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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2020. február 13-án  

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI  

NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 30-34. 

rendelete: 3.  

NAPIRENDEK  
 

1. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2021-2023 évekre vonatkozóan. 

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről.  

 

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei 

és eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó a teljes eljárás véleményezési 

szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról. 

 

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei 

és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - 

Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére -mely 

magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2., és 0996/3. hrsz.-ú területeket- vonatkozó 

tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok 

elfogadásáról.  

 

5. Előterjesztés környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város a 

314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített 

településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 

hrsz. alatti utak által határolt tömb - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 

hrsz.-ú területeket - területére vonatkozóan. 
 

6. Egyebek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Ládi Zsanett
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2020. február 13-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

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

Ágnes, Balázsi Csilla, Császár József Sándor, dr. Kiss Krisztián, Szabó 

Zoltán, Szurkos Szilvia, és Tamás Viktor képviselők. 

  

Távol maradt:   Balogh Sándor, Szabó Zsolt és Volosinóczki Béla képviselők.  
 

Meghívottként részt vettek:  

Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, 

Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető-helyettes, Berbécs 

Ibolya köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Mezeiné Meleg Anita osztályvezető, 

Kulcsár Lászlóné az EKIK intézményvezetője, Huri-Szabó Szilvia a Városi Kincstár vezetője, 

Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Reznek Istvánné a Tiszavasvári 

Bölcsőde vezetője, dr. Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője.  
 

Meghívottként távolt maradt: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Terebesné Kovács Tünde a 

Kornisné Központ intézményvezető-helyettese, Czirjákné Szabó Erika a Városi Kincstár 

vezetője, Zoboki Bernadett mb. főépítész és Dudás Ede településtervező.   
 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 

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

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

képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. 

Javasolta, hogy nyílt ülés keretein belül „Egyebek” 1. napirendi pontként vegye fel a testület 

napirendjére: „Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei 

és eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó a teljes eljárás véleményezési 

szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról, valamit „Egyebek” 

2. napirendi pontként vegye fel „Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 

tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás 

tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 

hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt 

tömb területére -mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2., és 0996/3. hrsz.-ú 

területeket- vonatkozó tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban beérkezett partnerségi 

vélemények, javaslatok elfogadásáról, továbbá „Egyebek” 3. napirendi pontként vegye fel a 

„környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) 

Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti 

terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 

0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak 

által határolt tömb - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú 

területeket - területére vonatkozóan” szóló előterjesztéseket. Majd kérte, hogy szavazzanak a 

képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  
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Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött 

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2020. (II.13.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2020. február 13. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 13. napján 

megtartott rendkívüli 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 2021-2023 évekre vonatkozóan. 

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről.  

 

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei 

és eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó a teljes eljárás véleményezési 

szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról. 

 

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei 

és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - 

Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére -mely 

magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2., és 0996/3. hrsz.-ú területeket- vonatkozó 

tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok 

elfogadásáról.  

 

5. Előterjesztés környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város a 

314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített 

településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 

hrsz. alatti utak által határolt tömb - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 

hrsz.-ú területeket - területére vonatkozóan. 

 

6. Egyebek 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 

2021-2023 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 3 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 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2020. (II.13.) Kt. számú  

határozata 

 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  

    kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása  

2021-2023 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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                     31/2020.(II.13.) Kt. számú határozat melléklete 
 

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját 
bevételeinek bemutatása 2021-2023 évekre vonatkozóan 

         

   

    
   

 
        

 

  

tárgyév 2021. 2022.        2023.

1 2. 3 4 5 6 7

 Helyi adókból származó 

bevétel 
1. 486 000 000 490 000 000 510 000 000 530 000 000 1 530 000 000

Tulajdonosi bevételek 2. 1 006 560 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000

Részesedések értékesítése 

és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó 

bevételek

3. - - - - 0

Díjak, pótlékok, bírságok és 

települési adók bevételei
4. 16 000 000 16 000 000 17 000 000 17 000 000 50 000 000

Immateriális javak, 

ingatlanok és egyéb tárgyi 

eszközök értékesítése 

bevételei

5. 44 604 508 10 000 000 10 000 000 10 000 000 30 000 000

Privatizációból származó 

bevételek
6. - - - - 0

Saját bevételek 

(01+…+06)
2 7. 547 611 068 517 000 000 538 000 000 558 000 000 1 613 000 000

Saját bevételek (07. sor) 50 

%-a
2       8. 273 805 534 258 500 000 269 000 000 279 000 000 806 500 000

Előző év(ek) ben 

keletkezett fizetési 

kötelezettség (10…+17)

9. 28 067 319 26 646 121 21 690 409 18 979 649 67 316 179

Hitelből eredő fizetési 

kötelezettség
10. - - - - 0

Kölcsönből eredő fizetési 

kötelezettség
11. 28 067 319 26 646 121 21 690 409 18 979 649 67 316 179

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírból eredő fizetési 

kötelezettség

12. - - - - 0

Adott váltóból eredő fizetési 

kötelezettség
13. - - - - 0

Pénzügyi lízingből eredő 

fizetési kötelezettség
14. - - - - 0

Halasztott fizetés, 

részletfizetés fizetési 

kötelezettségek

15. - - - - 0

Szerződésben kikötött 

visszavásárlási kötelezettség
16. - - - - 0

Kezesség-, 

garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség

17. - - - - 0

Tárgyévben  keletkezett, 

illetve keletkező, tárgyévet 

terhelő fizetési 

kötelezettség 

(19+………+26)

18. 225 862 772 273 4 150 733 4 086 513 9 009 519

Hitelből eredő fizetési 

kötelezettség
19. - - - - 0

Kölcsönből eredő fizetési 

kötelezettség
20. 225 862 772 273 4 150 733 4 086 513 9 009 519

Adott váltóból eredő fizetési 

kötelezettség
22. - - - - 0

Pénzügyi lízingből eredő 

fizetési kötelezettség
23. - - - - 0

Halasztott fizetés, 

részletfizetés fizetési 

kötelezettségek

24. - - - - 0

Szerződésben kikötött 

visszavásárlási kötelezettség
25. - - - - 0

Kezesség-, 

garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség

26. - - - - 0

Fizetési kötelezettség  

összesen (9+18)
27. 28 293 181 27 418 394 25 841 142 23 066 162 76 325 698

Fizetési kötelezettséggel 

csökkentett saját bevétel 

(8-27)

28. 245 512 353 231 081 606 243 158 858 255 933 838 730 174 302

0

adatok forintbanTiszavasvári Város Önkormányzata

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegeiSorszám

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírból eredő fizetési 

kötelezettség

21. - - - -

Megnevezés Összesen 7=4+5+6
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetéséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető-helyettes 

 

Köblös Máté témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatásképpen elmondta, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet kiküldésre került a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara részére. Az 

Agrárgazdasági Kamara véleménye a tegnapi nap folyamán megérkezett, mely kiküldésre 

került a képviselő-testület részére, azonban a Kereskedelmi és Iparkamara véleménye még 

nem érkezett meg.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára azzal, hogy a bizottság a kiegészítő támogatás további 

csökkentése, a biztos költségvetési egyensúly és a folyamatos likviditás fenntartása 

érdekében javasolja, hogy a költségvetés elfogadását követően folytatódjon az a munka, 

mely a kiadások további csökkentésének, illetve a bevételek növelésének a lehetőségeit 

keresi.  

 

Azonban azt mindenképpen szem előtt kell tartani a költségcsökkentő intézkedések 

meghozatalakor, hogy az intézmények biztonságos működése nem veszélyeztethető.  

 

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

működőképes maradjon önkormányzatunk. 

 

A bizottság javasolja a kiegészítő támogatási lehetőségek folyamatos vizsgálatát és a 

pályázatok benyújtását. Jelenleg elsődleges feladatnak tartja az önkormányzat és 

intézményei számára az elfogadott költségvetésen alapuló gazdálkodás végrehajtását.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára 

 

Hozzászólások: 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megjegyezte, hogy a költségvetési rendelet tervezése során 18 millió forint beruházási hitel 

került betervezésre zebra kialakítás céljából. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy van e 

lehetőség arra, hogy kevesebb pénzből valósítsák meg, hiszen ezzel is tehermentesíthető lenne 

a város költségvetése. További kérdése volt, hogy a járdaépítés hol fog megvalósulni, melyre 

16,5 millió forint került betervezésre. Továbbá „a 2020. évben céljelleggel juttatandó 

támogatásokról” szóló 6. számú tájékoztató táblában felsorolásra került összesen 218.237.357 

forint támogatási összeg. A táblázatban felsoroltak közül tájékoztatást kért a Nyírvidék Kft. 

támogatásával kapcsolatban. Majd megkérdezte, hogy az előző költségvetési évben mekkora 

volt a polgármesteri keret összeg, hiszen az idei évben 1.000.000 forint került betervezésre. 
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Végezetül megkérdezte, hogy a Szabadidős Programszervező Egyesület, vagyis a Városi 

Televízió miért részesül 6.000.000 forint támogatásban, van e arra lehetőség, hogy ezt az 

összeget csökkentsék. Úgy véli, hogy ezt a támogatást feladatarányosan kellene meghatározni, 

ülésenként lebontani. Tudomása szerint a támogatott szervezeteknek van egy beszámolási 

kötelezettségük a képviselő-testület felé, mellyel kapcsolatban kérte a képviselők 

tájékoztatását.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A felvetett kérdésekre reagálva elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor a zebraépítés 

során 18 millió forint hitelkeret került beállításra, melyre már megkapták a kormánytól az 

engedélyt, a szerződés megkötésre került, valamint a hitelkeret is a rendelkezésre áll. Majd 

elmondta, hogy a korábbi testületi üléseken és más fórumokon is elmondta, hogy ez egy keret, 

mely nem azt jelenti, hogy az Ifjúság-Kossuth utca kereszteződése 18 millió forintból kerül 

majd kialakításra, hanem csak egy maximális keretet határoztak meg. Mindezek után 

elmondta, hogy 2016-os terv készült a zebrákra vonatkozóan, mely kialakítására az 

engedélyek rendelkezésre állnak. Nem csak a zebrák felfestése, hanem egy teljes 

kereszteződés, padkarendezés, közvilágítás korszerűsítése, valamint az útfelület javítása és a 

csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása kerül majd megvalósításra. Ezek a munkálatok egy 

komplett kereszteződés átalakítást jelentenek. Úgy véli, hogy lényegesen kevesebből 

alakítható ki a kereszteződés, mint amit a hitelkeret biztosít, de erről a képviselő-testület 

tájékoztatás fog kapni. Minden követelménynek szeretnének megfelelni a kialakítás folyamán. 

Hangsúlyozta, hogy egy nagyon forgalmas kereszteződésről, főútvonalról van szó, tehát olyan 

kötelező elemeket kell beépíteni, melyek az ott közlekedők biztonságát szolgálják. A cél a 

költségcsökkentés, tehát nem szeretné felhasználni a betervezésre került összeget, azonban a 

kereszteződés átépítését még az idei évben meg szeretné valósítani. A járdaépítéssel 

kapcsolatos kérdésre válaszul elmondta, hogy ez a szakasz a Gépállomás utca és a Magiszter 

Óvoda közötti szakaszt jelöli. Terv egy biztonságos átkelés lehetőségének a megvalósítása. 

Fontosnak tartotta a járdaépítést az idei évben betervezni, mert a gyalogosforgalom 

tekintetében a reggeli és a délutáni órákban olyan állapotok uralkodnak, mely bármikor 

balesetet eredményezhet. Majd elmondta, hogy ezzel kapcsolatban is vannak már engedélyek 

és tervek. Ebben az esetben sem szeretné felhasználni a teljes keretösszeget.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

A járdaútszakasszal kapcsolatban elmondta, hogy már több alkalommal is volt hatósági 

megkeresés és rendőrségi javaslattétel volt ez a megoldás. Úgy véli, hogy jó megoldás lenne 

még a jelzőlámpás átkelőhely kialakítása is.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megjegyezte, hogy a hatóságok nem írták ki kötelező elemként a jelzőlámpás átkelőhely 

kialakítását, de ezt a lehetőséget is meg fogják vizsgálni.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megjegyezte, hogy a körforgalom lehetőségét is meg kellene vizsgálni, hiszen ez is lelassítaná 

a forgalmat.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Véleménye szerint a körforgalom nem biztos, hogy megvalósítható, hiszen kicsi lenne a 

kamionoknak és drágább is lenne. A Nyírvidék Kft. támogatásával kapcsolatban átadta a szót 

Szabó Zoltán képviselőnek, hiszen iskolaigazgatóként ő kompetens a válaszadásra.  
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Szabó Zoltán képviselő: 

Elmondta, hogy a város 2004-ben pályázatot adott be egy térségi integrált szakképző központ 

kialakítására, mely másfél milliárdos pályázatot jelentett. Majd elmondta, hogy Tiszavasvári 

11%-ban tulajdonos a Nyírvidék TISZK Kft-ben, mely egy képzési központot takar a 

Nyíregyháza, az Árok utca 53. szám alatt. Közel 10-12 tanévben a vasvári intézmény is 

igénybe vette a képzési központot, de az elmúlt 2 tanévben már nem jártak be, hiszen nem 

történtek fejlesztések. Jelen pillanatban is folyamatos az oktatás, a centrum iskolái használják 

a képzési központot. Felnőttképzések és más egyéb tanfolyamok oktatása zajlik. Az 

intézmény már 2 tanműhelyet nem használ, melynek oka, hogy a gyerekek érdemi tanulást 

nem folytatnak, így a saját tanműhelyeikben oldják meg az oktatást. Végezetül elmondta, 

hogy az egyeztetések alkalmával felmerült az a lehetőség, hogy kilépnek a konzorciumból és 

a jövőre nézve el kell gondolkodni a további lehetőségekről.   

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Mivel a város 11%-ban tulajdonos, ezért is kell a hozzájárulást betervezni a költségvetésbe. 

Majd a további kérdésre válaszul elmondta, hogy a tavalyi évben 800.000 forint volt a 

polgármesteri keret. Az idei évben 1.000.000 forint került betervezésre, amennyiben a 

képviselő-testület ezt jóváhagyja. Az indokolja az emelést, hogy a költségvetés most lehetővé 

teszi, hogy plusz támogatásokban, hozzájárulásokban gondolkodjon a képviselő-testület, 

melyből óvodákat, civil szervezeteket, egyesületeket lehet támogatni. Mindezek után 

elmondta, hogy a Szabadidős Programszervező Egyesület mellett minden civil szervezet a 

lehetőségekhez képest magasabb támogatást kapott az idei évben. Úgy véli, hogy a 

Szabadidős Programszervező Egyesület is egy olyan egyesület, ami értéket teremt, ott van 

minden rendezvényen, közvetíti a városban történteket és a képviselő-testületi üléseket. Tehát 

ők is megérdemlik, hogy emelkedjen a támogatási összegük. Végezetül elmondta, hogy 

büszkék lehetnek arra, hogy magasabb támogatási összeget tudnak biztosítani a civil 

szervezeteknek.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Pozitív dolognak tartja, hogy az Önkormányzati Tűzoltóságnak, valamint a Diáksport 

Egyesületnek magasabb támogatási összeget biztosítanak, azonban a Szabadidős 

Programszervező Egyesület magasabb támogatásával nem ért egyet. Javasolta, hogy a 

támogatási megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a Szabadidős Programszervező 

Egyesület ne csak a képviselő-testületi, hanem a bizottsági üléseket is rögzítse és annyi pénzt 

kapjon amennyiért piaci alapon is megéri felvenni a testületi üléseket. Amennyiben erre nincs 

lehetőség, akkor az önkormányzat szabjon olyan plusz feladatot, ami arányban áll az 

egyesületi költségvetéshez mért önkormányzati támogatással.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A témával kapcsolatban elmondta, hogy az egyesület nem csak a testületi üléseket közvetíti a 

kapott támogatásért, hanem a kulturális rendezvényeket, iskolai eseményeket is rögzíti. A 

plusz feladatokért további támogatásokat soha nem kaptak, a szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek eleget tesz. Megjegyezte, hogy a beszámoló alkalmával lehet majd 

kérdésekkel fordulni az egyesület képviselőjéhez. Véleménye szerint a támogatás indokolt és 

szükséges, hiszen az egyesület minden rá bízott és elvállalt feladatot elvégez és erején felül 

teljesít.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

A témával kapcsolatban megjegyezte, hogy annak idején, amikor elindult a közvetítés, 

megvizsgálták a lehetőségeket és a többszöröse jött ki, amit piaci alapon más televíziók 
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elvállalnak. Véleménye szerint azért a munkáért, amit az egyesület végez, még az a támogatás 

is kevés, amit jelenleg biztosítani tud az önkormányzat. Hangsúlyozta, hogy a költségvetési 

táblázatot komplexen kell nézni és összehasonlítani az elmúlt évekkel.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Véleménye szerint annak nincs valóságalapja, hogy az egyesület soha nem kapott támogatást 

a plusz feladatokért, hiszen a saját költségvetésének több mint a felét megkapja egy adott 

feladat elvégezéséért. Az egyesület képviselőjének elég cinikus a hozzáállása, hiszen azt 

hangoztatja, hogy egyébként ingyen megcsinál mindent anélkül, hogy feladata lenne.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Az idei évi költségvetés összeállításával kapcsolatban elmondta, hogy nagyon jól előkészített 

munka történt az intézményekkel, hiszen az igényeiket korrekt módon figyelembe tudták 

venni. A tárgyalások alkalmával nem voltak vitás pontok. A korábbi években 8-10%-kal 

csökkenteni kellett az intézményi költségvetést, illetve az intézmények igényeit. Mindezek 

után elmondta, hogy nagyon fontos egy önkormányzat életében, hogy a helyi vállalkozók 

mennyi adót fizetnek be. Örömmel hangsúlyozta, hogy az önkormányzat is megduplázta az 

adóbevételét, hiszen 400 millió forint iparűzési adó került befizetésre. Majd elmondta, hogy 

örül a civil szervezetek támogatási lehetőségének, hiszen ő is a szívén viseli a sorsukat, 

melyet az is bizonyít, hogy néhány évvel ezelőtt a civil szervezetek támogatása érdekében 

létrehozott egy civil alapot.  Összefoglalásként elmondta, hogy közel 125 millió forintos 

hiányt mutat a költségvetés, a tavalyi évi 200 millió forinthoz képest, de ez nagy előrelépést 

jelent a város életében. Úgy véli, hogy könnyen kezelhető ismerve azt a politikai és szakmai 

lobbit, mint ami a tavalyi évben is volt.  Érzékelhető, hogy több támogatásban részesül a 

Tiszavasvári Önkormányzat. Bízik abban, hogy ez a jövőben sem lesz másként. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megköszönte a képviselő asszony dicsérő szavait. Majd elmondta, hogy ez a költségvetés 

minden területen komoly változást jelent Tiszavasvári életében még annak ellenére is, hogy 

nagy adóssággal vette át az önkormányzatot. A tavalyi évi is már egy építkező költségvetés 

volt, egy 205 millió forintos kiegészítő támogatás beállításával, mely az idei évre 160 millió 

forintra csökkent, mely a jövőre nézve is bizakodást jelent a város életében. A költségvetés 

tervezésekor 350 millió forintos iparűzési adót állítottak be. Örömmel mondta, hogy ezt az 

összeget 6-7 millió forinttal túlteljesítették 2019-ben. Majd elmondta, hogy új cégek érkeztek 

a városba, komoly munkák indulnak el, és ők ezért fognak az önkormányzathoz iparűzési adót 

fizetni. Bízik abban, hogy ez itt is meg fog mutatkozni és a gazdaság működőképes és azon 

dolgoznak, hogy működőképes legyen a városban is. Végezetül megköszönte mindazon 

személyek munkáját, akik a költségvetés előkészítésében részt vettek.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a költségvetés kezelhető, nem terheli plusz adókkal a 

lakosságot, illetve a vállalkozókat, tehát alacsony adószámokkal dolgoznak, megpróbálnak 

más helyeken takarékoskodni és bevételt szerezni.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megjegyezte, hogy a tavalyi évben bevezetésre került az idegenforgalmi adó, ami fontos, 

hogy nem a lakosságot terheli. Az elmúlt évben már keletkezett belőle az önkormányzatnak 

bevétele, de még vizsgálják, hogyan működik a rendszer. A bevételekből a jövőben az 

üdülőövezetet kívánják fejleszteni.  
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 

bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendelet megalkotásáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2 pont 1 

alpontjában, és a 4. melléklet 1. pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében 

illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról 
szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság, a Gazdasági Kamarákról 

szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

I. Fejezet 

A költségvetés általános szabályai 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 

az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 

a) 2.710.200.233 Ft  költségvetési bevétellel 

b) 3.694.542.173 Ft  költségvetési kiadással 

c)  984.341.940 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  125.985.431 Ft működési hiánnyal  

cb)  858.356.509 Ft felhalmozási hiánnyal 

d) 1.710.380.374 Ft  finanszírozási bevétellel 

e)  726.038.434 Ft  finanszírozási kiadással 

f)  984.341.940 Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  967.968.475 Ft  működési többlettel 



10 

 

fb)  16.373.465 Ft  felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-

testület. 

(3) A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, vállalkozási feladatok szerinti 

bontásban az 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 

költségvetési maradványának felhasználását rendeli el. 

 

3. A költségvetés részletezése 

 

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

c) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 

tartalmazza.       

d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

melléklet szerint részletezi. 

f) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.-8.5. mellékletek 

szerint hagyja jóvá. 

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri 

hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám 

előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, 

önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 

a 9.1-9.7.2, 10. mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg. 

h) Az önkormányzat a kiadások között 20.000.000 Ft általános, 113.240.838 Ft céltartalékot 

állapít meg.
 
 

 

II. Fejezet 

A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

4. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

5. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  



11 

 

6. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert 

tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 

100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost 

jelöl ki.  

(2) A költségvetési szerveknél a saját hatáskörben kezdeményezett jutalmazásra fordítható és 

kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek 

előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a 

személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

7. § A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében 

a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

8. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület gyakorolja, kivéve a 10. §. (2) bekezdésében alapján végrehajtott módosításoknál. 

9.§ Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám 

alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.  

  

5. Az előirányzatok módosítása 

 

10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.  

(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két 

testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok 

között átcsoportosíthat az alábbiak szerint: 

a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,  

b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti 

átcsoportosítással, 

c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással. 

Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének 

egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A 

polgármester ezt a jogát 2020. december 31-ig gyakorolhatja. 

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton 

belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet. 

(4) A képviselő-testület a (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az 

éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja 

a költségvetési rendeletét.  

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 

juttatások terhére növelhető. 

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a 

Képviselő-testületet tájékoztatja.  

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 

szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

(8) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évi 

illetményalapot Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített 

illetményalaphoz képest az ott kapott felhatalmazás alapján 20%-al növelt összegben, azaz 

46.380 Ft-ban állapítja meg. 

(9) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2020. évben 231 900 Ft/fő, mely összeg a 

munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.  
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6. A gazdálkodás szabályai 

 

11.§ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 

az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 

 

III. Fejezet 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

12.§. (1) Ez a rendelet 2020. február 18-án lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2020. évi költségvetés 

megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2019.(XII.18.) önkormányzati 

rendelet. 

 

Tiszavasvári, 2020. február 13. 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2020. február 17.  

 

 

 

   Dr. Kórik Zsuzsanna 

  jegyző 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata 3/2020.(II.17.) 

önkormányzati rendeletének általános és részletes indokolása 

a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a 

polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-ig, ha a 

központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta 

el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig 

nyújtja be a képviselő-testületnek. 

 

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A 

rendeletalkotás kötelező.  

 

A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a 

felhatalmazást adó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a jogharmonizációs 

követelményeknek megfelel.  

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1.§-hoz 

 

A rendelet hatálya kerül megállapításra. 

 

2.§-hoz 

 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a 

költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. 

 

3.§-hoz 

 

A költségvetés részletezését tartalmazza a rendelet mellékleteinek felsorolásával, valamint 

az általános és a céltartalék összegét állapítja meg. 

 

4.§-hoz 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai kerülnek meghatározásra. 

 

5.§-hoz 

 

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra. 

6.§-hoz 

 

A költségvetési szerv tartozásállományára vonatkozó előírásokat tartalmazza. 
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A költségvetési szerveknél saját hatáskörben kezdeményezett jutalmak mértéke és ennek 

fedezete kerül meghatározásra. 

 

7.§-hoz 

 

A kiegészítő támogatás igénylésének szabályait írja le. 

 

8.§-hoz 

 

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával 

kapcsolatos előírásokat tartalmazza. 

 

9.§-hoz 

 

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra. 
 

10.§-hoz 

 

Az előirányzatok módosításának szabályai vannak részletezve. A köztisztviselők 

vonatkozásában az illetményalap, valamint a cafetéria juttatás összege kerül 

megállapításra. 

 

 

11.§-hoz 

 

Az intézményvezetők előirányzat-felhasználási jogköre kerül megállapításra rendeletben 

megahatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett. 

 

12.§-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a 

hatályon kívül helyezett jogszabályt. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 

tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített új 

településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó a teljes eljárás 

véleményezési szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, 

javaslatok elfogadásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Hozzászólások: 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Kérte a témafelelőst, hogy ismertesse az előterjesztés tartalmát.  

 

Kovács Edina témafelelős: 

Röviden elmondta, hogy a város teljes közigazgatási területére vonatkozóan folyamatban van 

a településrendezési eszközök módosítása. A társadalmasítás miatt 2019. december 17-én 

lakossági fórumot tartottak. Sem a lakossági fórumon, sem pedig az azt követő 8 napon belül 

nem érkezett érdemi észrevétel, javaslat, melynek megállapításáról szóló jegyzőkönyv a 

határozat-tervezet melléklete. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet alapján a képviselő-testületnek kell dönteni a partnerségi egyeztetés lezárásáról. Erről 

szól a határozat, mely alapján tudomásul veszi a képviselő-testület, hogy észrevétel nem 

érkezett és a partnerségi egyeztetést lezárja, valamint felkéri a polgármestert, hogy 

tájékoztassa a megbízott főépítészt és a megbízott településtervezőt.  
 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2020. (II.13.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és 

eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírás tervezetre,  

valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó  

a teljes eljárás véleményezési szakaszban beérkezett partnerségi  

vélemények, javaslatok elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Tiszavasvári Város új 

településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv tervezetre vonatkozó teljes eljárás véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetés 

keretében a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 

és az alábbi határozatot hozza: 
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1.  Tudomásul veszi, hogy az 1. mellékletben szereplő táblázat kiértékelése szerint, a 

partnerségi szabályzat alapján bevont partnerektől érdemi észrevétel, javaslat  

nem érkezett a településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozóan, ezért a teljes eljárás 

véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetést lezárja. 

 

2.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a megbízott főépítészt és a 

megbízott településtervezőt. 

 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 32/2020. (II.13.) Kt. számú határozathoz 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.  

  2020. január 6. (hétfő) 9
00

 óra 

 

Tárgy: 

Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján 

készített új településszerkezeti terv és leírásnak, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

tervezetnek a teljes eljárás véleményezési szakaszban történő társadalmasítása. 

 

Jelen vannak:  Szőke Zoltán polgármester 

   Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló  

19/2017. (V.26.) önk. r. (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerek 

a településen működő, az Országgyűlés által elismert egyházak, 

a települési székhelyű érdekképviseleti szervezetek, 

a települési székhelyű és a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezetek, 

a településen működő civil szervezetek, 

a település teljes lakossága. 

 

Településrendezési 

eszközök készítése  

teljes eljárás keretein 

belül 

Érdemi 

észrevétel 

érkezett  

(igen/nem) 

Önkormányzati 

döntést 

igényel 

(igen/nem) 
Társadalmi 

véleményezési szakasz 

Munkaközi tájékoztatás 

közterületi 

hirdetőfelület 

megtörtént nem nem 

helyi lap* megtörtént nem nem 

önk. honlap megtörtént nem nem 

lakossági fórum megtörtént nem nem 

*amennyiben a településen van ilyen 

 

A jelenlévők megállapítják, hogy a partnerségi egyeztetés az új településrendezési eszközök tervezete 

kapcsán a teljes eljárás munkaközi tájékoztatási szakaszban megtörtént. A jogszabályi előírásoknak 

megfelelően meghirdetett és lebonyolított partnerségi egyeztetés eredményeként a közzététel ideje 

alatt, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül [2019. december 17. (kedd) - 2019. 

december 25. (szerda)] nem érkezett a tárgyi témához kapcsolódó észrevétel, javaslat, vélemény a 

Polgármesteri Hivatalba. 

A partnerségi egyeztetés lezárásáról Képviselő-testületi döntést (önk. határozat formájában) kell hozni. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

     Szőke Zoltán      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

       polgármester                       jegyző 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 

tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített 

településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. 

alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti 

utak által határolt tömb területére -mely magában foglalja a 0996/1 

hrsz., 0996/2., és 0996/3. hrsz.-ú területeket- vonatkozó tárgyalásos 

eljárás munkaközi szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, 

javaslatok elfogadásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

A képviselő-testület az előző hónapban fogadta el a településrendezési eszközök módosítását 

a Keleti-főcsatorna és I. övcsatornáinak 1. böge mederszelvény rekonstrukciós munkáira 

vonatkozóan. Ezzel kapcsolatosan 2020. január 30-án is tartottak lakossági fórumot, melyen 

szintén nem érkezett érdemi vélemény, javaslat. A fórumról szóló jegyzőkönyv a határozat-

tervezet melléklete. A határozat-tervezet az előzőhez hasonlóan erről szól, mely alapján 

tudomásul veszi a képviselő-testület, észrevétel nem érkezett és a partnerségi egyeztetést 

lezárja, valamint felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt, a megbízott 

főépítészt és a megbízott településtervezőt.  
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2020. (II.13.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és 

eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák 

- Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére - 

mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - vonatkozó 

tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, 

javaslatok elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Tiszavasvári Város új 

településrendezési eszközeinek tárgyi területre vonatkozó tervezetére vonatkozó tárgyalásos 

eljárás munkaközi szakaszban a partnerségi egyeztetés keretében a beérkezett vélemények, 

javaslatok elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  Tudomásul veszi, hogy az 1. mellékletben szereplő táblázat kiértékelése szerint érdemi 

észrevétel, javaslat nem érkezett a tárgyi területre vonatkozó településszerkezeti terv és 

leírás tervezetre, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre 
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vonatkozóan, ezért a tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban a partnerségi egyeztetést 

lezárja. 

 

2.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt, a megbízott 

főépítészt és a megbízott településtervezőt. 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester  
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1. melléklet a 33/2020. (II.13.) Kt. számú határozathoz 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.  

  2020. február 11. (kedd) 9
00

 óra 

Tárgy: 

Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján 

készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. 

alatti utak által határolt tömb területére - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 

hrsz.-ú területeket - vonatkozó tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban történő társadalmasítása. 

 

Jelen vannak:  Szőke Zoltán polgármester 

   Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló  

19/2017. (V.26.) önk. r. (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerek 

a településen működő, az Országgyűlés által elismert egyházak, 

a települési székhelyű érdekképviseleti szervezetek, 

a települési székhelyű és a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezetek, 

a településen működő civil szervezetek, 

a település teljes lakossága. 

 

Településrendezési 

eszközök készítése 

tárgyalásos eljárás 

keretein belül 

Érdemi 

észrevétel 

érkezett 

(igen/nem) 

Önkormányzati 

döntést 

igényel 

(igen/nem) 
Társadalmi 

véleményezési szakasz 

Munkaközi tájékoztatás 

közterületi 

hirdetőfelület 

megtörtént nem nem 

helyi lap* nem történt - - 

önk. honlap megtörtént nem nem 

lakossági fórum megtörtént nem nem 

*amennyiben a településen van ilyen 

 

A jelenlévők megállapítják, hogy a partnerségi egyeztetés az új településrendezési eszközök tervezete 

a 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak 

által határolt tömb területére - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú 

területeket - kapcsán a tárgyalásos eljárás munkaközi tájékoztatási szakaszban megtörtént. A 

jogszabályi előírásoknak megfelelően meghirdetett és lebonyolított partnerségi egyeztetés 

eredményeként a közzététel ideje alatt, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül [2020. 

január 30. (csütörtök) - 2020. február 7. (péntek)] nem érkezett a tárgyi témához kapcsolódó 

észrevétel, javaslat, vélemény a Polgármesteri Hivatalba. 

A partnerségi egyeztetés lezárásáról Képviselő-testületi döntést (önk. határozat formájában) kell hozni. 

 

Kmf. 

 

 

     Szőke Zoltán       Dr. Kórik Zsuzsanna 

      polgármester                  jegyző 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása 

Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi 

követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti 

terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti 

csatornák – Keleti főcsatorna – 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak 

által határolt tömb – mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, 

és 0996/3 hrsz.-ú területeket – területére vonatkozóan.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

A Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak 1. böge mederszelvény rekonstrukciós munkáira 

vonatkozó a településrendezési eszközök módosításához a külön jogszabály alapján a 

környezetvédelmi államigazgatási szervek véleménye kikérésre került, annak vonatkozásában, 

hogy szükséges e környezeti értékelés elkészítése. A vélemények visszaérkeztek, és egyik 

szerv sem tartja szükségesnek az értékelés elkészítését. A beérkezett véleményekről a 

megbízott főépítész összefoglaló főépítészi szakmai kiértékelést készített, amely áttekintést ad 

a környezetvédelemért felelős szervektől beérkezett véleményekről, amely a határozat-

tervezet mellékletét képezi. A rendelet értelmében a képviselő-testületnek kell döntést hozni a 

környezeti vizsgálattal kapcsolatban. A határozat-tervezet az alábbi pontokat tartalmazza: A 

Képviselő-testület megismerte a véleményeket, mely alapján úgy dönt, hogy a környezeti 

értékelés munkarészt nem készítteti el. 2. pontban „Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

vonatkozó településrendezési eszközök tervezetét a kapcsolódó munkarészekkel együtt küldje 

meg tárgyalásos eljárás keretében végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek, a 

záró szakmai véleményének megkésére céljából.” 3. pontban „Tájékoztassa a kérelmezőt, a 

megbízott főépítészt és a megbízott településtervezőt. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2020. (II.13.) Kt. számú 

határozata 

 

Környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város a 314/2012 

(XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített 

településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 

0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb - mely magában foglalja a 0996/1 

hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - területére vonatkozóan 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti 

csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére 
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vonatkozó településrendezési eszközeihez tartozó környezeti vizsgálat szükségességének eseti 

eldöntéséhez kapcsolódó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Megismerte a környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek véleményeiben és 

az 1. mellékletben szereplő táblázat szerinti főépítészi és településtervezői 

kiértékelésben foglaltakat, melyek alapján úgy dönt, hogy a 0961, 0989 és 1016/1 

hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által 

határolt tömb területére vonatkozó településrendezési eszközökhöz kapcsolódó 

környezeti értékelés munkarészt nem készítteti el. 
 

2.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - 

Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére 

vonatkozó településrendezési eszközök tervezetét a kapcsolódó munkarészekkel 

együtt küldje meg tárgyalásos eljárás keretein belüli végső szakmai véleményezésre az 

állami főépítésznek a záró szakmai véleményének megkérése céljából. 

 

3.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt, a megbízott 

főépítészt és a megbízott településtervezőt. 

 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (6.np.): Egyebek 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megköszönte a HBVSZ Zrt-vel való segítő közreműködést a decemberi vízdíj elszámoló 

számla késedelmes kézbesítésével kapcsolatban. Majd elmondta, hogy a levélből kiderült, 

hogy semmilyen hátrány nem fogja érni a körzetében élő azon lakosokat, akik másfél 

hónappal később kapták meg a vízszámlát.  
 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megjegyezte, hogy az elmúlt testületi ülés alkalmával megtárgyalásra került a Tiva-Szolg Kft. 

temetői díjtételek jelentéséről szóló előterjesztés, melynek mellékletként csatolásra kerültek a 

bankszámlakivonatok is. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy 2019. október, november 

hónapban milyen megbízási díjat utalt el a Tiva-Szolg Kft. a Mediaworks Hungary Zrt-nek.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Hangsúlyozta, hogy a felvetett képviselői kérdésre írásban fog válaszolni, mert jelenleg nem 

tud mindenre kiterjedően választ adni.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megjegyezte, hogy a Tiva-Szolg Nonprofit Kft 4 új autót bérel, mellyel kapcsolatban 

megkérdezte, hogy ki használja a gépjárműveket.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A felvetett kérdésre írásban fognak válaszolni a megadott határidőn belül.  
 

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

polgármester bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 
 

 

 


