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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2017. október 26-án 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 249-258. 

rendelete: 

 

NAPIRENDEK  

 
1. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.  

 

2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

 

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

4. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 

valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016.(V.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5. Előterjesztés Köztisztasági feladatok ellátása céljából konténeres hulladékszállítás 

szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről  

 

6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret 

biztosításáról 

 

7. Előterjesztés az SZGYF által megvalósítani kívánt élelmiszersegély osztásra 

vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról  

 

8. Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása működési 

önrészének felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról 

 

 9. Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 

        
10. Előterjesztés a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés ismételt 

meghosszabbításáról 

 

11. Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda konyhaegységének korszerűsítési munkálatairól 

     

12. Előterjesztés önkormányzati bérlakások értékesítéséről 

 

13. Tájékoztató a TOP-7.1.1-16 pályázat megvalósításáról 

 

14. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 felhívására benyújtott 

pályázatról szóló tájékoztató 
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15. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-

ellátási szerződésének módosításáról  

 

16. Egyebek 

 

Készítette: Bodnár Anita  
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2017. október 26-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt 

üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, 

Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József Sándor, Kovácsné Nagy Julianna, 

Ráduly Zsolt, Szőke Zoltán képviselők                                 
 

Távol maradt:      Munkácsi Mihály alpolgármester, Dr. Rojkó László, Szabó Krisztián képviselők                       

                       

Meghívottként részt vettek:  

Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea 

osztályvezető, Girus András osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna Tiszavasvári Városi 

Kincstár igazgatója, Gáll Antal Lászlóné Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit 

Kft. ügyvezetője, Gáll Attila köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Pere Attila 

köztisztviselő 
 

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

Siteri Éva a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nácsáné dr. Kalán Eszter 

Hajnalka a Kornisné Központ intézményvezetője, Nácsa Balázs a Tiszavasvári Sportegyesület 

elnöke, Dr. Éles J. Viktória közbeszerzési tanácsadó, Dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. 

ügyvezetője, Volosinóczki Béla Rehabilitációs Team Kft ügyvezetője, 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita 

 

Dr. 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. Javasolta egyebek 

napirendi pontként felvételre „A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 

felhívására benyújtott pályázatról szóló tájékoztatóról”, illetve egyebek 2 napirendként pedig „A 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási 

szerződésének módosításáról” szóló előterjesztést. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a napirendi 

pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 

 

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. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 

2. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról 
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3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

4. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 

valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016.(V.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5. Előterjesztés Köztisztasági feladatok ellátása céljából konténeres hulladékszállítás 

szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről  

 

6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret 

biztosításáról 

 

7. Előterjesztés az SZGYF által megvalósítani kívánt élelmiszersegély osztásra 

vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról  

 

8. Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása működési 

önrészének felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról 

 

 9. Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 

        
10. Előterjesztés a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés ismételt 

meghosszabbításáról 

 

11. Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda konyhaegységének korszerűsítési munkálatairól 

     

12. Előterjesztés önkormányzati bérlakások értékesítéséről 

 

13. Tájékoztató a TOP-7.1.1-16 pályázat megvalósításáról 

 

14. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 felhívására benyújtott 

pályázatról szóló tájékoztató 
 

15. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-

ellátási szerződésének módosításáról  

 

16. Egyebek 

 

ZÁRT ÜLÉS 
 

17. Előterjesztés a tiszavasvári 6494, 6495, 6496, 6497 és 6498 hrsz-ú önkormányzati 

üdülőingatlanok értékesítésére kötött adásvételi szerződések jóváhagyásáról  

 

18. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok 

értékesítéséről  

 

19. Előterjesztés a tiszavasvári 0301/25 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 

értékesítéséről 

 

20. Előterjesztés Osvai Viktor Tamás tiszavasvári 6661 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 

egy részének megvásárlására vonatkozó kérelméről 
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Tárgy (1.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett 

munkájáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés között végzett 

munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően: 

 

Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 

 

Ssz.        

1. 

2017. 

szeptember 29. Szabó András Tiva-Szolg Kft. ügyvezető 

2. 

2017.szeptember 

30. Zúzosléfőző verseny 

3. 2017.október 

02. 

Fogadónap 

4. Idősek Napja rendezvény  

5. 2017.október 

03. 

Szabó András Tiva-Szolg Kft. ügyvezető 

6. Apparátusi ülés 

7. 

2017. október 

04. 

Bánszkiné dr. Mészáros Irén és Nácsa Balázs 

Tiszatér Társulás   

8. 
2017. október 

06. 

HVB ülés Járási Hivatal 

9. 

Váci Mihály Gimnázium Szalagavató 

Ünnepsége   

10. 
2017.október 

09. 
Szabó Sándor Nyak-Ép Kft. műszaki vezető 

gyári óvoda konyha 

megtekintése 

11. Vasvári Pál Társaság Aradi Vértanúk megemlékező ünnepsége 

12. 

2017.október 

10. Elnökségi Ülés Budapest 

13. 
2017.október 

11. 

Sári Józsefné Tiszavasvári Vöröskereszt vezetője 

14. Tűzoltósági elnökségi ülés 

15. Aleváné Siteri Éva TIVESZ Kft. ügyvezető   

16. 

2017.október 

13. Nácsa Balázs Tiszatér Társulás 

pályázatok 

megbeszélése 

17. 

2017.október 

16. Nagy János Tiszalöki Hajójavító Kft. ügyvezetője 

18. 

2017.október 

17. Nácsa Balázs Tiszatér Társulás 

19. 

2017.október 

20. Szépkorú köszöntés 

20. 

2017.október 

21. Darts Verseny II. Cívis Kupa, MTH 

21. 2017. októer 21. Polgárőrség 25. éves megemlékezés 

22. 

2017. október 

23. 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére megtartott Ünnepség 

 

A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két képviselő–testületi ülés 

között végzett munkájáról. 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolóról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Juhász Mariann köztisztviselő 

 

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 

249/2017. (X.26.) Kt. számú 

határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

88/2017. (IV.27.)  Kt. számú határozat  

89/2017. (IV.27.)  Kt. számú határozat 

91/2017. (IV.27.)  Kt. számú határozat  

107/2017. (V.18.)  Kt. számú határozat  

124/2017. (V.25)  Kt. számú határozat 

125/2017. (V.25.)  Kt. számú határozat  

141/2017. (VI.01.) Kt. számú határozat 

143/2017. (VI.07.)  Kt. számú határozat  

144/2017. (VI.07.)  Kt. számú határozat  

147/2017. (VI.9)  Kt. számú határozat  

156/2017. (VI.29.)  Kt. számú határozat  

157/2017. (VI.29.)  Kt. számú határozat  

195/2017. (VII.27.)  Kt. számú határozat  

196/2017. (VII.27.)  Kt. számú határozat  

197/2017. (VII.27.)  Kt. számú határozat 

                                                           206/2017. (VIII.17.)   Kt. számú határozat  

221/2017. (IX.28)  Kt. számú határozat  

224/2017. (IX.28.)  Kt. számú határozat 

252/2016. (IX.29.)  Kt. számú határozat  

 

 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy a két képviselő-testületi ülés között átruházott hatáskörben hozott költségvetést érintő 

döntéseit a Pénzügyi-Bizottság elnökével, Szabó Krisztiánnal egyeztetve hozta meg, és ezek 

felolvasásától most eltekintene. 
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Tárgy: (3.np): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy egy melléklet módosítása szükségessé vált, így a rendelet-tervezet 3. 

§-ban egy 8-as melléklettel kell kiegészíteni a módosítandó mellékletek sorát, így 30-ra változik a 

mellékletek száma. Az előterjesztés mellékletében szerepel a Városi Kincstár során egy 116.000.-Ft-

os összeg, tévedésből, azt kérte törölni. De ez nem módosítja a rendelet-tervezetet. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Császár József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 

alkotta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

28/2017.(X.27.) önkormányzati 

rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) 

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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati 

rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:    

 

 

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati 

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

 

 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 

a)  2.954.602.326 Ft költségvetési bevétellel 

b)  3.296.775.809 Ft költségvetési kiadással 

c)   342.173.483 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  139.015.488 Ft működési hiánnyal  

cb)   203.157.995 Ft felhalmozási hiánnyal 

d)   480.499.415 Ft finanszírozási bevétellel 
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e)   138.325.932 Ft finanszírozási kiadással 

f)   342.173.483 Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  257.834.483 Ft működési többlettel 

fb)    84.339.000 Ft felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

 

 

 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati 

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

 

h) Az önkormányzat a kiadások között  19.789.869 Ft általános, 67.228.322 Ft céltartalékot állapít 

meg.
  

 

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati 

rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.2, 9.3, 9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.6, 

9.6.1., 9.6.2, 9.7, 9.7.1, 10, 12,  melléklete helyébe e rendelet  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. melléklete, 1. táj., 4. táj. 6. táj. és a 7. tájékoztató tábla helyébe a 

rendelet  27. 28. 29. és 30. melléklete lép. 

  

4.§ Ez a rendelet 2017. október 30-án lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2017. október 26. 

 

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő 

 

 

 

 

     Kihirdetve: 2017. október 27-én. 

 

 

 Badics Ildikó 

 jegyző 

 



9 
 

Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 

6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2017.(X.27.) 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 rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 

 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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28 
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30 
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Tárgy: (4np.): Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról 

szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Megjegyezte, hogy a rendelet mellékletében az önkormányzati bérlakások felsorolása 

kiegészül a Víz utca 3. szám alatti lakással. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Császár József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a melléklet 

kiegészül a Víz utca 3. szám alatti lakással. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

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

rendeletet alkotta: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete 

 

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a lakások és nem lakás célú 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 

lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 

2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
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2.§ Ez a rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba. 

 

          

 

             Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

       polgármester   jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. október 27. 

 

 

                                                                                 Badics Ildikó 

                                                                                     j e g y z ő 
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1. melléklet a 29/2017. (X.27.) önkormányzati rendelethez               

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a  

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati 

rendeletének  

 

2. melléklete 

 

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjáról 

 

1.) Szociális bérlakások: 

 

Ady E. u. 10.   II/2.; III/1.; III/2.; III/3. 

Ady E. u. 14.   II/3., III/5. 

Bercsényi u. 3.  1 db lakás 

Bocskai u. 77.  1 db lakás 

Déryné u. 9.  1 db lakás 

Egység u. 2.  1 db lakás 

Gépállomás u. 18.  2 db lakás 

Katona J. u. 8.  1 db lakás 

Korondi u. 5.   1 db lakás 

Kossuth u. 2.  II/1.; II/3.; II/6.; III/1. 

Kossuth u. 3.   fsz/1.; fsz/3.; I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; II/9. III/10.; III/11.; III/12. 

Kossuth u. 12.  I/3.;I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; III/15.; III/17. 

Krúdy u. 4.  II/3. 

Krúdy u. 14.   III/7. 

Krúdy u. 16.  III/7. 

Kodály Zoltán u.5-7. 4 db lakás 

Mester u. 40.   1 db lakás 

Mihálytelep u. 8.  1 db lakás 

Őz u. 6.  1 db lakás 

Deák F. u. 19/a.  3 db lakás 

Szarvas u. 6.  1 db lakás 

Szarvas u. 14.  1 db lakás 

Széchenyi u. 18.  1 db lakás 

Szilágyi u. 14.  1 db lakás 

Szabó Magda u. 10. 1 db lakás 

Vasvári P. u. 6.  II. lh. IV/10., II/4. I.lph. IV/10. 

Vasvári P. u. 93.  1 db 80 m
2
-es és 1 db 58 m

2
-es lakás 

Víz u. 5.   1 db lakás 

Víz u. 3.  1db lakás 

 

2.) Munkaköri bérlakások: 

Kossuth u. 3.  II/8.; fsz/2. 

 

 

 



57 

 

3.) Bérlőkijelölésű bérlakások: 

Vasvári P. u. 6.   I. lépcsőház I/1.; I/2.; I/3.; II/4.; II/5; II/6.; III/7.; III/8; III/9.; 

IV/11.; 

  II. lépcsőház I/1.; I/2.; II/6.; III/7; III/8.; III/9.; IV/11. 

Vasvári P. u. 110. 1 db lakás 

 

 

3.) Városi közérdekből bérbe adott bérlakások: 

 

Kossuth u. 39.  II/1. 

Károly Róbert u. 2. 2 db lakás 

Vasvári P. u. 6.   II. lépcsőház II/5. 

Báthori u. 6. 

Kossuth u. 12.  I/1.  

Fehértói u. 2/b. 

 

4.) Piaci alapon bérbe adott bérlakások: - 

 

5.) Vendéglakás 

Krúdy Gy. u. 16. III/8. 
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A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 29/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

 

1. Általános indokolás 

 

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Lakásrendelet) 4. § (1) bekezdése határozza meg az Önkormányzat tulajdonában lévő 

bérlakások hasznosítás célja szerinti kategóriáit.  

 

A Lakásrendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület a bérlakásokat a 

Lakásrendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott hasznosítási cél alapján a lakás 

rendeltetésének megfelelően jogosult átminősíteni. 

 

 

2. Részletes indokolás  

 

1. §-hoz 

 

 

Az önkormányzati lakások célszerű hasznosítása miatt szükséges azok típusbesorolását a 

könnyebb és tényszerű hasznosítás érdekében megváltoztatni. A lakásállomány számában és 

címében bekövetkezett változásokat a pontos vagyonnyilvántartás miatt szükséges 

megfelelően módosítani. 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátása céljából konténeres 

hulladékszállítás szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy a határozat-tervezet kiküldésre került a közbeszerzési eljárás 

eredményéről a Bíráló Bizottság javaslata alapján.  

 

Bizottsági vélemény:  

 

Császár József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága tájékoztatja a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a 2. számú határozat-tervezettel kapcsolatban nem hozott döntést, 

mivel annak tárgyával kapcsolatban a bizottsági üléssel egy időben zajlott a Közbeszerzési 

Bíráló Bizottság ülése, melynek eredményéről nem volt információja a bizottságnak. Az 1. 

számú határozat-tervezettel kapcsolatban 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet elfogadását. 

 

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

Erik polgármester az első 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 

250/2017. (X.26.) Kt. sz.  

határozata 

 

településtisztasági feladatok elvégzésére kötött konténeres hulladékszállítási szerződés 

utólagos jóváhagyásáról  

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-ában, valamint az  egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi   CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján 

foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

 

I. 1 Jóváhagyja a konténeres hulladékszállítás tárgyában Kompár László (4440 

Tiszavasvári, Berzsenyi Dániel utca 6.) egyéni vállalkozóval szállítási szerződés 

megkötését, az önkormányzat településtisztasági feladatainak folyamatos biztosítása 

érdekében, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: haladéktalanul                            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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I.2 Felkéri a polgármestert, hogy az I. pontban foglalt döntésről tájékoztassa Kompár 

László egyéni vállalkozót. 
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1. melléklet a 250/2017.(X.26.) Kt. számú határozathoz 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

Bakné Répási Ágnes: IGEN 

Balázsi Csilla: IGEN 

Balogh Sándor: IGEN 

Császár József Sándor: IGEN 

Dr. Fülöp Erik: IGEN 

Kovácsné Nagy Julianna: IGEN 

Ráduly Zsolt: IGEN 

Sipos Ibolya: IGEN 

Szőke Zoltán: IGEN 
 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

251/2017. (X.26.) Kt. számú  

határozata 

 

Köztisztasági feladatok ellátása céljából konténeres hulladékszállítás szolgáltatásra kiírt 

közbeszerzési eljárás eredményéről  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Köztisztasági feladatok ellátása 

céljából konténeres hulladékszállítás szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről” 

című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

I.1 A „Szállítási szerződés, amelynek tárgya konténeres, nem veszélyes szilárd hulladékszállítás, 

ártalmatlanítás, kezelés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére” című közbeszerzési eljárás 

tekintetében a közbeszerzési eljárást eredményesnek, az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 

Debrecen, István út 136. sz.) ajánlattevő ajánlatát, és Kompár László egyéni vállalkozó (4440 

Tiszavasvári, Berzsenyi Dániel utca 6.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

 

I.2 Megállapítja, hogy Kompár László (4440 Tiszavasvári, Berzsenyi Dániel utca 6.) egyéni 

vállalkozó adta - az I.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban 

meghatározott értékelési szempontok alapján - az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, 

gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot.  

 

I.3 Megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő Kompár László ((4440 Tiszavasvári, Berzsenyi 

Dániel utca 6.) egyéni vállalkozó.  

 

II.1 Felkéri a polgármestert, hogy Kompár László (4440 Tiszavasvári, Berzsenyi Dániel utca 6.) 

egyéni vállalkozóval - a köztisztasági feladatok ellátása céljából konténeres hulladékszállítás 

szolgáltatásra vonatkozó - a 216/2017. (IX.19.) Kt. számú határozattal elfogadott szállítási 

szerződést kösse meg.  

 

Határidő: haladéktalanul  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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II.2 Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlattevőket. 

 

Határidő: haladéktalanul  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

II.3 Felhatalmazza a polgármestert a II.1 pontban meghatározott szerződés aláírására. 

 

Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

Tárgy (6.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási 

hitelkeret biztosításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Császár József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

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 

252/2017.(X.26.) 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:  2018. január 01. 

 

- rendelkezésre tartás végső időpontja:    2018. december 31. 
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- 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 

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 számlájáról 

és gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az OTP Bank Nyrt. átvezesse 

azzal a kikötéssel, hogy a gépjárműadó fogadására szolgáló számláról maximum a mindenkori 

egyenleg 40%-a vehető e célra figyelembe. 

 

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 (7.np.): Előterjesztés az SZGYF által megvalósítani kívánt élelmiszersegély 

osztásra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület 

számára. 

 

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: 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO 

támogatása működési önrészének felhasználásáról készült szakmai 

és pénzügyi beszámolóról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Császár József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a képviselő-testület számára a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Mivel további 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 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

254/2017.(X.26.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása működési önrészének 

felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület 

(továbbiakban: Egyesület) 2016. évi TAO támogatása működési önrészének felhasználásáról 

készült szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Az egyesület elnöke által készített Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása 

működési önrészéről készült szakmai és pénzügyi beszámolót megtárgyalta és azt a 

határozat mellékletében rögzítettek alapján elfogadja. 

 

2. Felkéri Polgármestert, hogy tájékoztassa az Egyesület elnökét a határozatban foglaltakról. 

 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Császár József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 tartózkodással, többségi igen 

szavazat hiányában nem hozott döntést a határozat-tervezet elfogadásáról. 

 

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 4 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül többségi igen 

szavazat hiányában nem hozott döntést a határozat elfogadásáról. 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői 

szerződés ismételt meghosszabbításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Császár József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület 

számára. 

 

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 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

255/2017. (X.26.) Kt. sz.  

határozata  

 

a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés ismételt 

meghosszabbításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-ában, valamint az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

szóló 2006. évi   CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján foglaltak alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 

I. 1.  Hozzájárul a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 

TIVESZ Kft.) és a Rehabilitációs Team Kft. közötti, fizioterápia ellátás 26 óraszámmal 

(melyből fizikoterápia: 19 óra, gyógytorna 7 óra) történő biztosításához szükséges, jelen 

határozat 1. mellékletét képező közreműködői szerződés megkötéséhez.  

 

I. 2. Az I.1 pontban meghatározott szerződés 2017. november 1. napjától a 

„Járóbeteg közbeszerzés 2017.” című közbeszerzési eljárás 2. része - Tiszavasvári nem 

szakorvosi feladatellátáson belül a fizioterápia (19 óra fizikoterápia, 7 óra gyógytorna) nem 

szakorvosi feladatellátás - tekintetében lefolytatott, érvényes és eredményes közbeszerzési 

eljárást követően a feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése, és a 

megkötött finanszírozási szerződés kezdő napját megelőző időpontjáig, de legkésőbb 2018. 

január 1. napjáig tartó, határozott időre szól. 

 

Határidő: haladéktalanul                           Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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I. 3. Felkéri a TIVESZ Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az I.1. pontban megjelölt 

szerződés aláírásáról.  

 

Határidő: haladéktalanul                            Felelős: Aleváné Siteri Éva ügyvezető 
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1. melléklet a 255/2017. (X.26.) Kt. határozathoz 

 

KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS 
mely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Egészségügyi  Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

(adószám: ____________________, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Báthori 6.  képviseli: Aleváné 

Siteri Éva ügyvezető) mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató),  

másrészről a …………….. (cégjegyzékszám: …………., adószám: ……….,       bankszámla szám: 

………………., székhelye: …………. képviseli: ……………), mint vállalkozó egészségügyi 

szolgáltató (továbbiakban: Közreműködő) között  alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

 

1. A Közreműködő - a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás részét képező – 

járóbeteg szakellátás keretében fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) tevékenység, heti 

15 nem szakorvosi órában történő feladatellátásának biztosítását vállalja. 

Szakma megnevezése:  fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 26 óra  

melyből    fizikoterápia 19 óra 

gyógytorna 7 óra   
9 jegyű ágazati azonosító: 001000146 

Szakmakód: 5722, 5711 

Progresszivitási szint: járóbeteg szakellátás 

Szolgáltatási típus: 5 (középfokú egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladat) 

Ellátási forma: 10 (járóbeteg ellátás keretében végezhető tevékenység) 

Ellátási terület: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadob, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos 

 

2. A szerződés időtartama  
2.1 Jelen szerződés 2017. november 1. napján lép hatályba. 

2.2 Jelen szerződés a TIVESZ Kft. működési engedélyében szereplő fizioterápia feladatellátásra 

vonatkozó, – Tiszavasvári Város Önkormányzata által kiírt, és lefolytatott érvényes és 

eredményes közbeszerzési eljárást követően - a feladatellátáshoz szükséges jogerős 

működési engedély megszerzése, valamint a finanszírozási szerződés megkötése 

időpontjáig, de legkésőbb 2018. január 1. napjáig tartó, határozott időre szól.  

 

3 A Közreműködő feladata Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő (4440 

Tiszavasvári, Nyárfa u. 4.) Városi Strandfürdő területén kialakított – Tiszavasvári 

Strandfürdő Kft. által a Közreműködő számára bérbe adott – helyiségben járóbeteg 

szakellátás keretében fizikoterápia egészségügyi ellátás biztosítása. 

 

4 A Közreműködő a szolgáltatást az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 

engedéllyel, valamint képesítéssel rendelkező fizioterápiás asszisztenssel/asszisztensekkel 

látja el. A Közreműködő tevékenységének végzésére szakmai felelősségbiztosítást köteles 

kötni, illetve a mindenkor hatályos működési engedélyének egy másolati példányát a 

Szolgáltató részére köteles átadni. 

 

5 Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket (szerződés 

1. sz. mellékletét képező leltár szerint) a feladatellátás megkezdésekor térítésmentesen átadta 

Közreműködő részére, azok folyamatos pótlásáról Közreműködő köteles gondoskodni. A 

Közreműködő köteles „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről” szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott 

feltételeket teljesíteni.  

 

6 A Közreműködő köteles a Szolgáltató által biztosított szoftvert használni az egészségügyi 

szolgáltatás biztosítása során. Köteles a havi OEP jelentéshez adatszolgáltatásra. A 
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programfrissítéssel kapcsolatos feladatok – informatikus biztosítása – a Közreműködőt 

terhelik.  

 

7 A Szolgáltató a feladatellátás/beavatkozás után járó – a lejelentett TVK-érték pontforint 

értékét az adott finanszírozási hónap OEP visszaigazolási lapján szereplő szorzónak 

megfelelő és a munkaállomás programkövetési díjával csökkentett OEP finanszírozás 

összegét, annak megérkezését követően számla ellenében átutalja a Közreműködő 

bankszámlájára és az OEP által megküldött visszaigazolás egy példányát a Közreműködő 

részére átadja. 

.  

 

8 A Közreműködő a feladatai teljesítése során az irányadó környezetvédelmi, munka- és 

tűzvédelmi szabályokat köteles betartani, az általa használatra átadott tárgyi eszközöket 

rendeltetésszerűen használni. Károkozás esetén kárfelelősséggel tartozik. Közreműködő saját 

tulajdonában álló eszközt, illetve a használatra átadott eszközt, az eszköz rendeltetésszerű 

használatra való alkalmasságát folyamatosan köteles biztosítani. 

 

9 A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt az 

egységes betegellátás folyamatosságának biztosítása, és az egészségügyi szolgáltatás 

színvonalának fenntartása, fejlesztése érdekében együttműködve járnak el, különös 

figyelemmel a területi ellátási kötelezettséghez kapcsolódó betegellátási rendre is.  

 

10 A Közreműködőnek az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott 

egészségügyi és személyes adatokat a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kell 

kezelnie. A Közreműködő az egészségügyi szolgáltatást köteles az általában elvárható 

gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, legjobb tudása szerint, szakmai 

kompetenciájának megfelelően nyújtani. A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az 

egészségügyi tevékenység végzése során együttműködik a feladatellátásban közreműködő 

személyekkel, a feladatellátásra irányuló jogviszonyok típusától függetlenül. A szerződés 

teljesítése során a sterilizálásról és a keletkezett veszélyes hulladék megsemmisítéséről a 

Közreműködő gondoskodik.  

 

11 A Szolgáltató jogosult az egészségügyi szolgáltatást, a betegellátás színvonalának megőrzése 

érdekében jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére kiterjedően, e szerződés 

keretei között ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvből 

megállapítható, hogy a Közreműködő a szolgáltatást a jelen szerződés, illetve a vonatkozó 

szakmai, etikai, és jogszabályok rendelkezéseinek megsértésével nyújtja, a Szolgáltató írásban, 

határidő kitűzésével hívja fel a Közreműködőt a jogsértés megszüntetésére. Amennyiben a 

Közreműködő a határidőre nem tesz eleget a felszólításban foglaltaknak, vagy ismételt 

szerződésszegést követ el, ez a jogszerűen alkalmazható egyéb szankciók mellett, jelen 

szerződés azonnali hatályú, rendkívüli felmondását is jelenti.  

 

12 A Közreműködőt azon jogos panaszok miatt, amelyek a tevékenységével összefüggnek, 

felelősség terheli. Az ilyen irányú panaszokat a Szolgáltató kivizsgálja. A kivizsgálás során 

lehetőséget kell adni a Közreműködőnek, hogy az üggyel kapcsolatos álláspontját, védekezését 

előadja. Amennyiben megállapítást nyer a Közreműködő felelőssége, a Szolgáltató jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, vagy a nem megfelelően biztosított szolgáltatás 

értékét megvonni.  

 

13 1 Jelen szerződés rendes felmondással, írásban, a felmondás közlése hónapja utolsó 

napjára mondható fel  
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13.1.1 Közreműködő által abban az esetben, ha a Szolgáltató nem adja át Közreműködő részére 

jelen szerződés 7. pontja alapján meghatározott finanszírozást.  

13.2.2 Szolgáltató által abban az esetben, ha Közreműködő jelen szerződés alapján nem 

vagy nem szerződésszerűen teljesít. 

13.1.3 Bármely fél által abban az esetben, ha a fizioterápia feladatellátásra vonatkozó- 

Tiszavasvári Város Önkormányzata által kiírt – közbeszerzési eljárás bármilyen okból 

meghiúsul, vagy érvénytelenül vagy eredménytelenül zárul. 

 

13.2 Jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel bármikor felmondható. 

 

14. Jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat érvényesen kizárólag írásban tehető. 

 

15. A szerződés megszűnésekor a Közreműködő köteles a kezelésében tartott egészségügyi 

dokumentációt és a használatra adott eszközöket – a betegellátás folyamatos biztosítása 

érdekében – hiánytalanul és haladéktalanul a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.  

 

Jelen megállapodás 2017. november 1. napján lép hatályba.  

 

Szerződő felek a szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és 

nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, megállapítva, hogy a 

szerződésben nem rendezett kérdésekben elsősorban az egészségügyről szóló és az egészségügyi 

tevékenység ellátására vonatkozó, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

Tiszavasvári, …………………………………………… 

 

 

Szolgáltató                                                                               Közreműködő 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda konyhaegységének korszerűsítési 

munkálatairól  

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Pere Attila köztisztviselő 

 

Témafelelős szóbeli kiegészítése: 

 

Pere Attila témafelelős szóbeli kiegészítése: 

AA  határozat-tervezet egyes pontján szükséges egy technikai módosítást elvégezni, amely abból 

adódik, hogy ez ügyben a Képviselő-testület kettős szerepkört tölt be. Míg a Varázsceruza Óvoda 

konyhaegységének esetében - mint a tulajdonosi jogkör gyakorlója - hozzájárul ahhoz, hogy a 

Közétkeztetési Kft. elvégeztesse a szükséges javítási munkálatokat az ingatlanon. Addig a 

Közétkeztetési Kft. esetében – mint annak legfőbb döntéshozó szerve – döntést hoz olyan 

szerződéskötések esetében melyek a társaság törzstőkéjének legalább egynegyedét meghaladják. 

Ennek megfelelően – mivel egyik esetben tulajdonosi hozzájárulásról, míg a másik esetben egy 

döntéshozói szerv döntéséről van szó – azokat két külön pontban kell a határozat-tervezetben 

feltüntetni. Ennek megfelelően kerül az egyes pont módósításra. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Császár József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli 

kiegészítéssel együtt. 
 

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 

256/2017. (X.26.) Kt. számú 

határozata 

 

amely a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.  6/2017.(X.26.) számú- alapító 

határozatának is minősül 

 

A Varázsceruza Óvoda konyhaegységének korszerűsítési munkálatairól 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a Varázsceruza Óvoda 

konyhaegységének korszerűsítési munkálatairól szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

I. Tiszavasvári Város Önkormányzata, Képviselő-testülete 
 

1. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. legfőbb döntéshozó szerveként dönt 

arról, hogy a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. saját költségére, 
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megtakarítása terhére – legfeljebb 18 millió Ft erejéig - a használatában lévő 

Tiszavasvári Gombás András u. 8. B ép. alatti Varázsceruza Óvoda konyhaegységének 
korszerűsítésére vonatkozó alábbi munkálatokat elvégezteti: 

 

           A konyha és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan: 

- Teljes padló és falburkolat cseréje 

- Műanyag kültéri nyílászárók cseréje (ablakok) 

- Műanyag beltéri ajtók cseréje (2 db, konyha) 

- Vízvezeték felújítása 

- Fűtési rendszer korszerűsítése (radiátorok és szelepek cseréje) 

- Szennyvíz elvezető felújítása 

- Zsírfogó berendezés beépítése 

- A jelenlegi elektromos, gáz és vizes eszközök le- és visszakötése, valamint a törmelékek 

elszállítása. 

 

2. A tulajdonosi jogkör gyakorlójaként hozzájárul, hogy a Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. saját költségére, megtakarítása terhére – legfeljebb 18 

millió Ft erejéig - a használatában lévő Tiszavasvári Gombás András u. 8. B ép. alatti 

Varázsceruza Óvoda konyhaegységének korszerűsítésére vonatkozó I.1. bekezdésben 

felsorolt munkálatokat a jelen határozat II. pontjában foglalt feltétellel - elvégeztesse: 

 

II. Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonosi jogkör gyakorló hozzájárulásával 

megvalósuló értéknövelő felújítási munkák vonatkozásában a Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. – a használat megszűnésekor - az általa aktivált értéknövelő 

felújítási, beruházási munkák értékét térítés nélkül átadja Tiszavasvári Város 

Önkormányzata részére. 

A - jelen határozat I. pontjában meghatározott - konyha felújítással kapcsolatos beruházás 

vonatkozásában semmilyen megtérítési és egyéb igénye nincs és nem is lesz Tiszavasvári 

Város Önkormányzatával szemben. 

 

III. Felhatalmazza a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 

jelen határozat I. pontjában meghatározott munkálatok elvégzéséhez szükséges intézkedések 

megtételére, megrendelések, szerződések aláírására.  
 

 

Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés önkormányzati bérlakások értékesítéséről  

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Császár József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület 

számára. 

 

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 

257/2017.(X.26.) Kt. számú  

határozata 

 

Önkormányzati bérlakások értékesítéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló módosított 

17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 37. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület elidegenítésre jelöli ki a következő táblázatban feltüntetett bérlakásokat, a 

táblázatban szereplő vételáron, amennyiben a bérlakás bérlője vállalja a vételár egyösszegű 

megfizetését. 

2.  

 

bérlakás címe helyrajzi 

száma 

forgalmi érték 

(Ft) 

vételár 

forg.érték 70 %-a 

(Ft) 

Kossuth u. 3. fsz/3. 1716/12/A/3 4.441.500 3.109.050 

Kossuth u. 2. II/3. 2854/2/A/11 6.468.000 4.527.600 

Kossuth u. 12. II/7. 2850/2/A/7 4.158.000 2.910.600 

Ady E. u. 10. III/2. 2864/4/A/11 5.480.000 3.836.000 

Korondi u 5. 1226 2.100.000 1.470.000 
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3. A bérlőt a vételár egyösszegben történő megfizetésével 30 % árengedmény illeti meg, így a lakás 

vételára a forgalmi érték 70 %-a.  

 

4. A bérlakások értékesítésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a bérlő lakbér és egyéb díj 

hátralékkal nem rendelkezik. 

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a Lakásrendelet szerinti vételi ajánlatot a bérlők részére küldje 

meg. 

 

Határidő: esedékességkor                      Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

Tárgy (13.np.): Tájékoztató a TOP-7.1.1-16 pályázat megvalósításáról  

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztésről a képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, a 

tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta „a 

TOP-7.1.1-16 pályázat megvalósításáról” szóló tájékoztatót.  

 

 

Tárgy (14.np.): Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 

felhívására benyújtott pályázatról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztésről a képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, a 

tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta „a 

Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 felhívására benyújtott pályázatról” 

szóló tájékoztatót. 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási 

feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy mi az oka a szerződés módosításának? 

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző: 

Válaszul elmondta, hogy a költségvetési-rendelet módosításban már szerepelt, vagyis emiatt került 

egyik pontjában módosításra a rendelet, hogy a Tiva-Szolg Kft. jelezte a kompenzáció igénynek a 

módosulását és ezt követik le a feladat-ellátási szerződésben. 

 

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 TESTÜLETE 

258/2017. (X.26.) Kt. számú 

határozata 

 

(egyben a 12/2017.(X.26.) számú alapítói határozatnak minősül)  

 

a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat -ellátási 

szerződésének módosításáról  
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződésének módosításáról” 

szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint határozza: 

I. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 15-09-

063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban Tiva-Szolg Nonprofit Kft.), 

mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetet és a Városi Kincstár 

Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz.) között a közfoglalkoztatási, valamint 

zöldfelület kezelési, városüzemeltetési, közutak karbantartására vonatkozó 2017. április 11. 

napján kelt, 2017. május 1. napjától hatályos  - „A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni 

ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30) Kt. számú határozata (egyben a 3/2017.(III.30.) számú alapítói 

határozatnak minősül) 1. mellékleteként elfogadott, és a 124/2017. (V.25) Kt. számú 

határozatával, valamint a 221/2017. (IX.28) Kt. számú határozatával módosított - feladat-

ellátási szerződés módosítását az alábbiak szerint: 

A feladat-ellátási szerződés IV. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„IV. A tárgyévi kompenzáció megállapításával kapcsolatos egyeztetéseket, tárgyévet megelőző év 

december hónapjában kell lefolytassák. A tényleges kompenzáció a tárgyévi költségvetés 

elfogadásával és jelen szerződésben való rögzítésével – szerződésmódosítással - válik véglegessé 

Az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő kompenzáció az elvégzett munkának 

megfelelő ütemezésben, az alábbi keretek között kerül kifizetésre a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

által kiállított számlák alapján: 
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 Zöldterület kezelés: 8.935.359 Ft 

 Közutak hidak karbantartása: 2.716.124 Ft 

 Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása: 47.731.443 Ft 

 Városüzemeltetés: 2.379.244 Ft 

 

A kiegyenlítés átutalással történik a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által megjelölt bankszámlára történő 

jóváírással. A fenti összegek az általános forgalmi adót tartalmazzák. 

A kompenzáció mértékének megállapítása során az e területre vonatkozó uniós irányelvekben 

foglaltakat figyelembe kell venni. Az éves kompenzációt is tevékenységi bontásban kell 

megállapítani.  

Amennyiben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. megállapítása szerint a jogos kompenzáció igény nagyobb 

vagy alatta marad a megállapítottnak, azt azonnal de legkésőbb tárgyév október 31-ig jelezni 

köteles az önkormányzat felé. Az önkormányzat 30 napon belül köteles erre válaszolni de a válasz 

megérkezéséig a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az akkor hatályos kompenzációs összeg alapján kell 

tevékenységét végezze.  

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. egy év folyamán két alkalommal köteles beszámolni a jelen szerződés 

alapján végzett tevékenységéről, bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten köteles 

nyilvántartani. 

- Az első féléves teljesítésről tárgyév szeptember 30-ig.  

- Az éves teljesítésről az éves beszámolója elkészítését követő 30 napon belül de legkésőbb 

tárgyévet követő év április 30-ig.” 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

  

 

II. Egyidejűleg elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező feladat-ellátási szerződést 

módosító iratot.  

 

III.1. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 

III.2. Felkéri polgármestert, hogy a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét - jelen határozat 

egy példányának megküldésével - írásban értesítse a döntésről.  

 

 

 

Határidő: azonnal   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 94 

1.melléklet „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási 

szerződésének módosításáról” szóló 258/2017. (X.26.) Kt. számú határozathoz 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

4., a továbbiakban: önkormányzat), valamint a  

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft.), mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, továbbá 

a Városi Kincstár Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti önkormányzati 

költségvetési szerv, mint a közmunka irányítás, mint közfeladat átadásában együttműködő 

partner  

között a követezők szerint: 

I. Előzmények: 

Tiszavasváriban 2017. május 1. napjáig a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, a 

programok szervezését, napi irányítását az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, 

a Városi Kincstár Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz., a továbbiakban: Kincstár) 

szervezte, koordinálta - a Tiszavasvári Város Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás alapján -, de a közfoglalkoztató Tiszavasvári Város Önkormányzata volt. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni 

ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával arról döntött, hogy a 

közfoglalkoztatással összefüggő feladatok – jogutódlással - teljes egészében átadásra kerülnek a 

Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága részére, 

így változás következik be a közfoglalkoztató személyében. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

közfoglalkoztatási feladatellátásához kapcsolódó iratok módosításáról” szóló 124/2017. (V.25.) 

Kt. számú határozatával a feladat-ellátási szerződés módosításáról döntött, a 

kompenzációigény pontos meghatározása, az átadott feladatok csoportosítása, egyértelműsítése, 

kiegészítése, valamint az átadott ingó és ingatlan vagyon pontosítása okán.  

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződésének módosításáról” 

szóló 221/2017. (IX.28.) Kt. számú határozatával a feladat-ellátási szerződés módosításáról 

döntött, a kompenzációigény módosítása kapcsán.  

II. 1. Szerződő felek tekintettel jelen szerződés I.) pontjában foglaltakra, 

megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződés IV. pontját az alábbiak szerint 

módosítják: 

„IV. A tárgyévi kompenzáció megállapításával kapcsolatos egyeztetéseket, tárgyévet megelőző év 

december hónapjában kell lefolytassák. A tényleges kompenzáció a tárgyévi költségvetés 

elfogadásával és jelen szerződésben való rögzítésével – szerződésmódosítással - válik véglegessé 

Az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő kompenzáció az elvégzett munkának 

megfelelő ütemezésben, az alábbi keretek között kerül kifizetésre a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

által kiállított számlák alapján: 

 Zöldterület kezelés: 8.935.359 Ft 

 Közutak hidak karbantartása: 2.716.124 Ft 

 Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása: 47.731.443 Ft 

 Városüzemeltetés: 2.379.244 Ft 

 

A kiegyenlítés átutalással történik a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által megjelölt bankszámlára történő 

jóváírással. A fenti összegek az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
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A kompenzáció mértékének megállapítása során az e területre vonatkozó uniós irányelvekben 

foglaltakat figyelembe kell venni. Az éves kompenzációt is tevékenységi bontásban kell 

megállapítani.  

Amennyiben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. megállapítása szerint a jogos kompenzáció igény nagyobb 

vagy alatta marad a megállapítottnak, azt azonnal de legkésőbb tárgyév október 31-ig jelezni 

köteles az önkormányzat felé. Az önkormányzat 30 napon belül köteles erre válaszolni de a válasz 

megérkezéséig a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az akkor hatályos kompenzációs összeg alapján kell 

tevékenységét végezze.  

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. egy év folyamán két alkalommal köteles beszámolni a jelen szerződés 

alapján végzett tevékenységéről, bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten köteles 

nyilvántartani. 

- Az első féléves teljesítésről tárgyév szeptember 30-ig.  

- Az éves teljesítésről az éves beszámolója elkészítését követő 30 napon belül de legkésőbb 

tárgyévet követő év április 30-ig.” 

III. Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 

IV.1. Jelen feladat-ellátási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-

ellátási szerződésének módosításáról” szóló 258/2017. (X.26.) Kt. sz. határozattal jóváhagyta 
és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására. 

 

IV.2. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják.  

IV.3. Jelen szerződés a felek általi aláírással lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2017. ……………………….. 

 

 

 

…………………………………                                      ………………………………. 

Krasznainé dr Csikós Magdolna                                Dr. Fülöp Erik 

Városi Kincstár Tiszavasvári              Tiszavasvári Város Önkormányzata  

         Intézményvezető            polgármester 

 

 

 

                                                 …………………………………… 

                              Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Szabó András, ügyvezető 
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Tárgy (16.np.): Egyebek 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Elmondta, hogy a Szociális Bizottság október hónapban járt a Szociális Otthonban a 

fűtéskorszerűsítés utáni állapotokról tájékozódni, és akkor tapasztalták, hogy a Tiszavasvári 

Közfoglalkoztatásban dolgozók végeznek helyreállítási munkálatokat ott. Kérdese az volt, hogy a 

vállalkozói szerződésben a helyreállítási munkák benne voltak-e, tehát nem a vállalkozónak kellett 

volna ezt a tevékenységet végezni? Ha pedig neki kellett volna elvégezni, akkor milyen 

megállapodás, illetve szerződés alapján végeztek ott munkálatokat a Tiszavasvári 

közfoglalkoztatásban dolgozók? Arról is kér tájékoztatást, hogy hány alkalommal, milyen 

munkálatokat végeztek. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Olyan információval rendelkeznek, hogy a Képviselő Úr errek a kérdésre már kapott választ Szabó 

Andrástól, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vezetőjétől. A vállalkozói szerződés nem tartalmazta ezt a 

munkálatot, a közfoglalkoztatottakat pedig Tiszavasvári közterületei, illetve az önkormányzati 

tulajdonú területek munkálataira lehet igénybe venni, és ez így történt ebben az esetben is. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Erre a kérdésre Ő még nem kapott választ, mert ezzel kapcsolatban nem kereste meg Szabó 

Andrást. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Több kérdés is felvetődött a körzetében. Az első, hogy az Eszterházy utca és a Kabay János utca 

sarkán újra megnyílt az élelmiszerbolt, és a parkolásból eredően az útszakasz beláthatatlan kifelé 

kanyarodásnál. Azt találnák megfelelőnek, hogyha az Eszterházy utcával szembe egy tükör ki lenne 

helyezve. Illetve még az is felvetődött, hogy a bolt oldalában, az Eszterházy útszakaszon egy 

„Megállni Tilos” tábla lenne kihelyezve. Többször felvetődött már, hogy nem lehetne-e kialakítani, 

egy körforgalmat az egész lakótelepen, mivel elég szűkek az utcák és sok kocsi is parkol, főleg az 

Eszterházy utcán. A másik észrevétel a körzetében, hogy a Gombás András és Vasgereben utca 

sarkán, ahol megvalósult a belvízrendezési beruházás, ki van téve erre a területre egy tábla, „Magán 

Terület, Szemét Lerakása Tilos!”. Ez megtévesztő volt a lakosság számára, hogy az ott magán 

terület.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Elmondta, hogy a Gombás András és Vasgereben utca sarkán lévő terület önkormányzati 

magánterület, tehát magánterület. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

A következő felvetése, csak egy megerősítés lenne, mivel úgy tudja már érkeztek beadványok ezzel 

kapcsolatban az Önkormányzathoz. Az Aradi utca, amit már többször jelzett is, főleg a Kabay út 

felőli részen több autó is áll, és az útszélek sem annyira tökéletesek, ott mostmár nagy problémát 

jelent, hogy a 40. szám alatti lakóház könyékén, -főleg este és reggel-, közlekedési dugók alakultak, 

és a lakók adtak egy javaslatot arra, hogy hogyan lehetne megoldani a parkolási dolgokat. Megnézte 

a költségvetésüket, és ebben látta, hogy a munkadíj költség a legmagasabb. Ezért javasolta, hogy 

esetleg a jövőévi közmunkában nem lehetne-e ezt a munkálatot megoldani. A következő ügyben a 

Kabay János utca 19-es háztömbnek a házszámozása merült fel problémaként. A lakók még nem 

kaptak választ, hogy melyik az A, és melyik a B lépcsőház. Egyes személyeknél kiderült, hogy 

mikor kértek szemétszállítási díjkedvezményt, hogy hárman is laknak abban a lakásban, amiben 

egyedűl élnek.  
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Badics Ildikó jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy ez már nem önkormányzati feladat, ez államigazgatási egyedi ügy. Erre 

van egy jogszabály, ami alapján ezt intézni kell. Egy-egy lakótömböt nem lehet kiragadni, itt az 

egész utcán végig kell menni, és úgy a változást átvinni. Ezeknek a társasházaknak alapító okirattal 

kellene rendelkezniük, de ez is nehézségesen megy. Sokan nem is Tiszavasváriban tartózkodnak, és 

meg kell várni, hogy aláírják ezeket a dokumentumokat. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Úgy tudja, hogy már módosították az Alapító Okiratukat. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Első felvetése lenne a Szabolcsvezér úti útszakasz, ami az Arany János utca és az Ifjúság utca 

közötti részen van, az már járhatatlan, és az útpatka a nagy forgalom miatt javításra szorul. 

Következő kérése, hogy a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. bruttó béreiről kérne egy kimutatást, nem 

személyenként, hanem csak sorszámozva. Továbbá közfoglalkoztatással kapcsolatban kérdezte 

meg, hogy október 31-el lejárnak programok, és mi az információja az önkormányzatnak erről, 

hogy hogyan folytatódnak tovább? 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Attól függ, hogy milyen programról van szó?  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

A Start programok.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Vannak, akiknek október 31. nappal lejár. Tanfolyamok fognak indulni.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Jó lenne, ha kapnának róla az érintettek valamilyen felvilágosítást. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Korábbi tapasztalatok alapján nem tudnak adni információt. A szerződéskötések volt, hogy 

átcsúsztak hónap közepéről hónap végére. Illetve egy napos határidőkkel kellett egyik napról a 

másikra az értesítéseket elkészíteni, a jelentkezéseket lebonyolítani. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

A vízelvezetők tisztítására és az útpatkák karbantartásár biztos, hogy nem lesz program, mert eleve 

az időjárás hozza magával, hogy meddig lehet dolgozni. Van egy 140 fős brigád, akik a város 

közetrületén csinálhatnak bármilyen munkát, és azok közül talán 70 embernek lesz képzése, és a 

másik 70 embert lehet majd visszavenni. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. csak az intézményi 

közfoglalkoztatottakról adott tájékoztatót, és ők be is nyújtották az igényt.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Számos jelzés érkezett felé, hogy a Hősök utcán nagyon sok gyerek jár, és nagyon rossz a járda 

állapota. Balesetveszélyes, és ha lefagy, nem tudják majd takarítani. A járda helyrehozatalára van-e 

lehetőség?  

 

Ráduly Zsolt: 

Számára is jelezték már, hogy a Szabolcsvezér utcával szemben a Hősök úton a járdára folyik a víz 

az útról és ott áll meg. 
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Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Több szakasza is van a Hősök útnak, amit meg kellene csinálni. A következő kérdése a kis COOP 

előtti árok rendezése lenne, mivel abban folyamatosan áll a víz. Volt már szó róla, de azóta sem 

történt változás. Illetve volt szó róla, hogy parkolóvá alakítják. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ez a Közúthoz tartozó probléma. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Elmondta még, hogy az orvosi rendelővel szemben a pékséghez lett kihelyezve egy tükör, és az a 

jelzés érkezett felé, hogy a szél kicsit fordított rajta, és így nem lehet belátni azt a részt, amit 

kellene. Illetve, ha olyanok az időjárási viszonyok, akkor a tükör bepárásodik. Ennek a 

megvizsgálását kérte. A Kossuth u. 2. szám mögött kihelyezett „Megállni és Várakozni Tilos” 

táblák visszavételéről döntött a Testület egy korábbi ülésen, de azok még mindig kint vannak. A 

Kossuth u. 12. mögött a parkolóban beszakadt az út az egyik vízelvezető mentén, annak javítására 

mikor lehet számítani? A Honfoglalás és Honvéd utcán elkészült az út, viszont annyira tartósnak 

nem tűnik, mert a patka ott is megoldatlan. Ha jól tudja, még van valamennyi zúzott köve az 

önkormányzatnak, és a tél előtt ezt meg lehetne csinálni. Végezetül tájékoztatást kért a kis Szociális 

Otthon ügyében, ahol a szenvedély betegeknek az ellátása megszűnik november 01-től. Illetve a 

Katólikus Egyház házi gondozás része is megszűnik, erről van-e valamilyen információja az 

önkormányzatnak? Itt egyrészt munkahelyek fognak megszűnni, másrészt gondozottak ellátatlanul 

fognak maradni.  

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző: 

A hét folyamán kaptak erről tájékoztatást. Hivatalosan jogszabály alapján nem is kellett volna, hogy 

errről tájékoztatást kapjon az önkormányzat. Megyei szintű ellátási területe van a 

szenvedélybetegek otthonának. Jogerős engedély van arra, hogy ezt az ellátást megszünteti az 

állam. Az ellátottakat is értesítették, hogy Győrtelekre fogják áthelyezni őket. Érkeztek 

megkeresések a hozzátartózóktól, hogy az ellátottakat más ellátásba próbálják meg átvenni. Erről 

sajnálatosan azt a tájékoztatást tudta adni, hogy ilyen ellátása Tiszavasvárinak nincsen. Azon 

lehetne elgondolkodni, hogy azt a vagyont, tehát azt az ingatlant, amit az állam a törvény alapján 

átvett az önkormányzattól ingyenesen, nemzeti vagyon törvény alapján visszakéri az önkormányzat, 

hogy tudja hasznosítani. Akár a meglévő ellátásaira, akár új ellátások kérelmezésére.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

A Katólikus Egyházzal kapcsolatban szintén az intézményvezetőtől kapott információja van csak az 

önkormányzatnak, hogy meg fog szűnni a házi gondozás.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

A támogatott lakhatással kapcsolatban kért még információt, mert már hallani lehet, hogy bizonyos 

intézmények és önkormányzatok nyeretek a pályázaton, és elindult a Szociális Otthonok támogatott 

lakhatásba való kiváltása. Tiszavasvári hogy áll ezzel? 

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző: 

Válaszul elmondta, hogy egy összefoglaló tájékoztatás volt erről a Testület előtt, mert akkor még 

nem volt rá javaslat, hogy belefogjon-e az önkormányzat. Még mindig az információgyűjtés 

fázisában van. Az első lépés az lenne, hogy a testület eldönti, hogy szeretné-e a kiváltási modellt, 

vagy nem. Ha szeretné, akkor el kell indulni egy úton, 8 ingatlant legalább választania kell, ugyanis 

a fogyatékos ellátásban élők kiváltásáról szólna ez a program. Csoportokat kellene felállítani, akik 

ezeket az ingatlanokat keresik, akadálymentesített épületek, vagy újakat építenek. Vagy pedig 

meglévő ingatlanokat újítanak fel, hogy megfelelőek legyenek tárgyi feltételek szerint erre az 

ellátási formára. Magukat a dolgozókat is fel kellene készíteni. Tehát ez egy nagyon hosszadalmas 
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folyamat és komoly döntés. Intézményvezető tudakozódik arról, hogy a már engedélyezett 

támogatott lakhatások hogyan működnek, beváltak-e, hogyan működnek az önkormányzatoknál, 

hogyan érinti az ellátottakat. Volt olyan információ is, hogy ez nem feltétlen jobb irányba történő 

elmozdulás.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Támogatott lakhatás már működik itt Tiszavasváriban, de mikor kerülhet Testület elé, amikor 

döntésre kerül sor, hogy akarja-e Tiszavasvári vagy sem? Meddig várunk? 

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző: 

Válaszul elmondta, hogy 2036-ig hírdette meg ezt a szociális stratégiát az Állam.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

A Kormányhivatallal is egyeztettek már erről, és jelenlegi fázisában még ők sem javasolták. 

 

 

 

 

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

bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.  
 

 

 

k.m.f. 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 


