
1 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2016. november 17-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testületének rendkívüli, nyílt üléséről.  

 

Helye:   Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                 (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Munkácsi Mihály alpolgármester, Sipos 

Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József 

Sándor, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt és Szabó Krisztián 

képviselők.                                      
 

Távol maradt :  Bakné Répási Ágnes, Dr. Rojkó László és Szőke Zoltán képviselők.  
 

Meghívottként részt vettek:  

Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Girus András osztályvezető 
 

Meghívottként távolt maradt: -  

 
 

Jegyzőkönyv-vezető: Hériné Bodnár Anita 
 

Fülöp Erik polgármester: 

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. Kérte, 

hogy „Egyebek” napirendi pont alatt vegye fel a testület napirendjére a „Tiszavasvári Város  

Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról” szóló előterjesztést. Javasolta, 

hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 

elfogadásáról.  
 

A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.  
 

A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi 

pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:  

 

NAPIRENDEK          

 
      

1. Előterjesztés a 37/2016. (II.15.) Kt. számú határozat 3. számú módosításáról 

 

2.  Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda tetőfelújításához szükséges hitel felvételéről szóló 
döntésről 

     

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret  

biztosításáról  

 
4.  Egyebek 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a 37/2016. (II.15.) Kt. számú határozat 3. számú 
módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
287/2016. (XI.17.) KT. SZÁMÚ 

HATÁRO ZATA 

 

A 37/2016. (II.15.) Kt. számú határozat 3. számú módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2017-2019 

időszak közötti bemutatásáról szóló többszörösen módosított 37/2016.(II.15.) Kt. számú 

határozat mellékletét a jelen határozat melléklete szerint módosítja:  

 

 
 

 

Határidő: azonnal                                Felelős:  Dr. Fülöp Erik 

          polgármester  
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            287/2016.(XI.17.) Kt. számú határozat melléklete  
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség einek és saját 

bevételeinek bemutatása 2017-2019 évekre vonatkozóan 

         

      Tiszavasvári Város Önkormányzata   

 
                                                          Adatok forintban   

Megnevezés  

Sor- 

tárgyév  

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő 
fizetési kötelezettség összegei  

Összesen 7=4+5+6  

szám  

2017.  2018.  2019.  

  

    

    

1 2. 3 4 5 6   7 

 Helyi adók ból  származ ó 
bevétel  1. 267 600 000  270 000 000 268 000 000 270 000 000  808 000 000 

Tulajdonos i bevételek  2. 376 000 200 000 200 000 200 000  600 000 
Részesedések érték esítése 
és részes edés ek  
megszűnéséhez 
kapcsolódó bevételek  3. - - - -  - 

Díjak, pótlék ok, bírságok és  
települési adók bev étele i  4. 13 620 000 10 000 000 9 000 000 8 000 000  27 000 000 
Immateriális javak,  
ingatlanok  és egyéb tárgy i 
eszközök érték esítése 
bevételei  5. 2 984 000 6 000 000 6 500 000 6 700 000  19 200 000 
Privatizációból származ ó 
bevételek  6. - - - -  - 

Saját bevételek 
(01+…+06)

2
 7. 284 580 000 286 200 000 283 700 000 284 900 000  854 800 000 

Saját bevételek ( 07. sor)  
50 %-a

2
       8. 142 290 000 143 100 000 141 850 000 142 450 000  427 400 000 

Előző év(ek) ben  
keletkez ett fizetési  
kötelezettség (10…+17)  9. 1 116 138 697 879 582 379 -  1 280 258 

Hitelből eredő fizetés i 
kötelezettség  10. - - - -  - 

Kölcsönből er edő fizetés i 
kötelezettség  11. 1 116 138 697 879 582 379 -  1 280 258 
Hitelvisz onyt megtestesítő  
értékpapírból er edő fizetés i 
kötelezettség  12. - - - -  - 
Adott váltóból eredő fizetés i 
kötelezettség  13. - - - -  - 
Pénzügy i lízingből eredő 
fizetési kötelez ettség  14. - - - -  - 
Halasztott fizetés,  
részletfizetés fizetés i 
kötelezettségek  15. - - - -  - 
Szerződés ben kikötött  
visszavásár lási 
kötelezettség  16. - - - -  - 
Kezesség-, 
garanc iaválla lásból eredő 
fizetési kötelez ettség  17. - - - -  - 
Tárgyévben  keletkezett,  
illetve keletkező,  
tárgyévet terhelő fizetési  
kötelezettség 
(19+………+26) 18. 1 687 885 3 589 179 9 387 481 9 023 218  21 999 878 
Hitelből eredő fizetés i 
kötelezettség  19. - - - -  - 
Kölcsönből er edő fizetés i 
kötelezettség  20. 1 687 885 3 589 179 9 387 481 9 023 218  21 999 878 
Hitelvisz onyt megtestesítő  
értékpapírból er edő fizetés i 
kötelezettség  21. - - - - 

 
 - 

Adott váltóból eredő fizetés i 
kötelezettség  22. - - - -  - 
Pénzügy i lízingből eredő 
fizetési kötelez ettség  23. - - - -  - 
Halasztott fizetés,  
részletfizetés fizetés i 
kötelezettségek  24. - - - -  - 
Szerződés ben kikötött  
visszavásár lási 
kötelezettség  25. - - - -  - 
Kezesség-, 
garanc iaválla lásból eredő 
fizetési kötelez ettség  26. - - - -  - 
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Fizetési kötelezettség   
összesen (9+18)  27. 2 804 023 4 287 058 9 969 860 9 023 218  23 280 136 
Fizetési kötelezettséggel  
csökkentett saját bevétel  
(8-27)  28. 139 485 977 138 812 942 131 880 140 133 426 782  404 119 864 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda tetőfelújításához szükséges 
hitelfelvételéről szóló döntésről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

288/2016. (XI.17.) KT. SZÁMÚ 

HATÁRO ZATA 

 
A Varázsceruza Óvoda tetőfelújításához szükséges hitel felvételéről  szóló döntésről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egyesített Óvodai 

Intézmény Varázsceruza óvodája tetőfelújítási munkálatai kiadásai fedezetének biztosításához 
szükséges 10.303 eFt összegű hitel felvételéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. 

 

A HITEL: 
 

- célja:                                                        A Varázsceruza Óvoda tetőfelújítási munkálatainak  

                        finanszírozása  

            

- folyósító pénzintézet:                                           OTP Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank)  
 

- összege:                10.303.000,-Ft 

- típusa: célhitel  

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- törlesztés kezdete:                                                 2018. március 30. 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ 1,2 % kamatfelár/év  

- szerződéskötési díj: A hitelösszeg 1 %  - a 

- szerződésmódosítási díj: A Bank mindenkori Hirdetményben közölt 

díj  

- rendelkezésre tartási jutalék: 1 %  

- kezelési költség:                                                     0,5 %   

- rendelkezésre tartási idő: 2017. december 29.-ig 
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- végső lejárata:                2024. december 30.  

 
- fedezet:                                                                 Tartós finanszírozási jogviszony keretében  

          jelzálogjog biztosítása  a tiszavasvári  

          2866.hrsz.-ú ingatlanon, mely a 2016.  

          január 4.-én kelt 1-2-15-4400-0621-4  

          számú jelzálogszerződés alapján került  
          bejegyzésre 

 

A kölcsönszerződés – tervezetét a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folyamodjon az OTP Bank Nyrt. ajánlatával a 
Kormány előzetes engedélyének megszerzéséért a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak szerint. A polgármester, 

illetve szükség esetén a polgármester és a jegyző a Kormány előzetes engedélyének 

megszerzéséhez szükséges dokumentumokat kitölthetik, a nyilatkozatokat megtehetik, 

és azokat aláírhatják.  
 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kormány előzetes engedélyének megszerzését 

követően az abban foglaltak szerint a hitelszerződést aláírja.  

 

4. Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt 
a hitel éves adósságszolgálatát betervezi az önkormányzat mindenkori 

költségvetésébe.  

 

5. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy amennyiben a felújítás összköltsége meghaladja 

az engedélyezett hitel összegét, úgy a szükséges többletfinanszírozást az 
önkormányzat saját erőből biztosítja. 

 

6. A Varázsceruza óvoda tetőfelújítási munkálataival kapcsolatosan Tiszavasvári Város  

Önkormányzata ÁFA visszaigénylésre nem jogosult.  

 
7. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzatának nincs  

60 napnál régebbi köztartozása, illetve nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési 

eljárást. 

 

8. Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a Varázsceruza óvoda tetőfelújítási munkálatai 
nem építési engedély kötelesek.  

 

9. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakról az OTP Bank Nyrt.-t 

tájékoztassa. 

 
 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                     Badics Ildikó jegyző 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási 
hitelkeret biztosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Pontosításképpen elmondta, hogy az előterjesztés 2. bekezdésében a 3. sorban kimaradt, hogy 
a CXCV. törvény keletkezésének éve 2011. Másrészt az önkormányzat 100.000 eFt likviditási 

hitelkerettel rendelkezett. 2016. október 01-től 50.000 e forintra csökkent a szerződés szerint. 

Ezt az év végére a gazdasági stabilitásról szóló törvény értelmében vissza kell fizetni. Év 

elejétől ismételten szüksége lesz az önkormányzatnak erre a hitelkeretre.  Amennyiben most a 

képviselő-testület elfogadja az ajánlati felhívást, akkor a decemberi képviselő-testületi ülésre 
már fogjuk tudni hozni, és 2017. január 02.-án vagy 2017. január 03-án már aláírható lesz a 

keret. 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

289/2016.(XI.17.) Kt. számú 

határozata 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat átmeneti likviditási  

problémáinak kezelésére az alábbiakban meghatározottak szerint folyószámla-hitelkeret 
igénybevételét határozza el: 

 

1.) AZ IGÉNYELT HITELKERET: 

 

- összege:        100 000 000 Ft 
 

- rendelkezésre tartás kezdő időpontja:  2017. január 02.  

 

- rendelkezésre tartás végső időpontja:   2017. december 31.  

 

- fedezeteként a Képviselő-testület az alábbi biztosítékokat ajánlja fel:  

 

  Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő 2866 hrsz-ú kivett egyéb épület  

„Térségi Szolgáltató Ház” megnevezésű forgalomképes ingatlant, az azon lévő 
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jelenleg hatályos tartós finanszírozási jogviszony esetére kötött 

jelzálogszerződés alapján. 

  

2.)  A Képviselőtestület hozzájárul és visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. 

részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján az esedékessé váló 

fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 

biztosítása érdekében a központi támogatások elkülönítésére szolgáló számlájáról, illetve a 
helyi adó és gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az OTP Bank 

Nyrt. átvezesse. 

 

3.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves költségvetésbe a hitel 

törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja.  
 

4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ügylethez a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése b) pontja alapján nem 

szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása, továbbá a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 10.§ (8) f) pontja alapján nem szükséges  közbeszerzési eljárás lefolytatása a 
hitel felvételéhez.  

 

5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakról 

folytasson egyeztetéseket az OTP  Bank Nyrt.-vel, mint számlavezető pénzintézettel. 

A pénzintézet kedvező elbírálása esetén, a likviditási hitelkeretről szóló végleges javaslatát 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő:  azonnal         Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (4.np.): Egyebek 

 
Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Kérdésként vetette fel, hogy a Civil Ház kapcsán szándékban van-e már más üzemeltetési 

terv. A nagycsaládosok egyesülete rendszeresen ad be pályázatokat működésre, programokra,  
ezért fontos lenne ezt tudniuk, hogy a jelenlegi állapotok szerint tudnak-e majd pályázatokat 

beadni.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy a Civil Ház funkciója, hogy mindenféle civil csoportokat, 
egyesületeket tömörítsen. Döntő többségben a Nagycsaládosok Egyesülete hasznosíthatta. 

Úgy gondolják, hogy másoknak is teret kell adni ott, ami nem azt jelenti, hogy a 

Nagycsaládosok Egyesületének nem. Erről közösen kell majd a Képviselő-testületnek 

döntenie. Jelentős irodahely hiánnyal küszködik az önkormányzat is, nagyon sok civil 

szervezet érdeklődik.  
 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző: 

Elmondta, hogy készül az előterjesztés. A Nagycsaládosok Egyesületének a szerződésében a 

forduló nap márciusi időpont, tehát a januári pályázatokat ez nem befolyásolja.  Arra 

törekednek, hogy zökkenőmentesen biztosítva legyen a pályázati lehetőség.  
 

Balázsi Csilla képviselő: 

Véleménye szerint semmilyen civil szervezet nem volt kizárva a Civil Ház használatából. 

Ahogy jelezték a programigényeiket a civil szervezetek, azoknak mindig teret engedtek. Lesz -

e annyi más igény, hogy fenn tudják majd tartani.  
 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző: 

Éppen ezért kérték a Nagycsaládosok Egyesületének képviselőjétől, hogy még ne beszéljenek 

erről, mert még nem biztos, hogy érinteni fogja a Nagycsaládosok Egyesületét ez az 

önkormányzat részéről felmerült  probléma, illetve több oldalról is érkeznek elhelyezési 
kérelmek. Kompromisszumos megoldásokra lesz szükség ezzel kapcsolatban.  

 

 

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

polgármester bezárta.  
 

 

k.m.f. 

 

 
 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 

 


