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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2019. február 14-én 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 34-59. 

rendeletei: 4-5. 

NAPIRENDEK  
 

1. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2020-2022 évekre vonatkozóan. 

 
2.  Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez 2019. január 1. 

napjától 2019. augusztus 31. napjáig biztosított működési támogatás megállapításáról. 

 

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről. 

 

4. Előterjesztés a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint 

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

módosításáról. 

 

5. Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító Okiratának módosításáról.  

 

6. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert 

pályázat kivitelezőjének kiválasztására kiírt beszerzés eredményéről. 

 

7. Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán elnyert 

pályázat kivitelezőjének kiválasztására kiírt beszerzés eredményéről. 

 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. és a Tiszavasvári 

Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. beolvadásáról a Tiszavasvári Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Kft-be. 

 

9. Előterjesztés a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések 

módosításáról. 

 

10. Előterjesztés pályázat benyújtásáról Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból 

nyújtható támogatásra. 
 

11. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolóról. 

 

12. Beszámoló Dr. Sveda Brigitta gyermekorvos önkormányzati támogatás felhasználásáról.  
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13. Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub beszámolója a TAO támogatás önerejének 

felhasználásáról.  

    

14. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai intézmény 2019/2020. nevelési évére 

történő jelentkezés eljárási rendjéről és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.  

 

15. Előterjesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási 

Tanácsba delegált személy és helyetteseinek kijelöléséről.  

    

16. Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának 

igényléséről. 

 

17. Előterjesztés a Dessewffy család újratemetésére nyújtott támogatás felhasználásáról. 

 

18. Előterjesztés a Szabadidős Programszervező Egyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról. 

 

19. Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról. 

 

20. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról. 

 

21. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról. 

 

22. Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról. 

 

23. Előterjesztés a Mezőőri Szolgálat 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolóról. 

 

24. Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről. 

 

25. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról. 

 

26.Egyebek 

 

 

Készítette: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető  
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2019. február 14-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Balázsi Csilla, Bakné Répási Ágnes, Balogh 

Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy 

Julianna, Munkácsi Mihály, Sipos Ibolya képviselők, Ráduly Zsolt és 

Szabó Krisztián alpolgármesterek.                             
 

Távol maradt:     - 

                       

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

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

osztályvezető, Girus András osztályvezető, Gáll Antalné a Tiszavasvári Város Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, Terebesné Kovács Tünde a Kornisné Liptai Elza Központ 

intézményvezető helyettese, Dojcsákné Pásztor Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit 

Kft. ügyvezetője, Bohács József EKIK igazgató, Szabó András a TIVA-SZOLG Nonprofit 

Kft. ügyvezetője, Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának 

elnök, dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője, Kulcsár Lászlóné a Tiszavasvári 

Városi Könyvtár vezetője, Munkácsi Mihály a Tiszavasvári Városért Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke, Fülöp Attila a Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke, 

Simonné Molnár Éva a Tiszavasvári Sportegyesület képviselője, Németh Zoltán 

tűzoltóparancsnok, Bakti Péter mezőőr, Mezőőri szolgálatvezető, Gáll Attila köztisztviselő, 

Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Palló Tamás köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese 

köztisztviselő, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Köblös Máté köztisztviselő, Bodnár Anita 

köztisztviselő és Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő.  

 
 

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

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Liptai Elza Szociális és Szolgáltató Központ 

intézményvezetője, Moravszki Zsoltné a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

intézményvezetője, Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, Czirjákné 

Szabó Erika a Tiszavasvári Városi Kincstár intézmény vezető-helyettese, Kerekesné Lévai 

Erika a Magiszter Tiszavasvári tagintézmény vezető, Nácsa Balázs a Tiszavasvári 

Sportegyesület elnöke, Leányvári Attila a Tiszavasvári Sport Klub elnöke, Rontó Zsolt a 

Tiszavasvári Diáksport Egyesület elnöke, Gazdag József a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör 

Egyesület elnöke.   

 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

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

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

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

képviselő volt jelen. Először kérte, hogy a „Magyarországi Magiszter Alapítvánnyal kötött 

használati szerződés módosításáról” szóló 15. napirendi pontot vegye le a testület 
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napirendjéről. Majd a meghívott vendégekre való tekintettel kérte, hogy elsőként „az 

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját 

bevételeinek bemutatása 2020-2022 évekre vonatkozóan” szóló 3 napirendi pontot, valamint 

„a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez 2019. január 1. napjától 2019. 

augusztus 31. napjáig biztosított működési támogatás megállapításáról” szóló 7. napirendi 

pontot tárgyalja a testület a költségvetési rendelet megtárgyalása előtt. Végezetül kérte, hogy 

szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  

 

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

napirendi pontok tárgyalását a javasolt módosításokkal és kiegészítésekkel szavazásra 

bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2019. (II.14.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2019. február 14. rendes képviselő- testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 14. napján 

megtartott rendes ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.  Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2020-2022 évekre vonatkozóan. 

 
2.  Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez 2019. január 

1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig biztosított működési támogatás 

megállapításáról. 

 

3.        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről. 

 

4. Előterjesztés a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

5.        Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító Okiratának módosításáról. 

 

6.  Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztására kiírt beszerzés eredményéről. 

 

7.  Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán 

elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztására kiírt beszerzés eredményéről. 
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8.  Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. és a Tiszavasvári 

Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. beolvadásáról a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-be. 

 

9.  Előterjesztés a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések 

módosításáról. 

 

10.  Előterjesztés pályázat benyújtásáról Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból 

nyújtható támogatásra. 
 

11.  Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolóról. 

 

12.  Beszámoló Dr. Sveda Brigitta gyermekorvos önkormányzati támogatás 

felhasználásáról.  

 

13.  Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub beszámolója a TAO támogatás önerejének 

felhasználásáról.  

    

14.  Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai intézmény 2019/2020. nevelési évére 

történő jelentkezés eljárási rendjéről és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.  

 

15.  Előterjesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási 

Tanácsba delegált személy és helyetteseinek kijelöléséről.  

    

16.  Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának 

igényléséről. 

 

17.      Előterjesztés a Dessewffy család újratemetésére nyújtott támogatás felhasználásáról. 

 

18.  Előterjesztés a Szabadidős Programszervező Egyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról. 

 

19.  Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról. 

 

20.  Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról. 

 

21.  Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról. 

 

22. Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2018. évi szakmai és 

pénzügyi beszámolójáról 

 

23.       Előterjesztés a Mezőőri Szolgálat 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolóról. 

 

24.       Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről. 
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25.  Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének. 

jóváhagyásáról 

 

26.      Egyebek 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 
27. Előterjesztés a tiszavasvári 6154 és 6151 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan 

értékesítéséről.  

 

28. Előterjesztés Baráth Olga Vlagyimirovna Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. II/4. sz. 

alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről. 

 

29. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári 110/A. sz. alatti önkormányzati bérlakás 

értékesítéséről. 

 

30. Előterjesztés a Tiszavasvári, Korondi u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére 

kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról. 

 

 

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

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

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

döntéseit szintén elektronikus úton küldi meg. 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 

2020-2022 évekre vonatkozóan.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 
 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2019. (II.14.) Kt. számú  

határozata 

 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  

    kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása  

2020-2022 évekre vonatkozóan 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi  

CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltaknak történő megfelelése érdekében Tiszavasvári Város 

Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és saját 

bevételeit a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

 

 

 

Határidő: azonnal                      Felelős: Szőke Zoltán 

                polgármester 
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                                                                                                                   35/2019.(II.14.) Kt. számú határozat melléklete 

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját 
bevételeinek bemutatása 2020-2022 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 

2020. 2021.        2022. 

  

    

    

1 2. 3 4 5 6   7 

 Helyi adókból származó 
bevétel  1. 430.000.000 440.000.000 450.000.000 460.000.000  1.350.000.000 

Tulajdonosi bevételek 2. 740.000 705.000 705.000 705.000  2.115.000 
Részesedések értékesítése 
és részesedések 
megszűnéséhez 
kapcsolódó bevételek 3. - - - -  - 

Díjak, pótlékok, bírságok és 
települési adók bevételei 4. 16.500.000 16.000.000 17.000.000 17.000.000  50.000.000 
Immateriális javak, 
ingatlanok és egyéb tárgyi 
eszközök értékesítése 
bevételei 5. 22.087.500 10.000.000 10.000.000 10.000.000  30.000.000 

Privatizációból származó 
bevételek 6. - - - -  - 

Saját bevételek 
(01+…+06)

2
 7. 469.327.500 466.705.000 477.705.000 487.705.000  1.432.115.000 

Saját bevételek (07. sor) 
50 %-a

2
       8. 234.663.750 233.352.500 238.852.500 243.852.500  716.057.500 

Előző év(ek) ben 
keletkezett fizetési 
kötelezettség (10…+17) 9. 19.186.182 26.703.193 23.351.922 20.035.179  70.090.294 

Hitelből eredő fizetési 
kötelezettség 10. - - - -  - 

Kölcsönből eredő fizetési 
kötelezettség 11. 19.186.182 26.703.193 23.351.922 20.035.179  70.090.294 
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírból eredő fizetési 
kötelezettség 12. - - - -  - 
Adott váltóból eredő fizetési 
kötelezettség 13. - - - -  - 
Pénzügyi lízingből eredő 
fizetési kötelezettség 14. - - - -  - 
Halasztott fizetés, 
részletfizetés fizetési 
kötelezettségek 15. - - - -  - 
Szerződésben kikötött 
visszavásárlási 
kötelezettség 16. - - - -  - 
Kezesség-, 
garanciavállalásból eredő 
fizetési kötelezettség 17. - - - -  - 
Tárgyévben  keletkezett, 
illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség 
(19+………+26) 18. 313.898 1.788.539 4.942.821 4.863.241  11.594.601 
Hitelből eredő fizetési 
kötelezettség 19. - - - -  - 
Kölcsönből eredő fizetési 
kötelezettség 20. 313.898 1.788.539 4.942.821 4.863.241  11.594.601 
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírból eredő fizetési 
kötelezettség 21. - - - - 

 
 - 

Adott váltóból eredő fizetési 
kötelezettség 22. - - - -  - 
Pénzügyi lízingből eredő 
fizetési kötelezettség 23. - - - -  - 
Halasztott fizetés, 
részletfizetés fizetési 
kötelezettségek 24. - - - -  - 
Szerződésben kikötött 
visszavásárlási 
kötelezettség 25. - - - -  - 
Kezesség-, 
garanciavállalásból eredő 
fizetési kötelezettség 26. - - - -  - 
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Fizetési kötelezettség  
összesen (9+18) 27. 19.500.080 28.491.732 28.294.743 24.898.420  81.684.895 
Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel 
(8-27) 28. 215.163.670 204.860.768 210.557.757 218.954.080  634.372.605 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai 

neveléséhez 2019. január 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig 

biztosított működési támogatás megállapításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának 

igazgatója: 

Elmondta, hogy a közoktatási megállapodás alapján már közel 10 éve működtetik az 

óvodát is, mely 2019. augusztus 31-én lejár, ezért is csak augusztus 31-ig szól az 

intézmény költségvetési tervezete.  

 

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

Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2019. (II. 14.) Kt. számú 

határozata 

 

A Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez 2019. január 1. 

napjától 2019. augusztus 31. napjáig biztosított működési támogatás 

megállapításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter 

Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) óvodai neveléséhez 2019. január 1. napjától 

2019. augusztus 31. napjáig biztosított működési támogatással kapcsolatban az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően az Alapítvány óvodai 

nevelési feladatainak ellátásáról szóló, 2019. január 1. napjától 2019. augusztus 
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31. napjáig tartó időszakra vonatkozó költségvetését elfogadja, az abban 

foglaltak szerint ahhoz 9.935 eFt összegű működési támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata által az 

1/2013.(I.31.) Kt. számú határozatban kezdeményezett Közoktatási 

megállapodás felülvizsgálata során a jelen határozat 1. pontjában foglaltak a 

módosított megállapodásba kerüljenek beépítésre. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az Alapítvány 

képviselőit. 

 

 

 

Határidő: azonnal                                                  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a költségvetés tervezettel kapcsolatban egy módosító javaslatot, illetve kettő 

tájékoztatást szeretne eszközölni. A módosító javaslat az az lenne, hogy az önkormányzat 

tulajdonában álló 2 gazdasági társaság egybeolvadását követően, a Tiva-Szolg Kft-nek 

kiadásai keletkeznek, amely a költségvetési tervezetben nem szerepel, így javasolt a Tiva-

Szolg Kft részére 580 e Ft működési támogatást biztosítani erre a célra. Ezzel egészülne ki 

amennyiben elfogadásra kerül a költségvetés tervezetének 6. számú tájékoztatója, így az 

általános tartalék 14.420.000 forintra csökken. Az egyéb működési támogatások 

államháztartáson kívülre, 219.936.003 forintra nő. A rendelet tervezetben a főösszegeket ez a 

módosítás nem érinti, pusztán ahol az általános tartalék van feltüntetve ott változik az előbb 

említett összegre a tartalék. Amennyiben ez elfogadásra kerül, abban az esetben a 

mellékletben szereplő többi táblán is, amelyeket érint, átvezetésre kell kerüljön. A 

tájékoztatás pedig az lenne, hogy a kamarákról szóló törvény alapján 2 kamarától a 

költségvetési tervezet véleményezését kérték, ezt elküldték az előterjesztés elkészülte után. 

Mindkét kamara válaszolt, és ezt szeretné röviden ismertetni a Megyei Kereskedelmi Kamara 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Iparkamara azt írta, hogy a megküldött előterjesztés és 

rendelet- tervezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

tudomásul veszi. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának nemrég érkezett meg a 

véleményezése, pozitívumként említi, hogy a költségvetés tervezetében szerepelnek 

vízkárelhárításra kapcsolatos kiadások, a mezőőri szolgálattal kapcsolatos kiadások, illetve a 

Nyíri Mezőség Turisztikai kínáltának a fejlesztése. Összességében azt írja, hogy az 

Agrárgazdasági Kamara az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a képviselő-testületnek 

szóló előterjesztésével egyetért, azt a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény előírásai szerint megfelelőnek tartja, azt a képviselő-testület számára 

elfogadásra javasolja.  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. A bizottság a fentiek mellett azonban a következő észrevételeket 

teszi: A tervezett kiegészítő támogatás mértékét nagyon magasnak tartja. A biztos 

költségvetési egyensúly és a folyamatos likviditás érdekében javasolja, hogy a költségvetés 

elfogadása után történjenek további intézkedések a kiadások csökkentése, illetve a bevételek 

növelése érdekében. Az intézmények biztonságos működése nem veszélyeztethető, mely tényt 

mindenképpen szem előtt kell tartani a költségcsökkentő intézkedések meghozatalakor. 

A költségvetés-tervezet elfogadását szükségesnek tartja, mert csak így biztosítható, hogy 

működőképes maradjon önkormányzatunk.  

A bizottság javasolja a rendkívüli támogatási igény benyújtását ebben az évben is. Jelenleg 

elsődleges feladatnak tartja az önkormányzat és intézményei számára az elfogadott 

költségvetésen alapuló gazdálkodás végrehajtását. 
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Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 
 

Hozzászólások: 
 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megjegyezte, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak nagy dilemma volt a költségvetés 

tervezetének elfogadása, mert az utóbbi évek egyik legjelentősebb hiányával fogják elfogadni, 

de elsősorban a bizottság azt tartotta szem előtt, hogy az önkormányzat folyamatosan tudjon 

működni. Továbbá kérte a testületet, hogy folyamatosan vizsgálják meg a takarékoskodási 

lehetőségeket, hogy év végén nehogy csőd helyzetbe kerüljön az önkormányzat.  
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megjegyezte, hogy költségvetési szempontból az előző év sem volt könnyű Tiszavasvári 

Város Önkormányzata számára, azonban sikerült úgy zárni az évet, hogy stabilan és 

biztonságosan tudták kezdeni a 2019-es évet. A költségvetés tervezésekor már tisztán látszott, 

hogy egy magas hiánnyal kell számolnia a városnak. Az egyeztetések során megfontoltan és 

soronként haladtak végig az önkormányzat és az önkormányzat intézményei, cégei 

tekintetében és hozták meg a döntéseket és valóban egy magas hiány született, mely úgy 

alakult, hogy nem csak a sorokat nézték, hogy mi az, ami nekik kiadásként jelentkezik, vagy 

problémák okozhat, hanem mi az ami elengedhetetlenül fontos és kiadásként jelenik meg, de 

az idei évben meg kell valósítani az intézmények bizonyos területein. Az egyeztetések során 

volt olyan eset is, hogy valamelyik intézményt nem olyan összeggel tudják támogatni, 

amennyivel szerették volna, de megbeszélték, hogy mire van igazán szükség, mi az ami az 

adott területen szükséges és ahhoz mérten biztosítsák a támogatást. A mezőőrség tekintetében 

is ez történt, hiszen jó ötletekkel, jó elképzelésekkel álltak elő, de nincs minden fejlesztésre 

lehetőség. Azonban vannak olyan tételek, amiket igen is támogathatónak gondoltak. Több 

intézmény esetében, mint például az óvodánál is szükség van több felújításra is, ezért ebben 

az esetben nem gondolkodtak azon, hogy a felújítás mértéke 800 e forint vagy 1,5 M forint 

kiadást jelent, hiszen a felújítás nem halasztható tovább. Majd megjegyezte, hogy egy 

megfontolt döntéssorozat után jutottak el idáig, hiszen az intézményvezetők, önkormányzati 

dolgozók a cégek vezetői össz önkormányzati érdekeket vettek figyelme, és nyugodt 

hangnemben elfogadták, amit leegyeztettek és megbeszéltek. Az önkormányzat a kiadások 

csökkentése és a bevételek növelése tekintetében törekedni fog arra, hogy javítsanak a 

költségvetésükön és minden olyan lehetőséget megragadjanak, amivel plusz bevételekhez, 

plusz forrásokhoz tudnak jutni. Minden nehézség ellenére támogathatónak tartja a 

költségvetést, ezért arra kérte a képviselő-testületet, hogy támogassa az önkormányzati 

költségvetést.   
 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megjegyezte, hogy nagyon magasnak találja vállalkozások építményadóját, ezért 

megkérdezte, hogy van-e mód ezek behajtására.  
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Az előző évben a költségvetés tervezésekor felmerült az, hogy új adók kerülnek bevezetésre, 

azonban Tiszavasvári lakosságát és vállalkozásait nem szabad terhelni, viszont új adók 

bevezetését, meg kell fontolnia az önkormányzatnak. Elgondolkodtak az idegenforgalmi adó 

valamint a plakát adó bevezetésének lehetőségéről, de ez utóbbiról határidő miatt már 
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lecsúsztak. A kintlévőségek behajtása és az adóellenőrzések fontosak, ebben a tekintetben 

fognak lépéseket tenni, és törekedni fognak arra, hogy akik tisztességesen, becsületesen 

megfizetik a helyi adókat, azok ne szenvedjenek hátrányt, és ne élvezzenek előnyt azok, akik 

esetleg ezt valamilyen módon megpróbáljak elkerülni. Az önkormányzat számára fontos az, 

hogy a jogos adóbevételek befolyjanak és ezzel a költségvetési egyensúlyt javítsák. A 

meghozott döntésekről a jövőben tájékoztatni fogják a képviselő-testületet, de ehhez 

hozzátartozik, hogy javítsák a pénzügyi mérlegüket és az egyensúlyukat. Mindezek után 

elmondta, hogy a vállalkozói fórumon elhangzott az, hogy új beruházások, munkahelyek 

létrehozása esetén, esetlegesen szóba jöhetnek adókedvezmények. Ennek a vizsgálata 

folyamatban van, megfontoltan körbe kell járni. Szabó Krisztián alpolgármester úrral is 

váltottak pár szót arról, hogy ezt komplexen egybe szeretnék kezelni és majd egy olyan 

adócsomagot rakjanak le a képviselő-testület elé, ami alaposan körbe van járva és abba 

nincsenek olyan buktatók, ami az önkormányzatra nézve hátrányos lehet.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megkérdezte, hogy miért a 80 M Ft-os hátralék behajtás eredményességében bíznak.  

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy a hivatalban lesz egy munkaerő átcsoportosítás. Eddig még erre a 

feladatra nem volt olyan ember, aki csak az ellenőrzésre fogja fordítani az idejét és a 

végrehajtással fog foglalkozni, de a jövőben ettől várnak eredményeket.  

 

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

Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta Girus András témafelelős 

által tett szóbeli módosítással együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról 

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

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

                                                                                                                     

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2019. (II.18.)  

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 80. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. 

(II.1.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság és Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:    

 

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. 

 

2. §  Ez a rendelet 2019. március 01-én lép hatályba. 
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    Szőke Zoltán Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

    polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. február 18. 

 

       Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

                 jegyző 
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1. melléklet az 5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

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

önkormányzati támogatásokról 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.; I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; II/9. III/10.; III/11.; III/12. 

Kossuth u. 6.  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. 3.  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 

 

2.) Munkaköri bérlakások: 

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

 

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 

 

4.) 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. 

Kossuth u. 6.  I/1.  

Fehértói u. 2/b. 

Krúdy Gy. u. 16.          III/8. 
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5.) Piaci alapon bérbe adott bérlakások: - 

6.) Vendéglakás: - 
7.) TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. részére saját feladatai ellátásához biztosított lakás:       Báthori u. 6. 

 

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

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

módosításáról szóló 5/2019. (II.18.) 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 

 

 

A szociális kategóriába sorolt lakást – annak kihasználatlansága miatt – célszerű a „városi 

közérdekből bérbe adott” bérlakás kategóriába besorolni, mely során a lakás olyan személy 

részére kiadhatóvá válik, aki Tiszavasváriban önkormányzati érdekből történő közérdekű 

feladatot lát el, vállalja a bérlakás költségalapú bérleti díjának megfizetését. 

 

A hivatalból indult házszám felülvizsgálati eljárás során megállapított eltérések miatt a 

Tiszavasvári  Kossuth utca 12. sz. alatti társasház házszáma 6. számra, a Tiszavasvári, 

Szilágyi utca 14. szám alatti bérlakás házszáma 3. számra változott. 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító okiratának módosításáról. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdola osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztására kiírt 

beszerzés eredményéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Bizottsági ülésen fogalmazódott meg az, hogy amikor az aszfaltozási munkálatok lesznek, 

akkor kísérjék figyelemmel a kivitelezést és annak minőségét. Majd megjegyezte, hogy a 

beszerzés során volt egy 43 milliós és egy 22 milliós árajánlat is, ezért javasolta, hogy a 

legjobbat hozzák már ki, hiszen biztos van valami oka ennek a nagy árkülönbözetnek. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Röviden elmondta, hogy három árajánlat került bekérésre és a bérleti szempont a 

legalacsonyabb nettó ajánlati ár volt. A három ajánlat közül a Kaiser Aszfalt Kft. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. Gáll Attilával már folytattak le egyeztetéseket arról, hogy ha a 

kivitelezés megkezdődik, akkor fontos egyeztetni a kivitelezővel és az érintett utcákon 

lakókkal, mert ott vannak cégek is, akiket majd érint ez a néhány napos lezárás, de 

figyelemmel fogják kísérni a kivitelezést és a kivitelezés minőségét is.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

38/2019. (II.14.) Kt. számú 

határozata 

 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert 

pályázat kivitelezőjének kiválasztására kiírt beszerzés eredményéről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata által az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására elnyert pályázat keretében megvalósuló belterületi 
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útfelújítások kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. 

 

2. A Kaiser Aszfalt Kft.-t (3374 Dormánd, Dózsa György út 26.) hirdeti ki az eljárás 

nyertesének és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

vállalkozási szerződés megkötésére nettó 17.546.250 Ft + 4.737.488 Ft ÁFA, összesen 

bruttó 22.283.738 Ft értékben. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor                          Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú felhívásán elnyert pályázat kivitelezőjének 

kiválasztására kiírt beszerzés eredményéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő  

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy az előterjesztésben a Sopron utca kivitelezéséről van szó. 3 árajánlat került 

bekérésre, a legalacsonyabb nettó árajánlat volt a bírálati szempont, és itt pedig a MEDOP-

General Kft adta be a legkedvezőbb ajánlatot.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

39/2019. (II.14.) Kt. számú 

határozata 
 

A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán elnyert pályázat 

kivitelezőjének kiválasztása kiírt beszerzés eredményéről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata által a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

felhíváson elnyert pályázat keretében megvalósuló Tiszavasvári 041 hrsz.-on 

megvalósuló útfelújítás kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. 

 

2. A MEDOP-General Kft.-t (4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20.) hirdeti ki az eljárás 

nyertesének és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

vállalkozási szerződés megkötésére nettó 21.143.685 Ft + 5.708.795 Ft ÁFA, összesen 

bruttó 26.852.480 Ft értékben. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor                        Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató 

Kft. és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

beolvadásáról a Tiszavasvári Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Kft-be.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy valamennyi érintett gazdasági társaság felügyelő 

bizottsága megtárgyalta és törvényi kötelezettségének eleget téve véleményezte az 

előterjesztést. A felügyelő bizottságok egyetértenek az átalakulás szándékával és elfogadásra 

javasolják azt a képviselő-testületnek. Ezentúl a Közétkeztetési Kft. felügyelő bizottsága az 

alábbi javaslatot fogalmazta meg: A felügyelő bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület és 

az új ügyvezetés körültekintően járjon el annak érdekében, hogy a gyermekétkeztetés, mint 

kötelező feladatellátás, valamint a Kft. által végzett egyéb tevékenységek színvonala az 

eddigieknek megfelelően biztosított legyen.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindhárom határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindhárom határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a képviselő-testület számára. 

 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2019.(II.14.) Kt. számú 

határozata 

        

   (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1/2019. 

(II.14.) számú alapítói döntése) 

 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tiszavasvári 

Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. gazdasági társaságba 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes jogi személyek 

átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. §-a alapján a 
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„Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a  Tiszavasvári 

Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. gazdasági társaságba” 

című előterjesztéssel kapcsolatban – a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága véleményének kikérésével - az alábbi döntést hozza:  

 

1. 1 Úgy dönt, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 

 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-t (székhelye: 4440 

Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám képviseli: Dojcsákné Pásztor Erika ügyvezető), és a  

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-t (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. képviseli: Gáll Antalné ügyvezető)  

 

beolvadás útján egyesíti a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit 

Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám képviseli: Szabó András ügyvezető)  

gazdasági társasággal.  

 

1.2 Jogutód gazdasági társaság: Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. 

 

2. A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. alapítójaként és 

kizárólagos tulajdonosaként egyetért az e határozat 1. pontjában meghatározott átalakulás 

szándékával. 

 

3. Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság egyedüli kizárólagos tulajdonosa 

változatlanul Tiszavasvári Város Önkormányzata.  

 

4. Az átalakulás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 

23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül. 

 

5. 1 A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. alapítójaként 

úgy dönt, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 

2013. évi CLXXVI. törvény 4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az átalakuló jogi 

személy vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegét 

fogadja el, és kijelenti, hogy a számviteli törvény szerinti átértékelés lehetőségével a 

számviteli törvény 137. § (2) bekezdése alapján nem élhet. 

 

5.2 A vagyonmérleg tervezetek fordulónapja: 2018. december 31. napja. 

6. 1 Az átalakulás könyvvizsgálói feladatainak ellátásával Jacsmenik Gyula Attila egyéni 

vállalkozó, bejegyzett könyvvizsgáló 4027 Debrecen, Abigél utca 7. fszt. 3. sz. székhely 

alatti egyéni vállalkozót, mint könyvvizsgálatért felelős személyt bízza meg.  

 

6.2 Utasítja a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetőjét, hogy kösse meg a megbízási szerződést 

Jacsmenik Gyula könyvvizsgálóval az átalakulás könyvvizsgálói feladatainak ellátására 

2019. április 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra.       

   

Határidő: 2019. április 1.   Felelős: Tiva-Szolg Kft. 

ügyvezetője  

 

7.1 Az átalakulás jogi feladatainak ellátásával dr. Vaskó Ügyvédi Iroda 4400 

Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. Dr. Vaskó László ügyvédet bízza meg.  
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7.2 Utasítja a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetőjét, hogy kösse meg a megbízási szerződést dr. 

Vaskó Ügyvédi Iroda 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. Dr. Vaskó László ügyvéddel 

az átalakulás jogi feladatainak ellátására.       

   

Határidő: azonnal    Felelős: Tiva-Szolg 

Kft. ügyvezetője    

8. Utasítja a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét, hogy a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőivel együttműködve – megbízott 

jogi képviselője útján - készítse el az egyesülési tervet és mellékleteit, az egyesülési 

szerződést, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratokat. 

 

Határidő: 2019. április 8.   Felelős: Tiva-Szolg Kft. 

ügyvezetője 

  Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője 

        

   Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 

 

9. Felkéri a polgármestert, hogy e határozat 8. pontja szerinti átalakulási dokumentációt az 

átalakulásra vonatkozó végleges döntés meghozatala érdekében - legkésőbb a 353/2018. 

(XII.19.) Kt. számú határozata 1. melléklete szerinti ütemtervben meghatározott időpontig – 

terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: legkésőbb 2019. április 9. Felelős: Szőke Zoltán polgármester és 

   Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője 

 

10. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft., a 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. és a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról 

tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság 

legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való 

közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2019.(II.14.) Kt. számú 

határozata 

        

   (mely egyben a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 1/2019. (II.14.) számú 

alapítói döntése) 

 

Közétkeztetési Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. gazdasági társaságba 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes jogi személyek 

átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. §-a alapján a 

„Közétkeztetési Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. gazdasági társaságba” című 

előterjesztéssel kapcsolatban – a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

felügyelőbizottsága véleményének kikérésével - az alábbi döntést hozza:  

 

1. 1 Úgy dönt, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 

 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-t (székhelye: 4440 

Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám képviseli: Dojcsákné Pásztor Erika ügyvezető), és a  

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-t (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. képviseli: Gáll Antalné ügyvezető)  

 

beolvadás útján egyesíti a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit 

Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám képviseli: Szabó András ügyvezető)  

gazdasági társasággal.  

 

1.2 Jogutód gazdasági társaság: Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. 

 

2. A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapítójaként és kizárólagos 

tulajdonosaként egyetért az e határozat 1. pontjában meghatározott átalakulás 

szándékával. 

 

3. Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság egyedüli kizárólagos tulajdonosa 

változatlanul Tiszavasvári Város Önkormányzata.  

 

4. Az átalakulás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 

23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül. 

 

5. 1 A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapítójaként úgy dönt, hogy az 

egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. 

törvény 4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-
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tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegét fogadja el, és kijelenti, 

hogy a számviteli törvény szerinti átértékelés lehetőségével a számviteli törvény 137. § (2) 

bekezdése alapján nem élhet. 

  

5.2 A vagyonmérleg tervezetek fordulónapja: 2018. december 31. napja. 

6. Utasítja a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 

működjön együtt a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a 

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőivel az 

egyesülési terv és mellékletei, az egyesülési szerződés, valamint az átalakulási döntés 

meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésében. 

 

Határidő: folyamatosan   Felelős: Közétkeztetési Kft. 

ügyvezetője 

 

 

7. Felkéri a polgármestert, hogy e határozat 8. pontja szerinti átalakulási dokumentációt az 

átalakulásra vonatkozó végleges döntés meghozatala érdekében - legkésőbb a 353/2018. 

(XII.19.) Kt. számú határozata 1. melléklete szerinti ütemtervben meghatározott időpontig – 

terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: legkésőbb 2019. április 9. Felelős: Szőke Zoltán polgármester és 

   Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője 

 

8. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján 

az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az 

ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 3. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2019.(II.14.) Kt. számú 

határozata 

        

   (mely egyben a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1/2019. (II.14.) 

számú alapítói döntése 

 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. 

gazdasági társaságba  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes jogi személyek 

átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. §-a alapján a 

„Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. 

gazdasági társaságba ” című előterjesztéssel kapcsolatban – a Tiszavasvári Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága véleményének kikérésével - az alábbi döntést 

hozza:  

 

1. 1 Úgy dönt, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 

 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-t (székhelye: 4440 

Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám képviseli: Dojcsákné Pásztor Erika ügyvezető), és a  

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-t (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. képviseli: Gáll Antalné ügyvezető)  

 

beolvadás útján egyesíti a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit 

Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám képviseli: Szabó András ügyvezető)  

gazdasági társasággal.  

 

1.2 Jogutód gazdasági társaság: Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. 

 

2. A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. alapítójaként és 

kizárólagos tulajdonosaként egyetért az e határozat 1. pontjában meghatározott átalakulás 

szándékával. 

 

3. Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság egyedüli kizárólagos tulajdonosa 

változatlanul Tiszavasvári Város Önkormányzata.  

 

4. Az átalakulás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 

23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül. 
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5. 1 A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. alapítójaként úgy 

dönt, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. 

évi CLXXVI. törvény 4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az átalakuló jogi személy 

vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegét fogadja el, 

és kijelenti, hogy a számviteli törvény szerinti átértékelés lehetőségével a számviteli törvény 

137. § (2) bekezdése alapján nem élhet. 

 

5.2 A vagyonmérleg tervezetek fordulónapja: 2018. december 31. napja. 

 

6. Utasítja az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy 

működjön együtt a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. és a 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőivel az egyesülési terv és 

mellékletei, az egyesülési szerződés, valamint az átalakulási döntés meghozatalához 

szükséges egyéb okiratok elkészítésében. 

 

Határidő: folyamatosan.   Felelős: Tiszavasvári 

Egészségügyi Nonprofit 

Kft. ügyvezetője 

 

7. Felkéri a polgármestert, hogy e határozat 8. pontja szerinti átalakulási dokumentációt az 

átalakulásra vonatkozó végleges döntés meghozatala érdekében - legkésőbb a 353/2018. 

(XII.19.) Kt. számú határozata 1. melléklete szerinti ütemtervben meghatározott időpontig – 

terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: legkésőbb 2019. április 9. Felelős: Szőke Zoltán polgármester és 

   Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője 

 

8. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 

jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az 

egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az 

ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez 

kapcsolódó szerződések módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Krasznainé dr. Csikós Magdolna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

A határozat-tervezet 2. számú melléklete tartalmazza a bölcsődei együttműködési 

megállapodást, aminek a 2.2. c.) pontját kérte kiegészíteni az osztási helyszíneket illetően, a 

Tiszavasvári-Józsefháza Polgári u. 2. (volt Boglárka étterem előtti tér) helyszínnel.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

43/2019. (II. 14.) Kt. számú 

határozata 
 

 

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztéssel kapcsolatban - az 

alábbi határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület  

 

I. jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. között – a szünidei étkeztetés biztosítására 

vonatkozó – egységes szerkezetbe foglalt, módosított megbízási szerződést, 

jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

II. jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári 

Bölcsőde intézményével – a szünidei étkeztetés biztosítására vonatkozó – 
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egységes szerkezetbe foglalt, módosított együttműködési megállapodást, 

jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal.  

 

III. Felhatalmazza a polgármestert az I. és II. pontban meghatározott szerződések 

aláírására. 

 

IV.  Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1 példányát küldje meg a 

Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjének, valamint a Tiszavasvári Bölcsőde 

intézményvezetőjének. 

 

 

 

Határidő: azonnal                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet  „A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések 

módosításáról” szóló  43/2019.(II.14.) Kt. számú határozathoz 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

  
amely létrejött egyrészről a 

  

Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő: Szőke Zoltán - polgármester 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Adószám: 15732468-2-15 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről 

  

Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

Képviselő: Gáll Antalné 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám 

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám 

Cégjegyzék szám: 15-09-073088 

Adószám: 18798553-2-15 

  

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) 

között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

  

1. A megbízó megbízást ad – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A 

rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről „szóló 44/2018. (II.28.) Kt. 

számú határozatában foglaltaknak és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 

Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően - a megbízott részére a következő feladatok 

végzésére, ellátására: 

  

a) A megbízott a szünidei étkeztetés keretében  

aa.) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi 

szünet, valamint az ezen időszakra eső óvoda zárva tartásának időtartama alatti 

munkanapokon, és  

ab) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási 

szünetben a szünet teljes időtartamára eső valamennyi munkanapra, valamint az 

ezen időtartamra eső óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon 

déli meleg főétkeztetést biztosít.  
b.) A megbízott az étkezést egyszer használatos műanyag edényben történő elvitellel 

biztosítja.  

c.) A megbízott a kiosztást igény szerint az alábbi helyeken biztosítja: 

- Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.    

- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál u. 97/A. szám alatti telephely ebédlője 

- Tiszavasvári Általános Iskola Ifjúság u. 8. szám alatti székhely konyhája 

- Tiszavasvári-Józsefháza Polgári u. 2. (volt Boglárka éterem előtti tér) 
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d)    Megbízott az étkeztetést a megbízó által rendelkezésre bocsátott jogosultak listája 

alapján, a megbízó által megjelölt hátrányos helyzetű és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek részére biztosítja. 

e)    Megbízott kéthetente utólag 426,77 Ft+ ÁFA/fő/nap összeget számlázhat megbízó 

felé maximum a megbízó által megjelölt és a megbízott részére átadott listán 

szereplő és az étkezést ténylegesen igénybevevő gyermekek után. Ezen összegből a 

nyersanyagnorma egységesen 200 Ft.+ÁFA/fő/nap, a rezsiköltség 226,77 

Ft+ÁFA/fő/nap.  

f)   Az önkormányzat a c.) pontban meghatározott számla ellenértékét annak beérkezését 

követő 8 napon belül átutalással egyenlíti ki megbízott OTP BANK NYRT. 

vezetett 11744144-15404761 számú bankszámlájára. 

 g) A megbízott köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról, a 

megbízást érintő lényeges körülményekről a megbízót folyamatosan tájékoztatni. 

 h)  A megbízott köteles a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a Korm. rendelet 

szerint dokumentálni. 

 

2. A megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet Szőke Zoltán polgármester 

utasításai szerint, a megbízói érdekeknek megfelelően köteles teljesíteni. 

3. A megbízás jelen megbízási szerződés felek általi aláírásával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

5. Felek megállapodnak, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete által „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” szóló 

28/2017. (II.15.) Kt. számú határozattal elfogadott, 2017. február 28. napján hatályba 

lépett határozatlan idejű megbízási szerződést, valamint a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete által „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli 

szünidei étkeztetéséről szóló megbízási szerződés módosításáról” szóló  280/2017. 

(XI.30.) Kt. számú határozattal elfogadott 2017. december 10. napján hatályba lépett 

megbízási szerződést módosító okiratot jelen megbízási szerződés hatályba lépésének 

napjával megszüntetik.  

 

 

Kelt: 2019. ………………………  

 

 

 

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

…..................... 

           megbízó                         

megbízott 

Tiszavasvári Város Önkormányzata     Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

                  képviseletében    

 képviseletében 

     Szőke Zoltán polgármester      Gáll Antalné 

ügyvezető 
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2. melléklet  „A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések 

módosításáról” szóló  43/2019.(II.14.) Kt. számú határozathoz 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Mely létrejött Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4., a továbbiakban: polgármesteri hivatal) képviseletében a jegyző, 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., a 

továbbiakban: önkormányzat) képviseletében a polgármester, valamint a Tiszavasvári 

Bölcsőde (4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8/a), mint az önkormányzat önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerve (a továbbiakban: bölcsőde) képviseletében az 

intézményvezető között a követezők szerint: 

 

1. Az együttműködés általános szempontjai 

1.1 A polgármesteri hivatal, az önkormányzat és a bölcsőde együttműködésének célja az, 

hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A rászoruló gyermekek 

intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről„ szóló 44/2018. (II.28.) Kt. számú 
határozatában foglaltaknak és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 

Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően a szünidei étkeztetést biztosítsa. 

1.2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő gazdálkodási, szakmai 

döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

 

2. Szünidei étkeztetés: 

2.1 A szünidei étkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli, 

meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére kell 

biztosítani.  

 

2.2. A bölcsőde feladata a szünidei gyermekétkeztetés lebonyolításában: 

2.2.1. A bölcsőde – a rendelkezésére bocsátott költségvetési keret terhére - teljesíti az alábbi 

feladatokat:  

a.) A bölcsőde a szünidei étkeztetés keretében  

aa.) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi 

szünetben a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek számára a zárva tartás 

időtartama alatt valamennyi munkanapon, míg a bölcsődei ellátásban nem részesülő 

gyermekek számára az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi 

munkanapon;  
ab) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünetben 

az ezen időtartamra eső, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény zárva tartásának időtartama 

alatti munkanapokon déli meleg főétkeztetést biztosít  

b.) A bölcsőde az étkezést egyszer használatos műanyag edényben történő elvitellel 

biztosítja.  

c.) A bölcsőde a kiosztást igény szerint – a Közétkeztetési Nonprofit Kft.-vel kötött külön 

szállítási megállapodás alapján - az alábbi helyeken biztosítja: 

- Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.  

- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál u. 97/A. szám alatti telephely ebédlője 

- Tiszavasvári Általános Iskola Ifjúság u. 8. szám alatti székhely konyhája 
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     - Tiszavasvári-Józsefháza Polgári u. 2. (volt Boglárka éterem előtti tér) 

 

d.) A bölcsőde az étkeztetést a jegyző által rendelkezésre bocsátott jogosultak 

listája alapján, a megbízó által megjelölt hátrányos helyzetű és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
részére biztosítja. 

e.) Tiszavasvári Város Önkormányzata részére a Magyarország központi költségvetéséről 

szóló törvény kötött felhasználású támogatást biztosít a rászoruló gyermekek intézményen 

kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz. Az intézmény által 

ezen feladat ellátásához a Tiszavasvári Bölcsőde költségvetésében tervezett összeg bruttó 

542 Ft/fő/nap. Ezen összegből a nyersanyagköltség bruttó 278 Ft/fő/nap, a rezsiköltség 

bruttó 264 Ft/fő/nap. Az önkormányzat a bölcsőde intézménynek feladat ellátásához a 

normatíva igényléshez előzetesen készített felmérés szerinti előirányzatot biztosítja.  

f.) A bölcsőde köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról, a 

feladatellátást érintő lényeges körülményekről a polgármestert, valamint a jegyzőt 

folyamatosan tájékoztatni. 

g.) A bölcsőde köteles a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a Korm. 

rendelet szerint dokumentálni. 

 

3. 1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

3.2. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 

alá. 

3.3.1. Jelen megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 

rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” 44/2018. (II.28.) Kt. 

számú határozatával hagyta jóvá. 

3.3.2.Jelen együttműködési megállapodás a felek általi aláírás napjával lép hatályba.  

3.3.2. Felek megállapodnak, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

által „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” szóló 28/2017. 

(II.15) Kt. számú határozattal elfogadott, 2017. március 1. napján kelt, határozatlan 

időtartamra szóló együttműködési megállapodást, valamint a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete által „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli 

szünidei étkeztetéséről szóló együttműködési megállapodás módosításának utólagos 

jóváhagyásáról” szóló  156/2017. (VI.29) Kt. számú határozattal elfogadott 2017. június 

16. napján hatályba lépett együttműködési megállapodást módosító okiratot jelen 

együttműködési megállapodás hatályba lépésének napjával megszüntetik.  

 

Tiszavasvári, 2019. ……………… 

 

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

       Reznek Istvánné                  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

   Tiszavasvári Bölcsőde   Polgármesteri Hivata 

       intézményvezető                jegyző          

    

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

          Szőke Zoltán  

          polgármester 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés pályázat benyújtásáról Víziközművek Állami 

Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatásra.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Szabó András a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője: 

Röviden elmondta, hogy 2 fő irányvonalat szeretnének a pályázat során az önkormányzattal 

megvalósítani. Az elmúlt időszakban néhány alkalommal már előfordult, hogy hosszabb ideig 

vízhiány volt a város területén, melynek sajnos technikai okai vannak. A szóban forgó kút 

már egy meglévő kút. Tiszavasvári ivóvíz ellátását jelenleg 2 db vízkitermelő kút biztosítja. 

Az egyik kút 100 %-ban a másik csak 50%-ban kerül napi szinten kihasználásra. Ez a 

rendszer most már öregszik, és egyre gyengébb a fellépés és ebből adódik a probléma. Ezért is 

az egyik fő irányvonal a kutak fúrása lenne. Beépítésre kerülne a vízvezető rendszer. A másik 

fő irányvonal pedig a Gépállomás úton lévő víztorony, mely a pályázat keretében kívül-belül 

felújításra kerülne. Technikailag meg tudnák oldani azt, hogy a kivitelezés alatt nem lenne 

vízhiány Tiszavasváriban.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Véleménye szerint támogatásra méltó és támogatni kell, hiszen olyan fejlesztési lehetőséghez 

juthatnak, ami eddig még nem volt és saját erőből nem tudná az önkormányzat megoldani. A 

felújítás tervezett összköltsége nettó 50 M Ft, mely bruttó 63,5 M Ft. A HBVSZ Zrt. vállalta, 

hogy nyertes pályázat esetén a szükséges önerőt és a közbeszerzés költségét biztosítja, melyet 

a velük kötött Konzorciumi megállapodásban rögzíteni kívánnak.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

44/2019. (II.14) Kt. számú 

határozata 

 

Pályázat benyújtása Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható 

támogatásra 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Tudomásul veszi és támogatja, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata konzorciumi 

együttműködés keretében A HBVSZ Zrt-vel közösen pályázatot nyújtson be a 

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatásra, melyből az 

alábbi fejlesztéseket valósítja meg:  

a. A Város ivóvíz ellátásának biztonságát célzó, a vízműtelepen található 1. sz., 

jelenleg használhatatlan vízkitermelő kút melléfúrással történő felújítását, 

teljes szerkezet és gépészet, illetve szivattyú cseréjét, vízkezelő rendszerbe 

történő bekötését 

b. A Tiszavasvári, Gépállomás úton lévő, a teljes Város ivóvíz szolgáltatását 

biztosító, 200 m3 űrtartalmú, 34 méter magas magastározó /ismertebb nevén 

víztorony/ teljeskörű felújítását, belső csővezetékek és tolózárak cseréjét, 

víztározó tér komplett felújítását, teljes toronyszerkezet festését 

 

2.  A tervezett fejlesztés forrásösszetételét az alábbiak alapján jóváhagyja: 

A beruházás összköltsége: bruttó 63.500.000 Ft 

Igényelt támogatás (70%): 44.450.000 Ft 

HBVSZ Zrt. önrésze (30%) 19.050.000 Ft 

 

3. Tudomásul veszi, hogy a polgármester a fent számszerűsített bruttó 63.500.000 Ft 

végösszeggel nyújtotta be a pályázatot, melyhez a HBVSZ Zrt. 19.050.000 Ft önerőt 

biztosít.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy 2019. február 28. napjáig nyújtsa be a pályázatot.  

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-

testületet.  

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről 

szóló szakmai és pénzügyi beszámolóról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 

Bizottsági vélemények: 
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 
 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  
 

Bakné Rápási Ágnes képviselő: 

Megjegyezte, hogy a legtöbb beszámolót úgy kapja meg a testület, hogy számlákkal igazolják 

az elköltött támogatási összeget. A Központi Orvosi Ügyeletnél ilyet még nem láttak, ezért a 

jövőre nézve javasolta, hogy csak azok a beszámolók kerüljenek elfogadásra, ahol láthatják a 

mögöttes tartalmat is.  
 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal a kiegészítéssel, hogy 

a jövőre nézve a beszámolók kötelező tartalmi eleme legyen az abban foglalt pénzügyi 

adatok igazolására szolgáló kifizetési bizonylatokat összesítő táblázat csatolása a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott adattartalommal.  
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2019. (II.14.) Kt. számú 

határozata 
 

Szakmai és pénzügyi beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szakmai és pénzügyi beszámoló a 

Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 
 

1. Elfogadja a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi 

beszámolóját a Tiszavasvári Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről, a 

határozat 1. mellékletét képező tartalommal. 
 

2.   Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a ROJKO-MED Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét. 

 

Határidő: azonnal                        Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (12.np.): Beszámoló Dr. Sveda Brigitta gyermekorvos önkormányzati 

támogatás felhasználásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Munkácsi Mihály képviselő elhagyta az üléstermet, a képviselő-testület 10 fővel továbbra is 

határozatképes maradt.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2019.(II.14.) Kt. sz. 

határozata 

 

Dr. Sveda Brigitta gyermekorvos beszámolója önkormányzati támogatás 

felhasználásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Sveda Brigitta gyermekorvos 

beszámolója önkormányzati támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

I. SVELIX Kft. képviseletében eljáró dr. Sveda Brigitta által készített - a II. 

számú gyermekorvosi praxis 2018. évi támogatás felhasználásáról szóló - 

beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintettet a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                        Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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46/2019.(II.14.) Kt. számú határozat melléklete 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub beszámolója a TAO 

támogatás önerejének felhasználásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

47/2019. (II.14.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Tiszavasvári Sport Klub beszámolója a TAO támogatás önerejének felhasználásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sport Klub 

beszámolója a TAO támogatás önerejének felhasználásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

I. A Tiszavasvári Sport Klub elnöke által készített - a Tiszavasvári Sport Klub 

beszámolója a TAO támogatás önerejének felhasználásáról szóló - beszámolót 

megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Sport Klub elnökét a 

hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                        Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai intézmény 

2019/2020. nevelési évére történő jelentkezés eljárási rendjéről és a 

beiratkozás időpontjának meghatározásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

48/2019. (II.14.) Kt. számú  

                 határozata 

 

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019/2020. nevelési évre történő 

beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

 A Képviselő-testület 

 

1.) a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe történő beiratkozás időpontját 2019. 

április 24-26. közötti időszakra, naponta 8 és 16 óra között jelöli ki. A beiratkozás helye: 

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény székhelye (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.). 

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § 

(1a) bekezdésében előírtaknak megfelelve – a határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal – az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 

összefüggő eljárásról szóló közlemény közzétételéről gondoskodjon az önkormányzat 

honlapján. 

 

Határidő: 2019. március 23.          Felelős: Szőke Zoltán  

                                       polgármester 
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3.) felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse az 

érintett intézmény vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal                                                   Felelős: Szőke Zoltán  

polgármester 

     

4.) Felkéri a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény vezetőjét, hogy az óvodai beiratkozás 

idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló közlemény 

közzétételéről az óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon 

gondoskodjon. 

 

           Határidő: azonnal                                                  Felelős: TEOI intézményvezetője 
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48/2019. (II.14.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE 

A TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNYBE 

a 2019/2020-as NEVELÉSI ÉVRE 

 

ÓVODAI BEIRATÁS  

IDŐPONTJA: 

2019. április 24-26. (szerdától-péntekig) naponta 8-16 óra között 

 

HELYSZÍNE: 
 

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

Fülemüle Zöld Óvoda 

(4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.) 

 

Az óvoda felvételi körzete: Tiszavasvári Város közigazgatási területe.  

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány, 

- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok, 

- a gyermek TAJ kártyája 

 
Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek közül - a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai ellátását biztosítja. 

 

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. május 28-ig írásban 

megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.  

 
A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel 

fordulhat Tiszavasvári Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell 

benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést 

megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára 

utasíthatja.  

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 

szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 

szabálysértést követ el.  
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-

gazdálkodási Társulási Tanácsba delegált személy és helyetteseinek 

kijelöléséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

49/2019. (II.14.) Kt. számú 

határozata 

 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási Tanácsba delegált 

személy és helyetteseinek kijelölése  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 94.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási Tanácsba delegált személy és 

helyetteseinek kijelöléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

1. úgy dönt, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában delegált tagként állandó 

jelleggel Szőke Zoltán polgármester képviselje. 
 

2. úgy dönt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

Társulási Tanácsában az állandó jellegű delegált tag helyettesítését Ráduly Zsolt 

alpolgármester, az ő akadályoztatása esetén Szabó Krisztián alpolgármester lássa el. 
 

3. Hatályon kívül helyezi Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

255/2014.(XI.27.) Kt. számú határozatát. 
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését küldje meg a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás elnökének. 

 

Határidő: azonnal                                                Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári célú érdekeltségnövelő 

támogatásának igényléséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

50/2019. (II.14.) Kt. számú  

határozata 

 

a helyi önkormányzat 2019. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának  

igényléséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1) dönt arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata a könyvtári célú érdekeltségnövelő 

pályázaton részt vesz. 

 

2) a 2019. évi költségvetési rendeletben – az intézmény jóváhagyott költségvetésén felül – 

250.000 Ft összeget biztosít önerőként a pályázathoz. 

 

3) kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott 

összeget az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár rendelkezésére bocsátja. 

 

4) felkéri a város Polgármesterét, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és határidőre 

történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felé. 

 

Határidő: esedékességkor                                                                                      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 



 146 

Tárgy (17.np.): Előterjesztés a Dessewffy család újratemetésére nyújtott támogatás 

felhasználásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

51/2019. (II.14.) Kt. számú 

határozata 

 

A Dessewffy család újratemetésére nyújtott támogatás 

felhasználásának beszámolójáról 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Városért 

Alapítvánnyal kötött 2018. július 25-én kötött támogatási szerződésben foglaltakra 

tekintettel a Dessewffy család újratemetésének költségeiről szóló beszámolót megtárgyalta 

és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Városért Alapítvány Elnökét a 

hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                        Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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51/2019. (II.14.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Munkácsi Mihály képviselő visszajött az ülésterembe, a képviselő-testület 11 fővel továbbra is 

határozatképes maradt.  

 

Tárgy (18.np.): Előterjesztés a Szabadidős Programszervező Egyesület 2018. évi szakmai 

és pénzügyi beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára 

 

Hozzászólások: 

 

Fülöp Attila a Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke: 

Megjegyezte, hogy a beszámoló elkészítésekor mindig nagyon nehéz helyzetben van, hiszen a 

munka évről-évre ugyanaz csak a statisztika változik. Aminek nagyon örül, hiszen a tavalyi évben 

adásaik nézettsége meghaladta a 800 ezer főt. A Magyar Telekom Zrt. városban való megjelenése 

nem tett túl jó hatást az előfizetők számára. Majd elmondta, hogy polgármester úr közbenjárásával 

rövid időn belül fogható lesz a Városi Televízió. Az akkori üzletkötő úgy látta, hogy a helyi tv 

fogható lesz, de a Tiszavasvári Televízió nem. Nem csak Tiszavasváriban, hanem a járás 

valamennyi településén fogható lesz, ami azt jelenti, hogy kicsit megnő a munkájuk, de minden 

erejükkel azon lesznek, hogy próbáljanak pénzt is szerezni. Az előző évi választás kapcsán 

elmondta, hogy többen szabotázzsal illették a helyi televíziót, amiért csak az interneten volt fogható 

az adás. Ez mind abból adódik, hogy sajnos a technikai felszereltségük olyan, amit ebből a pénzből 

nem sikerül összehozni, de az idei évben megpróbálják, hogy egyidőben mindkét területen foghatók 

legyenek helyi és kistérségi szinten is. A parlamenti választás során, csak úgy, mint eddig, egy 

etikai kódexet adnak majd ki, ami azt jelenti, hogy bárki bármikor ingyen mehet hozzájuk ingyenes 

hirdetésekkel, politikai hirdetésekkel, mert ebben az időben megengedhető. Továbbra is tartják 

magukat ahhoz a mottóhoz, hogy korrekt tájékoztatást, lehetőséget adnak bárkinek. Ammenyiben a 

képviselő-testület bármely tagja úgy gondolja, hogy szeretne bejönni a stúdióba, természetesen arra 

is lehetőséget adnak.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy mikortól lesz fogható a helyi televízió a Telekomos hálózaton belül.  

 

Fülöp Attila a Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke: 

Néhány napja beszélt a szolgáltatóval és azt mondták, hogy amint az időjárás engedi, akkor meg 

tudják kezdeni a munkálatokat, melynek technikai feltételei vannak. Ez Internetes televízió lenne, 

amit nekik ki kell építeni, a stúdióba is változásokat kell végrehajtani, de ha minden igaz, akkor egy 

hónapon belül kiépítik a rendszert.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2019. (II.14.) Kt. számú 

határozata 

 

a Szabadidős Programszervező Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabadidős Programszervező Egyesület 

által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott - a Szabadidős 

Programszervező Egyesület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - 

beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Szabadidős Programszervező Egyesület 

elnökét a hozott döntésről. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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52/2019. (II.14.) Kt. sz. határozat melléklete
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2018. évi szakmai és 

pénzügyi beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  

 

Hozzászólás: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Véleménye szerint nagy értéket tesz le az egyesület a vasvári diákok sportéletébe, hiszen nagyon 

sok sikert érnek el. Reméli, hogy a következő években is meghatározó szerepük lesz és sokszor 

látják majd a hírekbe ezeket a tehetséges gyerekeket. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

       TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2019. (II.14.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Diáksport Egyesület által 

benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Tiszavasvári Diáksport Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári Diáksport 

Egyesület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 

elnökét a hozott döntésről. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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53/2019. (II.14.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  

 

Hozzászólás: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

A számokból is látszik, hogy a sportegyesület hatalmas gazdasági sportéletet végez. Tudni kell, 

hogy mindenki önkéntes munkaként végzi, a szakmai irányításért, a gazdasági és egyéb irányításért 

senki nem kap semmit. Volt egy egyesületi közgyűlés, és az egyesület kért egy kis támogatást az 

önkormányzattól, mert az erejük minden tekintetben kezd fogyni. Javasolta, hogy ha továbbra is 

ilyen összegű TAO pénzek és egyéb források fognak befolyni az egyesülethez, akkor biztos, hogy 

jó lenne majd olyan megoldásokat is találni, amivel az adminisztratív és egyéb terheket le tudnák 

venni az egyesület válláról, hiszen az erők végesek.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy örült annak, hogy meghívták és részt vehetett a Tiszavasvári Sportegyesület év végi 

közgyűlésén, hiszen beszélhettek eredményekről és olyan kérdésekről, amik a jövőre nézve 

fontosak és abban maradtak, hogy adminisztratív területen mindenképpen fognak segíteni, de ez 

még további egyeztetéseket kíván. A sportegyesület munkája valóban egy hatalmas és egy 

szerteágazó, hiszen 7 szakosztály működik, akik kiváló eredményeket értek el. Az utóbbi időkben 

nagy kihívással küzdenek, de az önkormányzat amennyire tudta pénzügyi támogatással vagy más 

lehetőségekkel is segítette az egyesület munkáját. Mint ahogy az ülésen már elhangzott, hogy nincs 

könnyű helyzetben a város, de ennek ellenére azokon a területeken, amik értéket teremtenek és 

fontosak a településnek nem szeretnék visszaesést vagy csökkenést eszközölni. Inkább arra 

szeretnének törekedni, hogy minél több lehetőséget ragadjanak meg. Úgy véli, hogy az 

önkormányzat és az egyesület régóta együtt gondolkodik a jövőt illetően, ezért bízik abban, hogy 

továbbra is sikeresen fog működni.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi 

szakmai és pénzügyi beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Németh Zoltán a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka: 

Elsőként megköszönte az önkormányzat elmúlt évi támogatását. Majd kiegészítésként elmondta, 

hogy a tavalyi évben 241 vonulást teljesített az önkormányzat. Ez kiemelkedően magas. Az elmúlt 

évben nagyon nagy munkát végzett a tűzoltóság, és vonulásszám tekintetében országosan is ott 

vannak az élen. De nem csak a vonulásszámot illetően végeznek nagy munkát, hiszen a megyei 

vezetők mindig kiemelik, hogy országos szinten is az egyik legjobban működő tűzoltóság a 

Tiszavasvári Tűzoltóság. Ehhez képest a pénzügyi lehetőségeik évek óta nem mozdulnak el pozitív 

irányba. 2012 óta nem emelkedett az állami támogatás, illetve az önkormányzati támogatás sem. 

Gyakorlatilag azért működőképes most a tűzoltóság, mert a közfoglalkoztatás során a 

kormányhivataltól kaptak 3 közfoglalkoztatottat, akik ugyanolyan kiképzett tűzoltók, mint a 

többiek, csak közfoglalkoztatási fázisban vannak. Nem tudja, hogy mennyire érződik a 

beszámolóból, de gyakorlatilag a tűzoltóság a csőd szélén áll. Nem tudják, hogy az idei 

béremeléssel kapcsolatos kiadásaikat fogják e tudni fedezni. Állami támogatásból lehet lesz rá 

lehetőség, hiszen várható egy kis plusz juttatás. Az elmúlt évben is történt legalább két olyan 

esemény Tiszavasvári területén, ahol bebizonyosodott, hogy szükség van a tűzoltóság munkájára. 

Volt egy nagy tűzeset, ami fizikálisan és mentálisan is megviselte a tűzoltóság minden dolgozóját. 

Továbbá az Ady Endre úti tűzeset is bebizonyította, hogy a városnak nagy szüksége van a 

tűzoltóságra, hiszen ezen alkalommal kigyulladt a villanyóra doboz, de még időben megérkeztek a 

tűzoltók, mely annak köszönhető, hogy a közelben voltak.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Kiegészítésként elmondta, hogy ő is jelen volt a tűzoltóság év eleji tájékoztatóján, ahol a 

Tiszavasvári Tűzoltóság a munkájával és a gazdálkodásával kapcsolatban mindig dicséretet és 

elismerést kap. Vannak olyan önkormányzati tűzoltóságok, akik jelentősebb önkormányzati 

támogatást kapnak, de volt olyan is, akik nem, de ott az állami normatíva a magasabb. Megjegyezte, 

mivel 7 éve nem változott a normatíva, hogy fel lehetne használni a politikai irányvonalat is vagy 

másképp szétosztani ezeket az összegeket. Ha már 7 éve nem változik az állami normatíva ott már 

nagyon nagy gond van, a 2020-as év egy üres kasszával fog indulni. 3 fő bevételi forrása van a 

tűzoltóságnak, tehát van az állami normatíva, az önkormányzati támogatás, illetve az alkaloidától 

kapott díj, amiért ellátja az intézményi tűzoltói feladatokat, de azt is meg lehetne tenni, hogy az 

alkaloida felé is egy igényt benyújtani, hogy nagyobb részt vállaljon a megnövekedett költségekből. 

Eddig mindig azzal hárították el, hogy a garantált minimálbért megkapják a dolgozók, de azt meg 

tudni kell, hogy a tűzoltósági szakmába is elvándorlás várható, mert egy fiatalnak nem biztos, hogy 

az az életcélja, hogy 195 ezer forintért ilyen felelősségteljes és idegőrlő munkát végezzen.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Elsőként megköszönte a tűzoltóság munkáját, mert az általános iskolában is precízen végrehajtanak 

minden gyakorlatot, de szeretné még fokozni a Tiszavasvári anomáliát, ugyanis nagyon magasak a 
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vakriasztásból származó adatok, melyből Tiszavasvári kiemelkedik a számokat illetően. Ők erről 

már beszéltek, hiszen volt megyei megbeszélés Tiszavasváriban, ahol elmondták, hogy olyan óriási 

számú a vakriasztás, ami már a tűzoltóság munkáját gátolja, hiszen nem tudnak máshova odaérni, 

illetve ez a kiszállási és a benzin költségeket is fokozza. Nem tudják őket beazonosítani sem, mert 

kártya nélküli mobiltelefonról hívják a tűzoltóságot, hogy szórakoznak, azon, hogy a tűzoltók 

kimennek, és nézik, hogy szirénáznak. Kérte, hogy mindenki felelősségteljesen hívja a tűzoltóságot. 

Az iskolában erre megteszik a megfelelő felhívásokat, hiszen már Miskolcról is a 112-es hívószám 

használatáról tartottak tájékoztatókat, de nagyon fontos, hogy a 241 esetből 45-ször feleslegesen 

ment ki a tűzoltóság, mert valaki szórakozott velük.   

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Szomorúan hallotta, hogy 7 éve nem emelkedtek a támogatások, majd megjegyezte, hogy egyetért 

Balázsi Csilla képviselő asszonnyal azzal kapcsolatban, hogy igenis meg kell tenni a szükséges 

lépéseket, mert a 7 év hosszú idő és teljesen indokolt az, hogy fel legyen hívva a figyelme a 

döntéshozóknak arra, hogy ezen a területen tegyenek mihamarabbi lépéseket. További lépések 

szükségesek arra vonatkozóan, hogy megálljon a tűzoltóságtól való elvándorlás és hogy 

hiányszakmaként legyen a tűzoltó szakma feltüntetve. Azért is említi a hiányszakmát, mert van egy 

Esély Otthonos pályázat folyamatban. Ennek a rendelkezése kidolgozás alatt van és a jövőre nézve, 

ha megnyílik ez a pályázati lehetőség, akkor bérre lehet majd pályázni, de a részleteket majd később 

fogják a képviselő-testület elé tárni és nyilvánosságra hozni. Ez is lehet majd egy segítség itt a 

helyieknek. Megjegyezte, hogy a politikai, illetve a szakmai lobbit igenis igénybe kell venni és meg 

kell lépni, mert 7 év után emelkednie kellene a támogatásoknak. Az önkormányzat a maga szerény 

módján támogatni fogja a tűzoltóságot, és szükség esetén plusz támogatásokat is ki fog harcolni. A 

jövőben is azon lesznek, hogy a tűzoltóságnak és más civil szervezetnek is tudjanak támogatást 

adni, hogy ne kerüljenek nehéz helyzetbe. A vonulásszám tényleg nagy, de ahogy alpolgármester úr 

is elmondta a 45 indokolatlan riasztás pedig elkeserítő és elszomorító. Elmondta, hogy jelent volt 

azon a megbeszélésen, amit a katasztrófavédelem kezdeményezett a tűzoltósággal együttműködve 

és akkor fogalmazódtak meg bennük gondolatok, melyekkel kapcsolatban már tettek is lépéseket. 

Tudomása szerint az utóbbi időben visszaesetek ezek a téves riasztások és az ezt követő időszakban 

meg fognak tenni mindent azért, hogy ezek ne forduljanak elő. A betelefonálókkal nem sok mindent 

tudnak tenni csak próbálnak nyitott szemmel járni. Általában, akik ok nélkül vakra riasztanak és 

betelefonálnak ott vannak és figyelik, hogy a tűzoltó mit csinál, melyet egy idő után ki lehet szűrni, 

hogy kik lehetnek a feltételezett elkövetők.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Javasolta, hogy a képviselő-testület vállalja el, hogy a tűzoltóság összeállít egy szakmai kérést vagy 

egy szakmai pontrendszert, ami alapján a Tiszavasvári Képviselő-testület forduljon a megfelelő 

szervekhez egy írásos megkereséssel és azt a legközelebbi testületi ülésre hozzák be a testület elé.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta Ráduly Zsolt alpolgármester 

javaslatával együtt, mely szerint a Képviselő-testület felkéri Németh Zoltán tűzoltóparancsnokot, 

hogy állítson össze egy összefoglaló tájékoztatót, mely az önkormányzati Tűzoltóság 

alkalmazottainak bértámogatásának elmaradásáról szól, melynek alapján az önkormányzat 

írásbeli kezdeményezéssel él a megfelelő szervekhez a bérrendezés vonatkozásában.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

55/2019. (II.14.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi szakmai és  

pénzügyi beszámolójáról 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Németh Zoltán tűzoltóparancsnokot, hogy állítson össze egy 

összefoglaló tájékoztatót, mely az Önkormányzati Tűzoltóság alkalmazottainak 

bértámogatásának elmaradásáról szól. 

Határidő:2019. március 1.                                                 Felelős:Németh Zoltán 

                                                                                           Önkormányzati Tűzoltóparancsnok 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 

parancsnokát a hozott döntésről. 

 

 

 

Határidő: azonnal                                               Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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55/2019. (II.14.) Kt. sz. határozat melléklete
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Tárgy (22.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2018. évi 

szakmai és pénzügyi beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megjegyezte, hogy már 4 éves az Olimpiai Baráti Kör Egyesület. Az egyesület sem rendelkezik 

olyan nagy pénzekkel, amivel lehetne működni, nem is ez a legfőbb gond, mert a tagok olyan 

nemes adakozók, hogy segítenek mindenben, de ennek ellenére megjegyezte, hogy nagyon szerény 

az a támogatás, amit most fognak kapni, és a helyiséget is kinőtték. Polgármester úr most már eljött 

az utolsó rendezvényre és látja, hogy milyen országot lefedő teljesítményre képes a múzeum. Az 

ország 3. múzeuma, de már kinőtték a helyiséget, nem férnek az anyagok, ezért kérte a 

városvezetést, hogy gondolkodjanak el egy nagyobb helyiségbe való költözés lehetőségéről. A 

másik kérés a támogatás növelésén felül pedig az lenne, hogy biztosítsanak egy 4 órás 

munkavállalót az anyagok digitalizálásához. A következő nagy dolog volna Redela József 

bemutatása a városnak. Gondolkodnak rajta, hogy a nevét felvegye a múzeum, mert a városnak is 

van olimpiai bajnoka. Igaz, hogy 56-ban el kellett hagynia az országot, és Amerikában élt, de itt 

született Tiszavasváriban úgy, hogy arra kért mindenkit, hogy amikor áprilisban haza hozzák az 

ereklyéket, akkor az Olimpiai Baráti Kör meghívását fogadja el a képviselő-testület. Legyenek 

büszkék a külföldre szakadt, Tiszavasvári születésű sportolóra.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Megjegyezte, lehet, hogy lesz egy szép összegű támogatás a Baráti Körnek, ami igaz, hogy nem 

önkormányzati, hanem pályázati támogatás, melyre már lehet, hogy be is adták a pályázati 

kérelmet. Ha nyer a pályázat, akkor abból a nyertes összegből hátha sikerül színvonalas eredményt 

csinálni.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

A pályázat nyerése az mindig esetleges, de reménykednek abban, hogy sikerülni fog. Még a Vasvári 

Alapítványban is bíznak, mert a tavalyi ígért összeg elhelyeződött máshova.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Elmondta, hogy február 21-i határidővel minden civil egyesület pályázatot adhat be, és 200 eFt 

normatív támogatásban részesülhet. Csak minél gyorsabban kell beadni, hogy ne fogyjon el.  
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Szőke Zoltán polgármester: 

Az Olimpiai Baráti Kör elnökével, Gazdag Józseffel és a tagokkal több alkalommal is egyeztettek 

az egyesület működéséről, munkájáról. A decemberi nagy rendezvény alkalmával is 

megmutatkozott az, hogy milyen lehetőségekkel bír ez az egyesület, kiket tud és hogyan tud 

megmozgatni. Ez egy nagy munka volt és Tiszavasvárit egy kicsit előtérbe hozta. Örülhetnek 

annak, hogy a városba is eljött a gyorskorcsolya váltó szinte teljes létszámmal, ami nagyon ritkán 

fordul elő és egy igazán színvonalas műsort nézhettek végig. A jövőre nézve egyeztetéseket 

folytatott az egyesület elnökével. Több tekintetben is fontos a múzeum működésének a vizsgálata. 

Egyik szempont, amivel foglalkozni kell az az, hogy az egyesület kinőtte a helyet, a másik pedig az 

az, hogy idegenforgalom, turisztika szempontjából is fontos lenne, hogy ezt a múzeumot megfelelő 

környezetben és olyan módon mutatnák be a városba érkezőknek, hogy legyen lehetőségük bejutni, 

megnézni egy állandó tárlatot végig nézni akár egy nagyobb helyen. De ez egy hosszabb és további 

egyeztetést igénylő folyamat. Úgy véli, hogy még a múzeumra egyéb más tevékenységeket is rá 

lehetne építeni. Gondolkodnak a jövővel kapcsolatban, minden egyes pályázati forrást javasol 

megfogni az egyesületnek és azt figyelemmel kísérni, legyen az a helyi akciócsoportban lévő 

pályázat, ami egy nagyon jó programtervet ad és biztosít. Az önkormányzat pedig a tavalyi évben is 

adott egy 150 e forint összegű támogatást, és a polgármesteri keret terhére is volt támogatása az 

egyesületnek. Sajnos csak ilyen lehetőségeik vannak és hogyha meglátják a költségvetési számokat 

nem a bőség zavarával küzdenek most sem, de a támogatást továbbra is lehetőségként fent tudják 

tartani a polgármesteri keretből is, de akár más formában is. Véleménye szerint ennek az 

egyesületnek működnie kell, ezért a jövőben az ő és a testület támogatását is élvezni fogja.  

  

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

56/2019. (II.14.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai 

 beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör 

Egyesület által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári 

Olimpiai Kör Egyesület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - 

beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Olimpiai Kör Egyesület 

elnökét a hozott döntésről. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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56/2019. (II.14.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy (23.np.): Előterjesztés a Mezőőri Szolgálat 2018 évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Bakti Péter Mezőőri Szolgálatvezető: 

Megköszönte az önkormányzat támogatását a nehéz helyzet ellenére, megpróbálnak mindent 

megtenni, hogy a területen rendet tartsanak, és próbálnak együtt működni. Van még néhány 

akadály, amit le kell küzdeni az adminisztratív feladatok ellátásában, de azok megoldása 

folyamatban van. Továbbá köszönetet mondott azért, hogy ezen a területen van lehetőségük 

dolgozni.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Köszönetét fejezte ki a Mezőőri Szolgálat munkájáért. A napi kapcsolat révén tudja azt, hogy 

milyen munkát végeztek. A gazdáktól is pozitív visszajelzések érkeznek. A rendőrséggel való 

kapcsolattartás során szintén azt tapasztalta, hogy a munkájuk fontos. Az idei évben tervben van a 

Mezőőr Szolgálat bővítését, mind létszámban, mind felszereltségben, de itt is pénzügyi korlátiak 

vannak. Megvizsgálva a költségvetést, elég komoly eltérést mutatott, hogy mibe került és mennyi az 

a támogatás vagy bevétel, amit erre tudnak fordítani. Ez adódik abból is, hogy nem úgy fizetik meg 

a járulékokat, ahogy az szükséges lenne. Így ezen a területen is egy felülvizsgálatot fog 

kezdeményezni. Véleménye szerint minden gazdának az érdeke, hogy a mezőőri szolgálat jól 

működjön. Akik tisztességgel megfizetik a járulékokat azok megteszik a kötelezettségüket, mások 

pedig, akik nem így tesznek, azok jogosulatlanul élvezik azokat az előnyöket, hogy biztonságban 

tudhatják a földjüket, a földjükön lévő fát, terményt. Ezzel a lépéssel reméli, hogy tudnak kicsit 

plusz bevételhez jutni és rendet tenni ezen a területen. Továbbra is javasolta a képviselő-testületnek 

a mezőőri szolgálat támogatását és a beszámoló elfogadását.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

57/2019.(II.14.) Kt. sz.  

határozata 
 

a Mezőőri Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
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Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Mezőőri 

szolgálatról szóló 2018. évi beszámolót elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa Bakti Pétert, a mezőőri szolgálat 

vezetőjét. 

 

 

Határidő: esedékességkor                                               Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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melléklet az 56/2019. (II. 14.) Kt. számú határozathoz 

 

B E S Z Á M O L Ó  

 

A mezőőri szolgálat feladata: Tiszavasvári Közigazgatási területén nagy és kis értékben elkövetett 

termény, és falopások, orvhorgászat visszaszorítása. Az illegális szilárd, ill. folyékony hulladék 

lerakások felszámolása. Egyre jobb a lakossággal, a földtulajdonosokkal a kapcsolat, így sok 

esetben jelzik nekünk, ha szabálysértést vagy bűncselekményt tapasztalnak. Minden bejelentésre 

azonnal reagálunk. 

A Mezőőr feladatát mindig a hatályos jogszabályok betartásával és betartatásával, szolgálatát a 

szolgálatvezető utasítása szerint végzi. Szolgálati idejét meghatározott feladatokkal tölti ki. A 

mezőőr köteles a munkáltató által rendelkezésre bocsátott ruházatot viselni (járőrpáronként 

egyformát). A munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni. Minden szolgálatot 

telefonos bejelentkezéssel kezdeni a szolgálatvezető, valamint a Rendőrség felé. Emellett a 

szolgálat végén a szolgálatvezető felé a napi intézkedést jelenteni kell. Évente több esetben a 

munkánkkal kapcsolatban mindenre kiterjedő képzéssel segítjük a Mezőőrök szakmai felkészülését. 

 

Feladataink: 

Kerékpáron fát, terményt toló emberek: Folyamatos járőrözéssel és ellenőrzéssel ezt a problémát 

sikerült szinte 100%-ban megszüntetni. A lakosok és a földtulajdonosok ezeket a szabálysértéseket 

telefonon jelzik nekünk, így azt rövid időn belül ellenőrizni tudjuk, és ha szükséges a Rendőrséget 

értesíteni tudjuk. Pozitív, hogy több ilyen ellenőrzés során a fát toló személy megfelelően tudta 

igazolni az általa szállított fa, termény szabályszerűségét. 

 

Engedély nélküli horgászat, horgászási szabályok betartatása: Járőr utak során folyamatosan 

ellenőrzés alatt tartjuk a Keleti-, és Nyugati főcsatorna, a Balázs ér, a Király ér és a Hortobágyi 

csatorna területein horgászó személyeket, hogy jogszerűen a hatályos törvényi rendelkezéseket 

betartva végezik e tevékenységüket. Meg szeretném említeni, az itt eljárás alá vont személyek nagy 

része megegyezik a termény és falopások elkövetőivel. 

 

Borsó szezon: Az első beérő termény. A gazdák elmondása szerint napi szinten 30-50 fős 

csapatokban szedték engedély nélkül a borsót, sok esetben lovas szekérnyi mennyiségben. Külön 

erre specializálódott hajdúnánási, hajdúdorogi, kisfástanyai és tiszalöki csapatok keresték fel a 

Tiszavasvári területeket nagy mennyiségű borsót eltulajdonítva. A Mezőőri szolgálat tagjai 

igyekeztek ezt megfékezni, aminek eredményeképpen minimálisra csökkent a borsó lopás. 

Folyamatosan ellenőriztük a helyi piacokon, a boltokban és Tiszavasvári utcáin, hogy esetleg ki és 

milyen engedéllyel árul borsót, (nem találkoztunk borsó árussal) mivel azokat a vevőket kell 

elsősorban eljárás alá vonni, akik a lopott borsót megvásárolva éltetik a szabálysértés kivitelezését. 

 

Csemege kukorica szezon: Szinte a borsóföldek termésével egyidőben beérik a csemege kukorica 

is. A gazdák jelzése alapján ezt a Keskeny-, és Széles utak, Bűd valamint Józsefháza 3-5 km-es 

körzetében gyalogosan, kerékpárral és személygépkocsival szinte folyamatosan lopták. Itt is a külön 

erre specializálódott hajdúnánási, hajdúdorogi, kisfástanyai és tiszalöki csapatok keresték fel a 

Tiszavasvári területeket nagy mennyiségű csemege kukoricát eltulajdonítva. A Mezőőri szolgálat 

tagjai igyekeztek ezt megfékezni, aminek eredményeképpen minimálisra csökkent a csemege 
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kukorica lopás. Az esetek nagy részében az elkövetők a Rendőrség részére átadásra kerültek, több 

esetben pedig helyszíni bírságot kaptak. 

 

Illegális szemétlerakás: Sajnálatosan látjuk, hogy külterületen és belterületeken egyaránt probléma 

az illegálisan lerakott hulladék. Az ilyen jellegű cselekmények megszüntetésére dolgoztuk ki az 

alábbiakat: Amennyiben megtaláljuk a hulladékban az elkövető kilétére utaló bizonyítékot, abban 

az esetben szabálysértés esetén felszólítást küldünk, amiben 5 munkanap áll rendelkezésére a 

beazonosított személynek, hogy a kihelyezett hulladékot eltakarítsa. Ha ez nem történik meg, abban 

az esetben szabálysértési eljárást indítunk ellene. Így több nagy mennyiségű szemétlerakó hely 

szűnt meg a kül., ill. belterületeken. Pozitívum, hogy a Rendőrség három esetben a Mezőőri 

szolgálat által tett feljelentésben eljárva, a veszélyes hulladék elhelyezés miatti  bűncselekményben 

eljárást kezdeményezett, aminek az eredménye akár letöltendő börtön büntetés is lehet.   

 

Külterületen lovas szekérrel, személygépkocsival és gyalog nagyon sok bosszúságot okoztak olyan 

emberek, akik mások által megtermelt terményt aratták le.  Folyamatos járőrözéssel és ellenőrzéssel 

valamint a Rendőrséggel együtt ezek a cselekmények szinte teljes mértékben megszűntek. 

A Mezőőri szolgálat a késő őszi- téli időszakban a rá bízott feladatok elvégzése során sok esetben 

olyan személyekkel is intézkedik, akik az anyagi helyzetük miatt nem tudnak nagyobb mennyiségű 

tűzifát felhalmozni. Itt megoszlik az elkövetők tábora, hiszen vannak, akik tényleges napi 

megélhetési problémákkal küzdenek és vannak, akik ezt a helyzetet kihasználva azért mennek fáért 

a határba, hogy azt tovább értékesítsék. Ebben az esetben sincs mérlegelési lehetősége a 

Mezőőrnek, hiszen szabálysértést követnek el. 

 

Kiskorú veszélyeztetése: Intézkedésünk során több esetben tettünk jelzést és feljelentést kiskorú 

veszélyeztetése miatt.  

 

2018. évben 556 igazoltatást, és 129 gépjármű ellenőrzést végeztünk. Helyszíni bírságot 17 esetben 

róttunk ki, míg szabálysértés miatt 72, bűncselekmény miatt pedig 24 esetben indítottunk eljárást. A 

horgászási szabályok miatt tett feljelentésekből 38 ügyünk már lezárult, 4 még folyamatban van, az 

itt kiszabott halvédelmi bírság eddigi összege 1.220.000ft.  Az idén is volt már 26 igazoltatásunk, 

amiből 3 esetben helyszíni bírságot szabtunk ki. Szabálysértést 9 fő, bűncselekményt pedig 1 fő 

követett el.  

2018-ban a mezőőrök 4 esetben tettek bejelentést a Tűzoltóság felé és segítették megfékezni a tüzet. 

 

Tiszavasvári, 2019.02.05.     

        Bakti Péter 

                                                                                Mezőőri Szolgálatvezető 
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Tárgy (24.np.): Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

58/2019.(II.14.) Kt. sz.  

határozata 

 

A polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX törvény 225/A.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján tudomásul veszi, hogy  

 

 

A polgármester a fennmaradó 4 nap szabadságot legkésőbb 2019. március 31. napjáig igénybe 

veszi. 

 

 

Határidő: azonnal                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (25.np.): Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési 

tervének jóváhagyásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2019.(II.14) Kt. sz.  

határozata 

 

A polgármester 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben 

foglaltak alapján Szőke Zoltán főállású polgármester 2019. évi (48 nap) szabadsága igénybevételét 

a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  

 

 

Határidő: esedékességkor                          Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (26.np.): Egyebek 

 
 

Hozzászólások: 
 

Sipos Ibolya képviselő: 

Elmondta, hogy lakossági megkeresés érkezett hozzá két dologgal kapcsolatban is. Az egyik 

probléma az az, hogy a kutyatartó nem tartaja be az állattartási szabályokat, hiszen közterületen 

nem szedi össze az állat ürülékét, mely felháborítja a környéken lakókat. Továbbá tudomása van 

arról, hogy van tulajdonos, aki nem eteti a kutyáját és olyan vad a kutya az éhség miatta, hogy 

szétszedi a kerítést.  Megkérdezte, hogy kihez fordulhatnak ebben a két ügyben az érintettek. 
 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy állattartással kapcsolatban bejelentést tehetnek Szabó Brigitta 

ügyintézőnél, aki jegyzőkönyvet készít és megnézi, hogy megfelelően tartja e az állatot a 

tulajdonos, kutyapiszokkal kapcsolatban pedig a közterület-felügyelőt kell keresni.  
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Várják a megkeresést és ha jön olyan jelzés, hogy konkrétan kiről és mely területről van szó, akkor 

megteszik a szükséges intézkedéseket.  A jövőben, ha adódik hely a Vasvári hírmondóba vagy akár 

a Képújság felületén, akkor az állattartással kapcsolatos szabályokat, figyelemfelhívást is közzé 

fogják tenni, mert ez is egy fontos kérdés.  
 

Balázsi Csilla képviselő: 

A jótékonysági bállal kapcsolatban elmondta, hogy felmerültek a támogatók esetében, hogy 

közvetlen utalás is lenne, de ennek kellene egy nagyobb propaganda, mert nem biztos, hogy 

mindenki belépőt szeretne vásárolni, hanem közvetlenül utalni szeretne a civil alap számlaszámára. 

Ezért megkérdezte, hogy lehetne e a civil alapos bankszámlát nyilvánosabbá tenni, hogy nagyobb 

pénzügyi sikere legyen.  
 

Girus András osztályvezető: 

Nincs akadálya ennek. 
 

Szőke Zoltán képviselő: 

A Város honlapjára, facebookra és egyéb más felületre ki fogják tenni. Majd elmondta, hogy kiment 

egy felhívás, amelyen telefonszámok kerültek megadásra, azokon is lehet érdeklődni, de ha a 

közvetlen számlaszámra van szükség vagy a közvetlen befizetés lehetőségére, akkor nyilvánossá 

fogják tenni. Felhívta a Tiszavasvári lakosság, a civil szervezetek, valamint a vállalkozások 

figyelmét, hogy 2019. február 23-án kerül megrendezésre az I. Tiszavasváriért Jótékonysági Bál, 

ahol segíthetik a civil szervezeteket és a szervezetek megnyerhetik az ott kisorsolandó pénzbeli 

fődíjat. Végezetül elmondta még, hogy a belépőket megvásárolhatják az önkormányzat 103-as 

irodájában, valamint az önkormányzatnál leadhatják a támogatásokat, illetve a tombola ajándékokat 

is. Véleménye szerint, ez egy jó lehetőség arra, hogy egy igazi lokálpatriótaként megmutathassa 

mindenki, hogy mit tud tenni ezért a közös ügyért.  

 

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

bezárta és a Képviselő-testület zárt üléssel folytatta a munkáját. 
  

k.m.f. 

 

 

 Szőke Zoltán           Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester                                                                   jegyző 

 
 


