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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2013. április 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, 

Balogh Sándor, Cselényi Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros 
Lászlóné, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián és Szabó Zoltánné képviselők.  

 
Távol maradt:     Szőke Zoltán és Tündik András képviselők. 
 
Meghívottként részt vettek:  
Bundáné Badics Ildikó jegyző és Girus András osztályvezető.  
 
Meghívottként távolt maradt:  
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Dr. Tóth Marianna osztályvezető és Gombás 
Marianna Építési irodavezető 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen. Ezt 
követően kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pont 
megtárgyalásának elfogadásáról. 
 
A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pont megtárgyalását. 

 
Tárgy (1.np.): Előterjesztés  Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése ÉAOP-

5.1.2/02-11 pályázat saját erejének biztosításához szükséges 
beruházási hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 
szóló 69/2013. (III.21.) Kt. számú határozat módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 
Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az ajánlattételi felhívás a 69/2013.(III.21.) Kt. 
számú határozattal került elfogadásra, amelyben 5 pénzintézet került megnevezésre, továbbá 
az, hogy nekik küldik el a pályázati kiírást. Az eredeti határozatban az szerepelt, hogy 2013. 
április 29. 11:00 az ajánlattételi beadási határidő, mellyel megegyező a bontási határidő, a 
döntés pedig 2013. május 23, mely határidőt a rendes képviselő-testületi üléshez próbálták 
igazítani. Időközben két pénzintézet is jelezte, hogy nem kíván pályázatot benyújtani, egy 
ajánlattételre felkért pénzintézet pedig azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az 
ajánlattételi határidőt hosszabbítsák meg 2013. május 10-re. Megjegyezte, hogy a testület 
döntése eredetileg 2013. május 29. lett volna, ezért is kellett a határozat-tervezetet ismételten 
a képviselő-testület elé hozni. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak is érdeke, hogy 
lehetőleg minél több ajánlatot kapjon arra a hitelre, amit kértek, tehát ezért is került ez a téma 
ismételten előterjesztésre. Minden pénzintézet számára 2013. május 10. lenne a határidő, 
2013. május 23-i döntési időponttal. A határozat-tervezetben szerepel egy 4. pont, ami arról 
szól, hogy a képviselő-testület ad egy felhatalmazást a polgármesternek arra vonatkozóan, 
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hogy a pályázati felhívásban rögzített időpontokat saját hatáskörben módosíthassa, és akkor 
nem kell a képviselő-testületet összehívni, ha valami technikai okból kifolyólag a megadott 
ütemezés szerint nem vihető végbe a hitellel kapcsolatos döntési előkészítés. Illetve kérte a 
határozat-tervezet 5. pontjának módosítását, mely nem pontosan került megfogalmazásra, 
hiszen eredetileg az került leírásra, hogy a polgármester a fent elhangzottakról tájékoztatja az 
ajánlattételre felkért pénzintézeteket. Igazából csak azokat a pénzintézeteket kellene 
tájékoztatni, akik nem jelezték, hogy nem kívánnak pályázatot benyújtani. Tehát a határozat-
tervezet 5. pontja az alábbiak szerint kerülne megfogalmazásra: „Felkéri a polgármestert, 
hogy az eredeti határozatban szereplő pénzintézetek közül azokat tájékoztassa, amelyek nem 
jelezték vissza, hogy nem kívánnak pályázatot benyújtani”.  
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

93/2013. (IV.25.) Kt. számú 
határozata 

 
A Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése ÉAOP-5.1.2/02-11 pályázat saját erejének 

biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a pályázati eljárás 
megindításáról szóló 69/2013.(III.21.) Kt. számú határozat módosításáról 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 69/2013.(III.21.) Kt. számú 
határozatában (továbbiakban: Határozat) döntött a Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése 
ÉAOP-5.1.2/02-11 pályázat saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel 
felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról. 
Egy ajánlattételre felkért pénzintézet ajánlattételi határidő meghosszabbítását célzó 
kezdeményezésére figyelemmel a fenti határozatot a következők szerint módosítja: 
 
 

1. A Határozat 1.számú mellékletében a pályáztatási eljárás menete szövegrész 
1.pontjában feltüntetett ajánlattételi határidőt 2013. május 10. 11 00 órára módosítja. 

 
2. A Határozat 1.számú mellékletében a pályáztatási lejárás menete szövegrész 

2.pontjában feltüntetett ajánlatok bontási időpontját 2013. május 10. 11 00 órára 
módosítja. 

 
3. A Határozat és mellékletének többi pontja változatlan marad.  

 
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben a Határozat mellékletét képező 

pályázati felhívásban rögzített időpontokat módosíthatja, melyről a legközelebbi 
Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles. 
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5. Felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az eredeti határozatban szereplő 
pénzintézetek közül azokat tájékoztassa, amelyek nem jelezték vissza, hogy nem 
kívánnak pályázatot benyújtani. 

 
 
  Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik 
            polgármester 

 
 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik 
polgármester bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó  
 polgármester jegyző 
 
 
 


