 

vállalkozói igazolvány, 

ce) nyilatkozat a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 

cf) lakhatási támogatás igénylése esetén házassági anyakönyvi kivonat vagy az élettársi kapcsolat 

fennállásáról szóló igazolás, nyilatkozat, 

cg) lakhatási támogatás igénylése esetén  nyilatkozat a lakás közüzemi díjainak és közös 

költségének megfizetésének vállalásáról, 

ch) személyi adatok igazolása: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány, Tiszavasváriban lakást 



 207 

vásárló vagy építő fiatalok ösztönző támogatása és lakhatási támogatás esetén a pályázat 

benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozat, 

d) annak igazolása, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, valamint annak igazolása, hogy – az adott adónemre vonatkozó illetékességi 

szabályokra figyelemmel - az illetékes önkormányzattal szemben nem áll fenn adótartozása. 

e) a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata javára szóló beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó 

nyilatkozatot ad valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem teljesíti, 

f) nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a 4.§ (5) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt személyek 

közé. 

g) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő 

fiatalok támogatása esetén a Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló pályázó által 

benyújtott 15 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap mely igazolja, hogy a vásárolni kívánt 

lakóépületre a pályázó tulajdonjoga még nem került bejegyzésre.  

h) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő 

fiatalok támogatása esetén, a Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló pályázó által tett 

nyilatkozat, melyben a támogatott hozzájárul annak költségei viselése mellett, hogy jelen rendelet 

szerinti támogatással érintett ingatlanra 5 év időtartamra jelzálogjog, valamint elidegenítési és 

terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az önkormányzat javára.  

(2) A pályázó e rendelet 5. §-ban meghatározottakon túl köteles az egyes támogatási formáknál, 

típusoknál előírt jogosultsági feltételeket hitelt érdemlően igazolni. 

(3) Az (1) bekezdés ca)-cd), cf) és ch) pontjaiban meghatározott dokumentumokat egyszerű 

másolatban kell benyújtani.  

 

5. A pályázatok elbírálásának rendje 

 

6.§ (1) A támogatás iránti pályázatokat e rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell 

benyújtani. A pályázatot papír alapon, Tiszavasvári Város Önkormányzata részére címezve kell 

benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a támogatás formáját, ösztönző támogatás esetén a típusát. 

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.  

(2) A pályázatokról a képviselő-testület dönt, az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A 

döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli 

értesítést kapnak. 

(3) A hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek, kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat. A 

pályázat benyújtására előírt határnap jogvesztő. 

(4) A polgármester 3 napos határidővel hiánypótlást írhat ki a pályázók részére.  

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

jogosultsági feltételeknek megfelelő, az e rendelet bírálati szempontjainál meghatározottból legtöbb 

pontszámot elért pályázó, legfeljebb az egyes támogatásoknál meghatározott létszámban. Azonos 

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

(6) Amennyiben szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, 

vagy a nyertes pályázó nem kíván szerződést kötni, az önkormányzat a soron következő legtöbb 

pontszámot elért, valamint az általános és egyedi jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázóval 

jogosult megkötni a szerződést. 

(7) Az ösztönző támogatásokra vonatkozó pályázati felhívásokat az önkormányzat évente legalább 

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

a pályázati keretösszeg erejéig, az önkormányzat honlapján. A pályázatok elbírálásának határideje a 

pályázat kiírásától számított legkésőbb 60 nap. 

(8) A lakhatási támogatásra vonatkozó pályázati felhívásokat az önkormányzat kétévente legalább 

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

legfeljebb a pályázati keretösszeg erejéig, az önkormányzat honlapján. A pályázatok elbírálásának 

határideje a pályázat kiírásától számított legkésőbb 60 nap. 
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(9) A szerződéskötés határideje – az (6) bekezdés kivételével – a képviselő-testületi döntés 

meghozatalát követő legkésőbb 15 nap. A szerződés hatálybalépésének napja ösztönző támogatás 

esetén a korábbi nyertes pályázóval kötött szerződés megszűnésének napját követő nap, kivéve az 

első pályázati kiírás nyertes pályázóival kötött szerződés hatálybalépésnek napja, ami a 

szerződéskötés napja. A szerződés hatálybalépésének napja lakhatási támogatás esetén a korábbi 

nyertes pályázóval kötött szerződés megszűnésének napját követő legkésőbb nyolcadik nap, kivéve 

az első pályázati kiírás nyertes pályázóival kötött szerződés hatálybalépésnek napja, ami a 

szerződéskötés napja. 

(10) Amennyiben szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, 

vagy a nyertes pályázó nem kíván szerződést kötni, a soron következő legtöbb pontszámot elért, 

valamint az általános és egyedi jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázóval a képviselő-testületi 

döntés meghozatalát követő legkésőbb 30 napon belül köthető szerződés. 

(11) A nyertes pályázó a szerződéskötést követően bármilyen, a jogosultságot érintő változást 

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

feltételek meglétét ellenőrizheti.  

(12) A támogatásban részesülő személyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

7.§ A támogatási szerződés kötelező tartalmi elemei különösen a támogatott kötelezettségvállalása 

arról, hogy 

a) tiszavasvári állandó lakcímét, valamint a tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval 

való jogviszonyát a támogatás folyósításának lezárásáig fenntartja;  

b) amennyiben az adott támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeket megszegi, a folyósított 

támogatást egy összegben, az erre történő felszólítást követő 30 napon belül visszafizeti, 

c) a Tiszavasvári Város Polgármestere által előírt önkéntes munkavégzési kötelezettséget teljesíti, 

d) részt vesz az életpálya-vezetési tanácsadáson, tréningeken, 

e) a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata javára szóló beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó 

nyilatkozatot ad valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem teljesíti.  

8. § (1) Az ösztönző támogatások havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerülnek 

átutalásra. 

(2) Az ösztönző támogatások csak az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú „Esély és 

otthon-mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának 

csökkentése érdekében Tiszavasváriban” című pályázat keretösszegéből az adott támogatásra 

meghatározott összeg erejéig folyósíthatóak. 

 

III. Fejezet 

Az ösztönző támogatások típusai 

 

6. Ingázók támogatása 

 

9.§ (1) Ingázók támogatása iránt pályázatot nyújthat be az a személy, aki a támogatási időszak alatt 

Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy Borsod-Abaúj –Zemplén 

megyében munkaviszonnyal rendelkezik. 

(2) A nyertes pályázó 6 hónapon keresztül havi 45.000,-Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli 

támogatásra jogosult. 

(3) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 14 fő lehet. 

 

7. Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása 

 

10.§ (1) Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása iránt pályázatot nyújthat be az a 

személy, aki 

a) gyermekével közös háztartásban él, 

b) gyermeke ellátásáról egyedülállóként gondoskodik,  
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c) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

d) munkaviszonnyal vagy közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik. 

(2) A nyertes pályázó 6 hónapon keresztül havi 45.000,-Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli 

támogatásra jogosult. A támogatás összege a gyermekek számától független. 

(3) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 5 fő lehet. 

 

8. Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatása 

 

11.§ (1) Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatás iránt pályázatot nyújthat be az a 

személy, aki 

 

a) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

b) a pályázat benyújtásakor a területileg illetékes foglalkoztatási hivatalnál regisztrált álláskereső. 

(2) A nyertes pályázó 6 hónapon keresztül havi 40.000,-Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli 

támogatásra jogosult.  

(3) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 9 fő lehet. 

 

9. Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása 

 

12.§ (1) Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatás iránt 

pályázatot nyújthat be az a személy, aki 

a) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

b) a támogatás időtartama alatt munkaviszonnyal vagy közfoglalkoztatási jogviszonnyal 

rendelkezik Tiszavasváriban, 

(2) A nyertes pályázó 6 hónapon keresztül havi 40.000,-Ft összegű vissza nem térítendő pénzbeli 

támogatásra jogosult.  

(3) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 15 fő lehet. 

 

10. Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő 

fiatalok támogatása 

 

13.§ (1) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása iránt pályázatot nyújthat be az a személy, aki 

a) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet kíván vásárolni vagy belterületi ingatlanon kíván 

lakóépületet építeni, 

b) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

c) munkaviszonnyal rendelkezik,  

d) akinek házastársa, bejegyzett élettársa és kiskorú gyermeke tiszavasváriban lakástulajdonnal nem 

rendelkezik, kivéve, ha a lakástulajdon az igénylőnek, házastársának, bejegyzett élettárásnak és 

kiskorú gyermekének együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, 

amely öröklés útján került a tulajdonukba. 

(2) Tiszavasváriban belterületi lakóépület vásárlása esetén a támogatás akkor állapítható meg a 

pályázó vonatkozásában, ha a tulajdonjog bejegyzésre még nem került sor. Ebben az esetben a 

pályázó igazolni köteles, hogy a bejegyzés még nem történt meg. A támogatott hozzájárul annak 

költségei viselése mellett, hogy jelen rendelet szerinti támogatással érintett ingatlanra 5 év 

időtartamra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az 

önkormányzat javára.  

(3) Amennyiben a megvásárolni kívánt lakóépület közös tulajdonba kerül, a tulajdonostársak közül 

kizárólag az egyik nyújthat be támogatás iránti kérelmet. Az elbírálásnál a kérelmek benyújtási 

sorrendje az irányadó. Egyidejű benyújtás esetén a képviselő-testület dönt. 

(4) A támogatás kizárólag a lakástörvényben meghatározott komfortos vagy összkomfortos lakás 

vásárlására vagy építésére nyújtható. Nem részesíthető támogatásban az, aki a lakástörvény szerinti 

komfort nélküli vagy félkomfortos lakást kíván vásárolni vagy építeni. 
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(5) A pályázó egy összegben 700.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

(6) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 5 fő lehet. 

(7) A támogatott köteles a tulajdonjog bejegyzését tartalmazó határozatot – a (2) bekezdés 

kivételével - lakásvásárlás esetén 6 hónapon belül a jegyzőnél bemutatni. A támogatott köteles 

feltüntetni – a (2) bekezdés kivételével - az adásvételi szerződésben jelen rendelet szerinti 

támogatással érintett ingatlanra 5 év időtartamra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési 

tilalom bejegyzését. Lakásépítés esetén a támogatott hozzájárul annak költségei viselése mellett, 

hogy a jelen rendelet szerinti támogatással érintett ingatlanra az önkormányzat javára 5 év 

időtartamra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre.  

(8) Lakásvásárlás esetén a támogatott hitelt érdemlően igazolni köteles a tulajdonjog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzését követő 30 napon belül, hogy ott állandó lakcímet létesített és 

életvitelszerűen lakik a vásárolt lakásban. 

(9) Lakásépítés esetén a támogatott köteles bemutatni az épület használatbavételi engedélyét annak 

jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, annak igazolásával, hogy ettől az időponttól 

számított 30 napon belül ott állandó lakcímet létesített és életvitelszerűen lakik a vásárolt lakásban.  

(10) Amennyiben a támogatott a (7)-(9) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségének 

határidőben nem tesz eleget, a támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie. 

(11) A támogatott köteles a támogatást az éves jegybanki alapkamat kétszeres összegével növelten 

visszafizetni az Önkormányzatnak, amennyiben a támogatás folyósításától számított 5 éven belül 

értékesíteni kívánja a támogatás igénybevételével felépített vagy megvásárolt lakóépületet.  

 

 

IV. Fejezet 

Lakhatási támogatás 

 

12. Lakhatási támogatás jogosultsági feltételek 

 

14.§ (1) Az önkormányzat e rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott pályázat keretében 

felújított és berendezett lakásokra lakhatási támogatás iránt pályázatot nyújthat be az aki 

a) nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával Tiszavasváriban; 

b) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

c) munkaviszonnyal rendelkezik Tiszavasváriban. 

d) vállalja a lakás közüzemi díjainak és közös költségének megfizetését. 

15. § (1) Lakhatási támogatás keretében 7 lakás kerül használatba adásra. A lakhatási támogatás 

használati jogviszony biztosítása útján legfeljebb 2 év határozott időtartamra szól. (2) A 

támogatottnak lakbérfizetési kötelezettsége nem keletkezik, csak a lakás közüzemi díjainak és közös 

költségének megfizetésére köteles. 

(3) A lakások használati joga nem cserélhető el és nem ruházható át. 

(4) Pályázni a pályázati kiírásban megjelölt lakásokra, konkrét lakás meghatározása nélkül, e 

rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon kell.  

16. § Nem jogosult a támogatásra az a pályázó, aki: 

a) már rendelkezett önkormányzati bérlakással, amelyet kedvezményesen megvásárolt és az így 

megvásárolt bérlakásban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik; 

b) önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó 

felmondással megszüntette; 

c) önkormányzati lakásban lakik vagy lakott jogcím nélküli használóként; 

d) szociális, jövedelmi vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely 

számára jogtalan előnyt jelent. 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

17.§ (1) Ez a rendelet 2019. október 15-én lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 11/2019.(III.29.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

                           Szőke Zoltán                               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

                           polgármester                                                      jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. október 1. 

 

 

                                                                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

                                                                                                      jegyző 
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1. melléklet a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 32/2019.(X.1.) 

önkormányzati rendelethez 

Adatlap 

a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásához 

(az adatlap része a pályázatnak) 

 

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

- Tiszavasváriból ingázók támogatása 

- Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása 

- Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatás 

- Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatása 

- Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása 

- A pályázatot lakhatási támogatásra kívánom benyújtani. 

Pályázó adatai:  

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

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

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

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

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

képesítését): 

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

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

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

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

………………………………………………………………… 

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

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

Milyen jogviszony keretében foglalkoztatják (munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony, 

közalkalmazott stb.): 

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

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

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

 

Egyedülállóként gondoskodik-e gyermeke ellátásáról:…………………………………. 

Rendelkezik –e ingatlan tulajdonjoggal Tiszavasváriban: ……………………………… 
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Ha igen, az ingatlan pontos helye és a tulajdoni hányad megnevezése: 

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

A támogatás folyósítását az alábbi bankszámla számra kérem: 

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

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

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

különleges adataimat Tiszavasvári Város Önkormányzata a pályázaton történő részvétel elbírálása, 

illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezelje, nyertes pályázóként hozzájárulok nevemnek 

Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapján történő közzétételéhez, továbbá felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  

Adatvédelmi tájékoztató 

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

fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli 

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

elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes és különleges adatok kezelése a pályázat 

benyújtásának napját követő egy hónapig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül 

bármikor visszavonható. A személyes és különleges adatok kezelésével kapcsolatban az 

adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés időtartama 

alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelők a pályázat elbírálásával, 

valamint a támogatások kifizetésével megbízott munkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához 

szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) 

Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (1125 Budapest, szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL 

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

Kelt: …………………………………. 

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

                                                                                           aláírás 

 

 

 

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell: 

1.) a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajzát, 

2.) a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelmi és vagyoni viszonyokat 

igazoló, a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatot, illetve azokat igazoló 

dokumentumokat, kivéve azon ösztönző támogatások és lakhatási támogatás esetén ahol a 

jövedelem nem jogosultsági vagy bírálati szempont, 

http://naih.hu/
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3.) a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonatát, 

4.) iskolai végzettséget tanúsító oklevelet,  

5.) tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződést, 

kinevezést, vállalkozói igazolványt, 

6.) nyilatkozatot a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 

7.) lakhatási támogatás igénylése esetén házassági anyakönyvi kivonat vagy az élettársi 

kapcsolat fennállásáról szóló igazolást, nyilatkozatot, 

8.) lakhatási támogatás igénylése esetén nyilatkozatot a lakás közüzemi díjainak és közös 

költségének megfizetésének vállalásáról, 

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

igazolvány, adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány, 

Tiszavasváriban lakást vásárló vagy építő fiatalok ösztönző támogatása és lakhatási 

támogatás esetén a pályázat benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím keletkeztetésére 

vonatkozó szándéknyilatkozatot, 

10.) igazolást, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban,  

11.) igazolást, hogy – az adott adónemre vonatkozó illetékességi szabályokra 

figyelemmel - az illetékes önkormányzattal szemben nem áll fenn adótartozása, 

12.) a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata javára szóló 

beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által záradékolt 

felhatalmazó nyilatkozatot valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, arra az esetre, 

amennyiben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem teljesíti, 

13.) nyilatkozat, hogy a pályázó nem Tiszavasvári Város Önkormányzata intézménye 

vezető tisztségviselője, nem gazdasági társasága megbízott vezetője, vezető állású 

munkavállalója, nem a képviselő-testület tagja és nem a felsoroltak közeli hozzátartozója, 

14.) nyilatkozat, hogy gyermekét egyedülállóként neveli kivéve azon ösztönző 

támogatások és lakhatási támogatás esetén ahol ez nem általános vagy egyedi jogosultsági 

feltétel, 

15.) igazolás, hogy a pályázat benyújtásakor a területileg illetékes foglalkoztatási 

hivatalnál regisztrált álláskereső, kivéve azon ösztönző támogatások és lakhatási támogatás 

esetén ahol ez nem általános vagy egyedi jogosultsági feltétel, 

16.) nyilatkozat, hogy Tiszavasváriban nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával, 

kivéve azon ösztönző támogatások esetén ahol ez nem általános vagy egyedi jogosultsági 

feltétel, 

17.) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárlása esetén (rendelet 13.§ (2) 

bekezdése): a pályázat benyújtásának időpontjától számítva 15 napnál nem régebbi hiteles 

tulajdoni lap benyújtása mely igazolja, hogy a tulajdonjog bejegyzés még nem történt meg a 

pályázó javára. 

A 2), 3), 4), 5), 7), és 9) pontokban meghatározott dokumentumokat egyszerű másolatban kell 

benyújtani.  
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2. melléklet a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 32/2019.(X.1.) 

önkormányzati rendelethez 

 

A tiszavasváriból ingázók támogatására benyújtott pályázatok értékelési szempontjai 

 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme: 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegét 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 100%-150%-a között van 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 150%-200%-a között van 

 

 

30 pont 

 

 

20 pont 

 

 

10 pont 

3 Ha a pályázó eltartó 

- 1 gyermek esetén 

- minden további gyermek esetén 

 

5 pont 

5-5 pont 

4 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

 

15 pont 

 

 

 

 

 

30 pont 
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Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatására benyújtott pályázatok 

értékelési szempontjai 

 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme: 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegét 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 100%-150%-a között van 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 150%-200%-a között van 

 

 

30 pont 

 

 

20 pont 

 

 

10 pont 

3 Ha a pályázó eltartó 

- 1 gyermek esetén 

- minden további gyermek esetén 

 

5 pont 

5-5 pont 

4 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

 

15 pont 
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Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatására benyújtott pályázatok 

értékelési szempontjai 

 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme: 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegét 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 100%-150%-a között van 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 150%-200%-a között van 

 

 

30 pont 

 

 

20 pont 

 

 

10 pont 

3 Ha a pályázó eltartó 

- 1 gyermek esetén 

- minden további gyermek esetén 

(legfeljebb három gyermek vehető 

figyelembe) 

 

5 pont 

5-5 pont 

4 - A rendelet 1.§ 5. pontjában meghatározott 

hiányszakmák vonatkozásában 

szakmunkás végzettséggel rendelkezik 

- A rendelet 1.§ 5. pontjában meghatározott 

hiányszakmák vonatkozásában felsősokú 

képzettséggel, felsőfokú 

szakképzettséggel rendelkezik 

15 pont 

 

 

 

 

 

5 pont 
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Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatására 

benyújtott pályázatok értékelési szempontjai 

 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 Ha a pályázó eltartó 

- 1 gyermek esetén 

- minden további gyermek esetén 

(legfeljebb három gyermek vehető 

figyelembe) 

 

5 pont 

5-5 pont 

3 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

 

15 pont 
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Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon 

lakóépületet építő fiatalok támogatására benyújtott pályázatok értékelési szempontjai 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 Családban élő esetén az egy háztartásban élők egy 

főre jutó jövedelme: 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem legalább a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 60%-a, de 

nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 150%-át 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem legalább a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 60%-a, de 

nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 200%-át 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem legalább a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 60%-a, de 

nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 250%-át 

Egyedülálló esetén az egy főre jutó jövedelem 

- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább 

a mindenkori minimálbér nettó 

összegének 60%-a, de nem haladja meg a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 

200%-át 

- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább 

a mindenkori minimálbér nettó 

összegének 60%-a, de nem haladja meg a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 

250%-át 

- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább 

a mindenkori minimálbér nettó 

összegének 60%-a, de nem haladja meg a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 

300%-át 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

20 pont 

 

 

 

 

10 pont 

 

 

 

 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

20 pont 

 

 

 

 

10 pont 

3 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

15 pont 

 

 

 

 

 

30 pont 
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Lakhatási támogatásra benyújtott pályázatok értékelési szempontjai 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

 

20 pont 

3 Annak vállalása, hogy a lakás elnyerése esetén 

valamely pénzintézetnél a használati jogviszony 

időtartamára lakás előtakarékossági szerződést 

köt, melynek összege havonta minimum 10.000,-

Ft 

5 pont 

4  A rendelet 1.§ 5. pontjában meghatározott 

hiányszakmák vonatkozásában felsősokú 

képzettséggel, felsőfokú szakképzettséggel 

rendelkezik 

minden további szakképesítés, szakvizsga  

5 pont 

 

 

 

2-2 pont 
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3. melléklet a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 32/2019.(X.1.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Jövedelmi körülményekre vonatkozó nyilatkozat 

Személyi adatok 

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

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

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

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

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

A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók neve:  

a) ………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………….. 

e) ……………………………………………………….. 

f) ……………………………………………………….. 

 

Jövedelmi adatok 

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

vonatkozásában: …………………………Ft/hó 

A jövedelmek 

típusai 

Kérelmező nettó 

havi jövedelme 

 

Közeli 

hozzátartozók nettó 

havi jövedelme 

Összesen 

Munkaviszonyból és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó jövedelem 

   

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó jövedelem 

   

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

   

Nyugellátás és egyéb    
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nyugdíjszerű 

rendszeres szociális 

ellátások 

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

ellátások 

   

Egyéb jövedelem    

Összes jövedelem    

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Kelt.: ……………………………….  

 

 

 

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

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

támogatásairól szóló 32/2019. (X.1.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

Általános indokolás 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Esély és otthon – mindkettő lehetséges! 

Komplex beavatkozások a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban 

megnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázatra. A pályázaton 69.280.000,-

Ft összegű támogatás nyert városunk. Ezt a pályázati összeget kell a pályázati cél megvalósítására 

fordítania. A pályázat célja a tiszavasvári lakóhellyel rendelkező 18 és 35 év közötti 

hiányszakmával rendelkező fiatalok helyben tartása, a településen élő, továbbá ide letelepedni 

szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatása, amelyet pénzbeli ösztönző 

támogatással és lakhatási támogatással (felújított bérlakások bérbeadása) kívánunk megvalósítani.  

 

A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának 

indokoltsága, szükségessége: A rendeletben kerülnek rögzítésre, meghatározásra az ösztönző 

támogatáson belüli egyes támogatási típusok, az egyes támogatások odaítélésének feltételei, a 

pályáztatási eljárás szabályai, valamint a lakhatási támogatás keretében hasznosításra adható 

lakásokra vonatkozó szabályok.  

 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 

 

A rendeletben használt fogalmak meghatározásai kerültek rögzítésre.  

 

Munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, 

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

szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya 

 

Közfoglalkoztatási jogviszony: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

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

 

A rendelet alkalmazása során indokolt különbséget tenni a munkaviszony és a közfoglalkoztatási 

jogviszony között, hiszen ez utóbbi egy sajátos foglalkoztatási forma. Igaz, hogy a Munka 

Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaszerződés keretében kerülnek a közfoglalkoztatottak is 

alkalmazásra, azonban célját tekintve ez egy átmeneti időszakra szól, (amíg vissza nem tud kerülni 

a munkaerőpiacra) határozott időtartamú munkaszerződések köttetnek.  

 

Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó fogalmát kell alatta 

érteni. Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 

 

önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett 

támogató, segítő tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett önkéntes napokon való 

részvétel 

 

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

pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, mérlegképes 

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

szociális munkás, szociálpedagógus, szociális ápoló és gondozó, ápoló, mentálhigiénés, 

pszichológus, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember, védőnő, villanyszerelő, 

gépészmérnök, villamosmérnök, gépész, gépszerelő, mezőgazdasági gépkezelő, nehézgépkezelő, T 
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kategóriás jogosítvánnyal betölthető munkakör hegesztő, bádogos, műszerész, esztergályos, lakatos, 

festő, karbantartó munkakör betöltéséhez szükséges végzettség 

A Esély Otthon pályázat elsődleges célja a tiszavasvári lakóhellyel rendelkező 18 és 35 év közötti 

hiányszakmával rendelkező fiatalok helyben tartása, a településen élő, továbbá ide letelepedni 

szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatása. A hiányszakmák a helyi vállalkozók 

és az önkormányzat intézményvezetői által adott javaslatok alapján került meghatározásra.  

 

Egyedülálló: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti egyedülálló, 

eszerint egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van; 

 

Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti jövedelem.  

Nem minősül jövedelemnek: ami a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 

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

törvény szerinti lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás 

 

Lakcím, lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 

szerinti lakcím, lakóhely. Eszerint a polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár 

él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló 

épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön 

élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, 

vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll. A polgár tartózkodási helye annak a lakásnak a 

címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig 

tartózkodik. A polgár lakcím adata bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a 

továbbiakban együtt: lakcím). 

 

Lakóépület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet 

fogalom meghatározásában szereplő lakóépület 

 

Háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

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

közössége. A háztartás fogalmának az egyes támogatások értékelési szempontjainál van jelentősége, 

mivel az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme bírálati szempontként került 

meghatározásra. 

 

 

2.§hoz 

 

A rendelet személyi hatályát határozza meg. A pályázat benyújtásának időpontjában 18 életévét 

betöltött, de 35 életévnél nem idősebb személy. 

 

3.§-hoz 

  

A rendelet keretében nyújtható támogatás formáit és típusait ismerteti. A támogatás formái ösztönző 

támogatás és lakhatási támogatás. Az ösztönző támogatáson belül más-más élethelyzetben lévő 

pályázók támogatása valósulhat meg. Az ösztönző támogatás típusai: ingázók támogatása, 

gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása, Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső 

támogatása, Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása, Tiszavasváriban 

belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő fiatalok támogatása. 
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4.§-hoz 

 

A támogatások pályáztatás keretében történő odaítélésének kötelezettségét írja elő. Szabályozásra 

került az, hogy egy pályázó maximum 2 alkalommal részesülhet ösztönző támogatásban, és emellett 

még lakhatási támogatásra is szerezhet jogosultságot. Az a személy, viszont aki a támogatás 

visszafizetésére lett kötelezve, nem részesíthető többet támogatásban.  

A támogatás feltételei között szerepel, hogy a pályázó a településen önkéntes munkavégzést folytat, 

részt vesz a különböző tréningeken, valamint szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, és az önkormányzattal szemben sem állhat fenn adótartozása. Az önkormányzat 

intézményeinek vezetői tisztségviselői, a képviselő-testület tagjai és a gazdasági társaságok vezetői, 

valamint a felsoroltak közeli hozzátartozói nem részesülhetnek támogatásban. 

 

5.§-hoz 

 

A támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei kerültek felsorolásra, melyek az alábbiak: 

a) e rendelet 1.  melléklete szerinti adatlap, 

b) a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajza,  

c) e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:  

ca) e rendelet 3. melléklet szerinti nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó 

jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve azokat igazoló dokumentumok, kivéve azon ösztönző 

támogatás és lakhatási támogatás ahol a jövedelem nem jogosultsági vagy bírálati szempont, 

cb) a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata, 

cc) a pályázó iskolai végzettségét tanúsító oklevél, 

cd) tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, 

vállalkozói igazolvány, 

ce) nyilatkozat a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 

cf) lakhatási támogatás igénylése esetén házassági anyakönyvi kivonat vagy az élettársi kapcsolat 

fennállásáról szóló igazolás, nyilatkozat, 

cg) lakhatási támogatás igénylése esetén nyilatkozat a lakás közüzemi díjainak és közös költségének 

megfizetésének vállalásáról, 

ch) személyi adatok igazolása: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány, Tiszavasváriban lakást 

vásárló vagy építő fiatalok ösztönző támogatása és lakhatási támogatás esetén a pályázat 

benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozat, 

d) annak igazolása, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, valamint annak igazolása, hogy – az adott adónemre vonatkozó illetékességi 

szabályokra figyelemmel - az illetékes önkormányzattal szemben nem áll fenn adótartozása. 

e) a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata javára szóló beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó 

nyilatkozatot ad valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem teljesíti, 

f) nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a 4.§ (5) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt személyek 

közé. 

g) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő 

fiatalok támogatása esetén a Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló pályázó által 

benyújtott 15 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap mely igazolja, hogy a vásárolni kívánt 

lakóépületre a pályázó tulajdonjoga még nem került bejegyzésre.  

h) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő 

fiatalok támogatása esetén, a Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló pályázó által tett 

nyilatkozat, melyben a támogatott hozzájárul annak költségei viselése mellett, hogy jelen rendelet 

szerinti támogatással érintett ingatlanra 5 év időtartamra jelzálogjog, valamint elidegenítési és 

terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az önkormányzat javára.  
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A ca)-cd), cf) és ch) pontokban meghatározott dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban 

benyújtani.  

 

6.§-8.§-hoz 

 

A pályázatok elbírálási rendjére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A beérkezett pályázatokat a 

képviselő-testület bírálja el, a testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.  A pályázat nyertese 

adott formájú, típusú támogatás vonatkozásában az általános és egyedi jogosultsági feltételeknek 

megfelelő, az e rendelet bírálati szempontjainál meghatározottból legtöbb pontszámot elért pályázó, 

legfeljebb az egyes támogatásoknál meghatározott létszámban. Azonos pontszámot elért pályázók 

esetén a képviselő-testület dönt a nyertes pályázó tekintetében. 

Tekintettel arra, hogy az egyes ösztönző támogatások 6 hónap időtartamra kerülnek megállapításra, 

az önkormányzat a pályázati felhívásokat évente legalább két alkalommal írja ki. Amennyiben nincs 

elegendő számú nyertes pályázó adott típusú támogatásra, úgy szükség szerinti számban kerül 

kiírásra a pályázati felhívás. A nyertes pályázókkal szerződést köt az önkormányzat. E §-ban 

kerültek meghatározásra a támogatási szerződés kötelező tartalmai elemei.  

 

9.§-13.§-hoz 

 

Ezen §-okban került meghatározásra mely személyek pályázathatnak az ösztönző támogatások 

egyes típusaira, hány fő részesülhet támogatásban és mekkora összegű támogatást lehet odaítélni 

egy főnek. Az ingázók támogatása kivételével a hiányszakma megléte jogosultsági feltétel 

mindegyik támogatási típusnál. 

Ingázók támogatása esetén Tiszavasvári lakcímmel kell rendelkezni és a három megye egyike kell, 

hogy legyen a munkavégzés helye.  

Az ingázók támogatásának célja: aki Tiszavasváriból jár el más településre dolgozni ne költözzön el 

a városból, azaz lakosságmegtartó ereje várható.  

A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatásával a cél, hogy még ha egy átmeneti időre is, 

de lehetőség van csökkenteni az egyedülálló szülő terheit. Ennél a támogatásnál a hiányszakma 

megléte alapfeltétel, viszont azzal, hogy a munkaviszony mellett közfoglalkoztatási jogviszony 

meglétével is teljesíti a pályázó a jogosultsági feltételeket, kicsit bővebb kör válhat jogosulttá a 

támogatásra.  

Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatásával a cél az, hogy az álláskereső – 

amennyiben több hónapon át a városban nem tud elhelyezkedni- ne hagyja el a várost. Elsődlegesen 

fiatal pályakezdőket érinthet ez a támogatási típus, hiszen a hiányszakmával rendelkezdő 

pályakezdő könnyebben dönthet úgy, hogy más településen vállal munkát és akár oda is költözik.  

Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatás célja, amire az 

elnevezése is utal, hogy jelenleg a városban dolgozó hiányszakmával rendelkező 18-35 év közötti 

személyek elvándorlását megakadályozza.  

Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő 

fiatalok támogatása iránt pályázatot nyújthat be többek között az a személy, aki Tiszavasváriban 

belterületi lakóépületet kíván vásárolni vagy belterületi ingatlanon kíván lakóépületet építeni. 

Pályázhat az is, aki a pályázat benyújtásakor már megkötötte az adásvételi szerződést, azonban 

tulajdonjogát még nem jegyezték be. 

A nyertes pályázó egy összegben 700.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

Ezen támogatással valóban egy hosszú távú városhoz kötődés valósulhat meg, mivel 5 éves 

elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a pályázat keretében a megvásárolt, illetve 

megépített lakásra vonatkozóan. Lakásvásárlás esetén a tulajdonjog bejegyzést tartalmazó 

határozatot, míg lakásépítés esetén a használatbavételi engedélyt köteles bemutatni a nyertes 

pályázó. Ezzel úgymond a támogatási összeg nyomon követése valósul meg, azaz hogy a pályázó 

valóban arra fordította az összeget, amire kapta, valamint hogy mind a lakásvásárlás mind a 

lakásépítés egy belátható időn belül valósult meg. Visszafizetési kötelezettséget keletkeztet, ha fent 

megjelölt igazolási kötelezettségének a pályázó nem tesz leget. 
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Az egyes támogatási típusokhoz más-más bírálati szempontrendszer tartozik, melyeket a rendelet 

melléklete tartalmaz. Bírálati szempontok különösen az alábbiak: egy háztartásban élők egy főre 

jutó nettó jövedelme, a pályázót foglalkoztató munkáltató típusa, az hogy a pályázó eltartó-e, 

hiányszakmák vonatkozásában szakmunkás vagy felsőfokú végzetséggel rendelkezik. Ezen bírálati 

szempontok eltérő súlyozásúak az egyes támogatási típusoknál.  

 

14.§-hoz 

 

 

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

ugyanis a nyertes pályázó egy felújított és berendezett lakás használati jogát kaphatja meg 

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

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

Az Esély Otthon pályázat keretében felújított és berendezett lakásokra lakhatási támogatás iránt 

pályázatot nyújthat be az aki 

a) nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával Tiszavasváriban; 

b) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

c) munkaviszonnyal rendelkezik Tiszavasváriban. 

d) vállalja a lakás közüzemi díjainak és közös költségének megfizetését. 

 

7 db önkormányzati lakás került felújításra e pályázat keretében, a pályázó ezek valamelyikébe tud 

beköltözni, azonban nincs lehetősége arra, hogy konkrétan megjelölje melyik lakásba kíván 

beköltözni. 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére 
kivitelező kiválasztásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Röviden elmondta, hogy a Belügyminisztérium az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatiról 

szóló 1480/2019. Kormányhatározatával az önkormányzatot 310 millió támogatásban részesítette, 

amelyből 20 millió forintot tudnak fordítani a Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére. 

Ebben a korszerűsítésben szerepel a földszint és az emeleten lévő váró, közlekedő, raktár, 

takarítószertár és laborhelyiségek padlóburkolatainak a cseréje, a bejárati ajtó, a labor, egyes 

rendelők, pihenők, kötöző, váró és mosdó helységek ajtóinak cseréje, a földszinten és az emeleten 

lévő vizesblokkok felújítása, a földszinten lévő kazánház, akadálymentes mosdó, védőnői szolgálat 

és irodák festése, valamint az emeleten lévő lépcsőház, rendelők, pihenő, várók-kötözők fetése, és 

ami a legfontosabb a kazán cseréje is. Ezzel kapcsolatosan 3 céget kerestek meg árajánlatkérés 

céljából, akik meg is adták az ajánlatukat. A bruttó összegekről ismeretetni szeretné a képviselő-

tetsületet. FCGH Kft. bruttó 23.551.248 forint összeget, a MUKI-ÉPKER Kft. bruttó 19.347.598 

forint, HUN-SÁGI és Fia Kft. bruttó 23.165.557 forint összeget adott. Mindezek alapján a MUKI-

ÉPKER Kft. volt az, aki az összegbe is belefér, valamint ők adták a legalacsonyabb árajánlatot. A 

határozat-tervezet 1. pontját azzal javasolja kiegészíteni, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata a 

Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti 2852 hrsz-ú ingatlanon lévő Kabay János Egészségügyi 

Központ korszerűsítésére a MUKI-ÉPKER Kft. – vel (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Mihálytelep u. 

1. sz.) köt szerződést a jelen határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal, nettó 15.234.329.,- Ft + 

27 % Áfa, azaz bruttó 19.347.598,- Ft díj ellenében. 2. pontban „Felkéri a polgármestert, hogy a 

szerzpdést írja alá az 1. pontban szereplő kivitelezővel és a döntésről tájékoztassa az ajánlattevőket. 

A határozat-tervezet melléklete pedig a vállalkozási szerződés, amelynek fő pontja, hogy a 

szerződés tárgya a Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítése, a 2019. szeptember 26-án 

kelt árajánlat alapján, valamint a mellékletét képező dokumentáció és műszaki leírás alapján. A 

számlázással kapcsolatban egy fontos pont, hogy a vállalkozó előleg kérésére jogosult, mely nem 

lehet több a vállalkozói díj 50%-ánál. A szerződés teljesítése 2019. december 31, kivéve a kazán 

cseréjével kapcsolatosan, amelynek a befejezési ideje 2020. május 31. a fűtési időre való tekintettel. 

Végezetül elmondta, hogy a jótállási időtartam 2 év, a szavatossági időtartam 5 év lenne.  

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Megjegyezte, hogy jelen esetben ugye nem gond, hogy tiszavasvári vállalkozó nyerte a pályázat 

kivitelezését, és már a múltkor megbeszélték, hogy milyen munkálatokat fognak végezni az orvosi 

rendelőben. Úgy véli, hogy bárki a műszaki tartalmat egyesével fogja átnézni. A cég valóban a 

legkedvezőbb árat adta, mely bőven belefér abba a támogatásba, amit kapott a város.   

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.   

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

353/2019. (IX.30.) Kt. számú 

határozata 

 

A Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére 

 kivitelező kiválasztásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva az „A Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére kivitelező 

kiválasztásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti 2852 hrsz-ú 

ingatlanon lévő Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére a MUKI-ÉPKER Kft. – vel 

(székhelye: 4440 Tiszavasvári, Mihálytelep u. 1. sz.) köt szerződést a jelen határozat 1. 

mellékletében foglalt tartalommal, nettó 15.234.329.,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 19.347.598,- Ft 

díj ellenében. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy  

      - a szerződést írja alá az 1. pontban szereplő kivitelezővel 

      - a döntésről tájékoztassa az ajánlattevőket 

 

Határidő: 2019. október 4.  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklete a 353/2019. (IX.30.) Kt. számú határozatnak 

 

 

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

 

 

mely létrejött egyrészről: 

 Név: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

 Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 Adószáma: 15732468-2-15 

 Bankszámlaszám: 11744144-15404761-00000000 

 Képviseli: Szőke Zoltán polgármester 

 mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről:  

Név: MUKI-ÉPKER Kft.  

 Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Mihálytelep 1. sz. 

Levelezési cím: …………………………………………. 

 Adószáma: 24900785-2-15 

 Cégjegyzékszám: ……………………………….. 

 Bankszámlaszáma: ……………………………………. 

 Képviseli: Zsoldos Attila ügyvezető 

 mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

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

 

1. Szerződés tárgya 
1.1.Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Kabay János Egészségügyi Központ 

korszerűsítésére a vállalkozó 2019. szeptember 26-án kelt árajánlata alapján - a jelen szerződés 

mellékletét képező tervdokumentáció és műszaki leírás alapján -, az alábbi munkálatok elvégzését: 

 

- a földszinten és az emeleten lévő váró, közlekedő, raktár, takarító szertár és labor helyiségek 

padlóburkolatinak cseréje, 

- a bejárati ajtó, a labor, egyes rendelők, pihenő, kötöző-váró és mosdóhelyiség ajtójának cseréje, 

- a földszinten és az emeleten lévő vizesblokkok felújítása, 

- a földszinten lévő kazánház, akadálymentes mosdó, védőnői szolgálat és irodák festése, valamint az 

emeleten lévő lépcsőház, rendelők, pihenő, váró-kötöző festése,   

- a kazán cseréje. 

    

1.2 A teljesítés helye: Tiszavasvári, ……………………………………… hrsz. 
 

2. Vállalkozói díj: 

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

2019. szeptember 26. napján kelt árajánlata alapján - az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

Nettó összeg          15.234.329,- Ft 

+ 27% ÁFA             4.113.269,- Ft  

Összesen:          19.347.598,- Ft, azaz tizenkilencmillió-

háromszáznegyvenhétezer-ötszázkilencvennyolc forint. 

 

2.2 Árforma: Átalány alapján történő elszámolás 

2.3 A 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződésben, illetve az 1. 

pontban meghatározott valamennyi szükséges munka elvégzését, amelyet vállalkozó a szerződés 

teljesítése során nem növelhet.  

2.4 A 2.1 pontban meghatározott vállalkozói díj a Magyar Szabvány és Műszaki előírások szerinti I. 

osztályú kivitelezésre vonatkozik.  
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3. Számlázás, elszámolás: 

3.1 Jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj, magában foglalja az 1.1 pontban 

meghatározott munkához szükséges valamennyi munka-, anyag-, szállítási költséget. A Vállalkozó 

előleg kérésére jogosult, mely nem lehet több, mint a vállalkozói díj 50%-a, azaz nettó ……………..,-

Ft + ÁFA. Az előleg kifizetése díjbekérő ellenében lehetséges, mely kifizetését követően a Vállalkozó 

előlegszámlát köteles benyújtani a Megrendelő részére. Az előlegszámla a végszámlában kerül 

elszámolásra. A végszámla az elvégzett munka végén leadott és elfogadott elszámolást követően 

állítható ki. A végszámla kifizetése a jelen szerződés szerinti munka teljesítését követően, a Vállalkozó 

által 15 napon belül benyújtott, Megrendelő nevére kiállított számla alapján, a teljesítéstől számított 30 

napon belül történik meg a Vállalkozó által megadott bankszámlaszámra: 

……………………………………... 
3.2 Jelen szerződés szerinti munka elszámolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik. 

 

4. A szerződés teljesítése:  

4.1 A munkaterület átadása: 2019. október 4. 

4.2 A munka befejezési határideje: 2019. december 31., kivéve a kazán cseréje, mely esetben a 

befejezés határideje: 2020. május 31. 

Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkálatok elvégzését 2019. ………………-jei teljesítési 

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

figyelemmel jelen szerződés 10.2 pontjában foglaltakra. 

 

5. Műszaki ellenőrzés, teljesítést igazoló személyek: 
Megrendelő részéről:    Kovács Edina  

 

Vállalkozó részéről:      ............................................. 

 

6. Vállalkozó kötelezettsége különösen: 

6.1 Vállalkozó biztosítja az 1.1 pontban rögzített munka elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket. 

6.2 Vállalkozó feladata a legyártott anyagok teljesítés helyére való leszállítása és azok szakszerű 

beépítése.   
6.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést a vonatkozó hatályos 

jogszabályok alapján látja el.  

6.4 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek 

a szerződés teljesítésére kihatással lehet.  

6.5 A Vállalkozó hibájából, érdekkörében felmerült okból figyelembe nem vett, a szerződés 

megkötésének időpontjában előre nem látható többletmunka költségei Vállalkozót terhelik.  

 

7. Megrendelő kötelezettségei: 

 7.1 A Megrendelő kötelezettsége gondoskodni arról, hogy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez 

szükséges munkaterület a munkálatok megkezdésének napján munkavégzésre alkalmas állapotban a 

Vállalkozó rendelkezésére álljon.  

7.2 Megrendelő köteles a vállalkozói díjat - teljesítést követően a Vállalkozó által 15 napon belül 

benyújtott végszámla ellenében, a teljesítéstől számított 30 napon belül – a Vállalkozó bankszámlájára 

való átutalással kiegyenlíteni.   

 

8. Minőség 

8.1 Vállalkozó köteles jelen szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást I. osztályú minőségben 

teljesíteni. 

8.2 Vállalkozó a minőségtanúsítást a vonatkozó rendeletek és az esetleges egyéb előírások alapján 

köteles biztosítani.  

 

9. Szavatosság, jótállás, hibás teljesítés 

9.1 Jótállás időtartama: 2 év 

9.2 Szavatosság időtartama: 5 év  

9.3 A szavatossági jogaikat a Felek a Ptk. szabályai szerint érvényesíthetik.  
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 9.4 Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem megfelelő mennyiségben és minőségben végzi. 

 9.5 Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles saját költségén a hiba 

kijavítását haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül megkezdeni és a Megrendelő által megjelölt 

határidőn belül teljesíteni.  

 

10. Együttműködés, egyéb kikötések, nyilatkozatok:  
10.1  Felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás kizárólag akkor eredményes, Vállalkozó kizárólag 

akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba 

vagy hiányosság nincs. Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-

átvételt megtagadni, míg Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.  

10.2  Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó alvállalkozót bevonhat. Az alvállalkozóért 

Vállalkozó felel, és ugyanazon szabályok vonatkoznak rá, mint Vállalkozóra.  

10.3  Vállalkozónak felróható késedelem esetén a nettó vállalkozási díj napi 1 százalékának 

megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.  

10.4  Amennyiben Megrendelő jelen szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen 

teljesíti, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a kiegyenlítés napjáig a késedelemmel 

érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi 

kamatot köteles fizetni a Vállalkozó részére. 

 

11. A szerződés módosítása, jognyilatkozatok 

11.1 Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak írásban és közös megegyezéssel 

módosíthatják az arra jogosult képviselőik által és minden egyéb, a jelen szerződéssel kapcsolatos 

jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes és alkalmas a kívánt joghatás kiváltására.  

11.2 Jelen szerződés tárgyán kívüli munkálatok elvégzése (pótmunka) külön megállapodás tárgyát 

képezheti. 

11.3 Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj összege, mint fedezet, rendelkezésre áll.  

 

12. Vonatkozó jogszabályok, az eljáró bíróság kikötése 

12.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a jelen szerződésre vonatkozó egyéb 

jogszabályok rendelkezései, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokások irányadók. 

12.2 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket 

elsődlegesen békés úton kívánják rendezni, ennek esetleges eredménytelensége esetére azonban kikötik 

a Nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.  

 

A Felek jelen szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és közös értelmezés 

után 5 példányban jóváhagyólag - az erre jogosult képviselőik által cégszerűen – írják alá. 

 

Tiszavasvári, 2019. ……………………. 

 

 

 

______________________________    ____________________________ 

              MEGRENDELŐ          VÁLLALKOZÓ 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                        MUKI-ÉPKER Kft. 

képviseletében                         képviseletében 

       Szőke Zoltán polgármester          Zsoldos Attila ügyvezető 
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Tárgy (20.np.): Egyebek 

 

Hozzászólások: 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megköszönte a választópolgárok bizalmát és azt, hogy a városért dolgozhatott, majd elmondta, 

hogy örül annak, hogy 1971 óta a legjobb tudása és szándéka szerint szolgálthatta a körzetét. 

Visszatekintve az első idők voltak a legaranyosabbak, a legkedvesebbek, mert „békeidőben” 

lehetett villanyt, vizet vezetni, járdát építeni, nagyon jó volt fiatalnak lenni, dolgozni és hatékonyan 

közreműködni a város szépítésében. Az évtizedek alatt nagyon sok üggyel kapcsolatban kereste 

meg a lakosság és akkor is a legjobb tudását adta. Érdekes számára, hogy az utána következők 

közül sokan jelentkeznek képviselőnek, nem tudják, hogy milyen nehéz munka a közéleti 

megbízatás. Véleménye szerint nem könnyű feladat a mai gazdasági körülmények között és a 

kiélezett politikai küzdelmek közepette képviselőnek lenni. Végezetül elnézést kért azoktól a 

lakóktól, akik még mindig szerették volna viszontlátni, de már egészségi állapota nem teszi ezt 

lehetővé. A jövőben képviselő-testületnek jó egészséget, sok sikert kívánt. 

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Jó egészséget és jó pihenést kívánt.   

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megjegyezte, hogy az elmúlt 5 évben 4 évig volt képviselő, és az utolsó egy évben pedig 

polgármesterként dolgozhatott a városért. Megköszönte a testület munkáját, amit az elmúlt egy 

évben a közös célokért tettek. Elmondta azt is, hogy bízik abbn, hogy Tiszavasvárinak a 

választásokat követően olyan képviselő-testülete alakul, akik az itt élőket fogják segíteni. Majd 

megköszönte a polgármesteri hivatal munkatársainak is a segítő munkát. Úgy véli, hogy a 

maximumot nyújtották mindenki felé. Végezetül elmondta, hogy egy felszálló ágban van 

Tiszavasvári, mely erőt és kitírtást kíván az új képviselő-testülettől, az önkormányzat 

intezményeitől, munkatársaitól.  

 

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

bezárta és a Képviselő-testület zárt üléssel folytatta a munkáját. 
  

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán           Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester                                                                   jegyző 

 

 
 

 


