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1. Előterjesztés a Tiszavasváriban megvalósuló tanuszoda beruházáshoz szükséges 

nyilatkozat megadásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2022. január 17-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási 

Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, 

Szurkos Szilvia képviselők 

  

Távol maradt:   Császár József Sándor, Szabó Zsolt, Tamás Viktor, Volosinóczki Béla 

képviselők 
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Krasznainé dr. Csikós 

Magdolna osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető-helyettes,  
 

Meghívottként távolt maradt: - 
 

Jegyzőkönyv-vezető: Makra Anita 
 

Szőke Zoltán polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet, majd a jelenléti ív alapján 

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

képviselőből 8 fő képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. 

Kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 

elfogadásáról.  
 

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

tárgyalását szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 
 

A Képviselő–testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2022. (I.17.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2022. január 17. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. január 17. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Előterjesztés a Tiszavasváriban megvalósuló tanuszoda beruházásához szükséges 

nyilatkozat megadásáról 
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2.   Egyebek 

 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Tiszavasváriban megvalósuló tanuszoda 

beruházáshoz szükséges nyilatkozat megadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy Tiszavasvári lehetőséget kapott néhány évvel ezelőtt tanuszoda 

megvalósítására. Most a megvalósítás fázisába léphet a tanuszoda. Gyakorlatilag kiemelt 

beruházássá minősítette a Kormány. A helyszínről már döntött a képviselő-testület, viszont a 

megvalósításhoz a Nemzeti Sport Központ Jogi Igazgatósága kérte Tiszavasvári Város 

Önkormányzatát, hogy a beruházás megvalósításához az ingatlant ingyenesen átadja állami 

tulajdonba. A közbeszerzés már kiírásra került, és remélhetőleg hamarosan meg is lesz a 

kivitelezésre a nyertes pályázó.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2/2022. (I.17.) Kt. számú  

 

A Tiszavasváriban megvalósuló tanuszoda beruházáshoz szükséges nyilatkozat 

megadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

1.Dönt arról, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének 

keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével 

kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat szerint Tiszavasvári 

Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő tiszavasvári 6661/2 helyrajzi számú forgalomképes 

vagyoni körbe tartozó ingatlant ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja, figyelemmel a 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1)-(4) 

bekezdéseiben foglaltakra, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) 

bekezdésére, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. §-ában leírtakra. 

 

2. Meghatalmazza Szőke Zoltán polgármestert a fenti ingatlan ingyenesen történő állami 

tulajdonba adásához szükséges jognyilatkozatok megtételére, különös tekintettel a Nemzeti 

Sportközpontokkal történő megállapodás aláírására. 

 

3.Nyilatkozik arról, hogy  

- a tiszavasvári 6661/2 hrsz-ú ingatlan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (3) bekezdésével összhangban az önkormányzat 

kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteti, és a vagyonelem 

kötelező önkormányzati feladat ellátásához, így különösen a nemzeti köznevelésről 

szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz, vagy ezek 

finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi 

előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges, az ingatlan tulajdonjogának átruházása 

önkormányzati feladat ellátását nem veszélyezteti. 

- a tiszavasvári 6661/2 hrsz-ú ingatlan nem tartozik az önkormányzat forgalomképtelen 

törzsvagyonába. 

- a tiszavasvári 6661/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésekor az 

Ingatlanhoz kapcsolódóan részben vagy egészben általános forgalmi adó levonási jog 

nem illette meg az Önkormányzatot, így az ingyenes tulajdonba adás az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. §-ában foglaltak alapján mentes 

az általános forgalmi adó alól.  

4. Elfogadja a határozat mellékletét képező nyilatkozatot és felkéri a polgármester annak 

továbbítására a Nemzeti Sportközpontok részére 

 

 

Határidő: azonnal                                                  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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2/2022.(I.17.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

  

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁTÓL 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
Tel: 42/520-500, Fax: 42/275-000, E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu  

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott Szőke Zoltán, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármestere és 

képviseletére jogosultja a Tiszavasváriban megvalósuló tanuszoda beruházás helyszínéül 

szolgáló tiszavasvári 6661/2 helyrajzi számú, természetben a 4440 Tiszavasvári, Nyárfa út 

közigazgatási címen található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) vonatkozásában az alábbi 

nyilatkozatot teszem.  

Kijelentem, hogy az Ingatlan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 108. § (3) bekezdésével összhangban az önkormányzat kötelezően 

ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteti, és a vagyonelem kötelező önkormányzati 

feladat ellátásához, így különösen a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

önkormányzati köznevelési feladatokhoz, vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, 

vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges, az 

ingatlan tulajdonjogának átruházása önkormányzati feladat ellátását nem veszélyezteti.  

Nyilatkozom, hogy a tiszavasvári 6661/2 helyrajzi számú ingatlan nem tartozik az 

önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába. 

Az Ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésekor az Ingatlanhoz kapcsolódóan részben vagy 

egészben általános forgalmi adó levonási jog nem illette meg az Önkormányzatot, így az 

ingyenes tulajdonba adás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. §-

ában foglaltak alapján mentes az általános forgalmi adó alól.  

Tiszavasvári, 2022. január 17. 

 

 

                                                                                     Szőke Zoltán 

                                                                                     polgármester 
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Tárgy (2.np.): Egyebek 

 

Egyebek napirendi pontban kérdés, felvetés nem hangzott el. 

 

 

 

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

polgármester bezárta. 

  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 
 

 

 


