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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2021. augusztus 12-én 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, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, Szabó Zsolt, 

Szurkos Szilvia, képviselők. 

  

Távol maradt:   Balogh Sándor, Császár József Sándor, Tamás Viktor, Volosinóczki Béla 

képviselők 
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth 

Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté 

osztályvezető-helyettes, Kovács Edina köztisztviselő,  
 

Meghívottként távolt maradt: - 
 

Jegyzőkönyv-vezető: Makra Anita 
 

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

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 szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 
 

A Képviselő–testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/20201. (VIII.12.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2021. augusztus 12. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés 

napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 12. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Előterjesztés Az „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című 

BMÖGF/587-1/2021 iktatószámú Támogatói Okirat műszaki tartalmának elfogadásáról  

 

2. Előterjesztés A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont 

kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződésnek 3. számú 

módosításának utólagos jóváhagyásáról   

 

3. Előterjesztés vis maior támogatás igényléséről  

 

4. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Munkaügyi Központ felújításához 

 

5. Egyebek 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés az „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 

Tiszavasváriban” című BMÖGF/587-1/2021 iktatószámú 

Támogatói Okirat műszaki tartalmának elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Hozzászólások: 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy ennek a pályázatnak már júniusban megkapták a Támogatói Okiratát. Erről 

született egy polgármesteri határozat, amely elfogadásra került. A Támogatói Okiratban van 

egy úgymond feltétel, hogy a kiadástól számított 60 napon belül rögzíteni kell a műszaki 

tartalom részletezését, valamint a költségtervet. Ezeket az ebr42 rendszeren keresztül kell 

regisztrálni egy adatlap formájában. Ebben a pályázatban megvalósulhat a gyepmesteri telep, 

a központi orvosi rendelő felújítása, amely egy bővítést is tartalmazna. Ezeken kívül a 

járóbeteg szakrendelő felújítása, a Kabay János úti épületre vonatkozóan. Itt a homlokzati 

rész, külső és belső nyílászárók cseréje, a homlokzati falak és födém szigetelése, belső 

burkolatok, belső festés, radiátorok, lámpatestek, elektromos szerelvények cseréje. Van még 

egy belvíz és csapadékvíz elvezetés a határozat-tervezetben szereplő utcák tekintetében. A 

közlekedésfejlesztési feladatok ellátásában több aszfaltos és zúzott köves utat lehet majd 

felújítani, illetve egyes helyeken új szikkasztó árkokat kialakítani.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megkérdezte, hogy az egész utcára nézve kialakításra kerül majd a csapadékvíz elvezetés, 

vagy csak szakaszosan az Aradi utcában. 

 

Kovács Edina témafelelős: 

Válaszul elmondta, hogy a zárt csatorna kerül majd mosatásra, és így a lezúduló csapadék 

vizet el tudja nyelni az összefolyó.  
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Szőke Zoltán polgármester: 

Hozzáfűzte, hogy a szakemberek szerint az a probléma a belvíz-csapadékvíz elvezető 

rendszerrel, hogy eltömődtek, beszakadtak több helyen, vagy esetleg alulméretezettek. Az 

Aradi utcánál is az a probléma, hogy a csatornáknak szűk a keresztmetszete, és a felújítással 

ezen lehet segíteni.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megkérdezte, hogy a Kabay János utca 21-23 szerepel-e a padka felújítás között. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy ez az útszakasz 85 méteren lesz javítva, és azután alkalmas lesz arra, 

hogy félre lehet majd ott húzódni. Ezen kívül fontosnak tartotta elmondani, hogy 

Tiszavasváriban 14 km útszakasz fog most megújulni. Ahol pedig utat építenek, ott a 

csapadékvíz elvezető rendszert is és az útpadkát is felújítják és rendbe teszik.  

 

Szabó Zoltán képviselő: 

Kérdésként vetette fel, hogy az Aradi útból nyíló kis zsákutca a Kinizsi és a Bocskai út közé 

eső szakasza benne van-e a felújításban. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Sajnos az a rész már nem tudott belekerülni a felújítási részekbe. Remélhetőleg jövőre is 

tudnak majd pályázni ilyen BM-es pályázatokra, és akkor belekerülhetnek ezek a kis 

útszakaszok is. Ami viszont pluszként bekerült, az a Hősök út és a Gépállomás út közötti 

átjárást biztosító járda szakasz. A vasúti sín mellett egy járda kerül kialakításra 510 méter 

hosszúságon. A Sportcsarnok előtti gyalogátkelő helyen lehet majd biztonságosan átkelni.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Kérte, hogy az árajánlatokat és a költségtervet küldjék meg a képviselőknek. A másik 

kérdése, hogy a határozat-tervezet 2. pontjában a 2. bekezdés utolsó „kivitelezésre” szó mire 

vonatkozik. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy a jogszabályban előírt határidőn belül írásban fognak választ adni a feltett 

kérdésekre. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Megkérdezte, hogy a Kabay János u. 23. szám alatti járóbeteg-szakrendelő felújítása 

egyeztetve lett-e dr. Rojkó Lászlóval. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Ez csak a Családok Átmeneti Otthonára vonatkozik ez a felújítás. Ugyanis a hősök úti 

telephelyet ki kell váltani a Kornisné Központ részére.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 
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A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2021. (VIII.12.) Kt. számú 

határozata 

 

„Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban”  

című BMÖGF/587-1/2021 iktatószámú Támogatói Okirat  

műszaki tartalmának 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 az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Elfogadja az „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című 

projekt műszaki tartalmát az alábbiak szerint. 

a) Gyepmesteri telep kialakítása (Sopron u. 046/1 hrsz): egy kiszolgáló épülettel 

(iroda, vizsgáló, raktár, szoc. helyiségek) és különböző méretű kenelekkel, amely 31 

kutya befogadására lesz alkalmas. 

 

b) Központi orvosi rendelő felújítása (Kossuth u. 4.): a meglévő épület bővítése - az 

utcafrontról hátranyúló épületrész elbontásával - úgy, hogy a jelenleg működő rendelő kis 

mértékben kerüljön átalakításra. A bővítmény földszintjén kialakításra kerülne 1 labor a 

szükséges váróval, és személyzeti wc-vel, 1 db lift, gépészeti tér, egy az előírásoknak 

megfelelő mentő pont és 1 db ügyeleti gépkocsi tároló. Az emeleten kialakításra kerülne 

2 db orvosi rendelőt a szükséges várókkal és a szükséges nagyságú női-férfi- személyzeti 

vizesblokkokkal. Az épület környezete is rendezésre kerül (parkolók kialakítása, 

gyalogosforgalom biztosítása)   

 

c) Járóbeteg-szakrendelő felújítása (Kabay János u. 23.): - a meglévő épület 

korszerűsítése, homlokzati és belső nyílászárók cseréje, homlokzati falak és födém 

hőszigetelése, belső burkolatok cseréje, teljes belső festés, szaniterek cseréje (meglévő 

víz- és szennyvíz vezeték meghagyásával), radiátorok cseréje, lámpatestek és elektromos 

szerelvények cseréje (a meglévő vezetékek meghagyásával).  

 

  d) Belvíz- és csapadékvíz-elvezetése az alábbi utcákon és csatornákon: 

- Dózsa György u. (zárt-, nyílt csapadékvíz elvezető) 

-  Kinizsi u. (zárt csapadékvíz elvezető) 

-  Gyár u. (zárt csapadékvíz elvezető) 

-  Egyház köz (zárt csapadékvíz elvezető) 

-  Hősök u. (zárt csapadékvíz elvezető) 

-  Ifjúság u. (zárt csapadékvíz elvezető) 

-  Hétvezér u. (zárt csapadékvíz elvezető) 

-  Kelp Ilona u. 8. felé vezető zsákutca (zárt csapadékvíz elvezető) 

-  Egység u. (zárt csapadékvíz elvezető) 

-  Géza fejedelem u. (zárt csapadékvíz elvezető) 

-  Arany János u. (zárt csapadékvíz elvezető) 

-  Aradi u. (zárt csapadékvíz elvezető) 
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-  HTB2 csatorna (nyílt belvízelvezető) 

-  HTB3 csatorna (nyílt belvízelvezető) 

-  HTB4 csatorna (nyílt belvízelvezető) 

-  KÖ-TB-1 csatorna (nyílt belvízelvezető) 

-  KÖ-TB-2 csatorna (nyílt belvízelvezető) 

-  KÖ-TB-3 csatorna (nyílt belvízelvezető) 

-  Adria u. (zárt csapadékvíz elvezető, áteresz átépítése) 

-  Állomás u. belvízátemelő (1db szivattyú) 

 

e) Közlekedésfejlesztési feladatok ellátása:  

    Út, padka, járda felújítása az alábbi utcákon kerül megvalósításra: 

-  Szilágyi u. (aszfalt, 286 fm + padka) 

-  Dózsa György u. (aszfalt, 300 fm + padka) 

-  Aradi Vértanúk u. (aszfalt, 210 fm + padka) 

-  Rákóczi u. (aszfalt, 160 fm + padka) 

-  Kinizsi u. (aszfalt, 360 fm + padka) 

-  Gyár u. (aszfalt, 45 fm + padka) 

-  Csontváry u. (martaszfalt, 304 fm + padka + árok) 

-  Víg u. (martaszfalt, 401 fm + padka + árok) 

-  Batthyányi u. (martaszfalt, 300 fm + padka + árok) 

-  Vasvári Pál u. zsákutca (martaszfalt, 190 fm + padka + árok) 

- Mihálytelepi u. (martaszfalt, 118 fm + padka) 

-  Egyház köz (martaszfalt, 173 fm + padka) 

-  Hunyadi u. (martaszfalt, 277 fm + padka + árok) 

-  Iskola u. (martaszfalt, 195 fm + padka) 

-  Szent István u. (martaszfalt, 123 fm + padka) 

-  Mester u. (martaszfalt, 738 fm + padka) 

-  Deák F. u. (martaszfalt, 364 fm + padka) 

-  Dr. Lévai Sándor u. (martaszfalt, 100 fm + padka) 

-  Vasas u. (martaszfalt, 160 fm + padka) 

-  Hősök u. (aszfalt, 1020 fm + padka) 

-  Ifjúság u. (aszfalt, 262 fm + padka) 

-  Fenyő u. (martaszfalt, 85 fm + padka) 

-  Kőrösi Csoma Sándor u. (martaszfalt, 224 fm + padka + árok) 

-  Katona József u. (martaszfalt, 175 fm + padka + árok) 

-  Gárdonyi Géza u. (martaszfalt, 428 fm + padka + árok) 

- Mikszáth u. (aszfalt sárrázó, 6 fm + padka + árok) 

-  Dessewffy u. (martaszfalt, 130 fm + padka + árok) 

-  Szabolcska Mihály u. (martaszfalt, 345 fm + padka + árok) 

-  Hétvezér u. (aszfalt, 260 fm + padka) 

-  Kelp Ilona u. zsákutca (aszfalt, 81 fm + padka) 

-  Bereznai u. (martaszfalt, 257 fm + padka + árok) 

-  Császár köz (martaszfalt, 96 fm + padka) 

-  Kodály Zoltán (martaszfalt, 187 fm + padka + árok) 

-  Bem József u. (martaszfalt, 227 fm + padka) 

-  Csillag u. (martaszfalt, 235 fm + padka + árok) 

-  Egység u. (aszfalt, 1414 fm + padka + árok) 

-  Géza fejedelem (aszfalt, 234 fm + padka) 

-  Wesselényi u. (aszfalt, 362 fm + padka) 

-  Károly Róbert (martaszfalt, 175 fm + padka + árok) 

-  Salétromkert u. (martaszfalt, 50 fm + padka) 

-  Őz u. (martaszfalt, 155 fm + padka + árok) 
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-  Erkel Ferenc u. (aszfalt, 148 fm + padka + árok) 

-  Arany János u. (kátyúzás, 485 fm + padka) 

-  Vasvári Pál u. (aszfalt, 1350 fm + padka + árok) 

- Árpád u. (229 fm padkafelújítás) 

- Gépállomás u. (200 fm padkafelújítás) 

- Kinizsi u. (800 fm padkafelújítás) 

- Bocskai u. (1700 fm padkafelújítás) 

- Aradi vértanúk u. (1280 fm padkafelújítás) 

- Kabay János u. 21-23. (85 fm padkafelújítás) 

-  Petőfi u. új járda kialakítása (aszfalt, 510 fm) 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy: 

- az ebr42 rendszeren keresztül töltse ki az Adatlapot, és azt zárja le, valamint 

aláírást követően eredetiben küldje meg a Belügyminisztérium számára,  

- a szerződéseket készítse elő, és a legelőnyösebb árajánlatot adóval írja alá a 

végrehajtáshoz szükséges valamennyi szerződést, különösen a tervezésre, 

projektmenedzsmentre, közbeszerzésre, műszaki ellenőrzésre, kivitelezésre, 

- a közbeszerzési eljárást készítse elő, majd a kiíráshoz szükséges dokumentumokat 

terjessze elő a Testületnek.  

  

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a fedezet biztosítására tegyen javaslatot a költségvetési 

rendelet módosításakor.  

 

 

 

       

Határidő:  1. pont azonnal  Felelős: Szőke Zoltán  polgármester 

 2. pont esedékességkor 

 3. pont 2021. szeptember 30.               

 

 

 

 

       

 

Tárgy (2.np.): Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú 

„Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat 

Támogatási Szerződésének 3. számú módosításának utólagos 

jóváhagyásáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Kérdésként vetette fel, hogy a határozat-tervezet 2. pontjában a projekt összköltsége helyébe 

lép a 370 millió forint összeg, az előző mennyi volt.  

 

Kovács Edina képviselő: 

Válaszul elmondta, hogy 369 millió. Az ÁFA és a nettó összeg két külön támogatási 

csoportba tartozik.  
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Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Következő kérdése volt, hogy az 1. számú mellékletben szereplő tételek között vannak olyan 

tételek, hogy nem elszámolható költségek, és azok mit jelentenek.  

 

Kovács Edina képviselő: 

A terület előkészítésnél meghaladta a százalékos korlátot, és azt saját erőből kell hozzátenni.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megjegyezte, hogy ez egy 2016-os projekt, melyben voltak tévedések, és felmerültek olyan 

nem várt költségek, amiket orvosolni kellett. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2021. (VIII.12.) Kt. számú 

határozata 

 

A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú  

„Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat  

Támogatási Szerződésének 3. számú módosításáról  
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Elfogadja a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 

Hatóság, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet által IKT-2017-615-I1-

00005625/0000092 iktatószámon kiállított Támogatási Szerződés 3. sz. módosítását a 

„Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” cél érdekében a határozat 1. 

mellékletében foglalt tartalommal. 

 

       

Határidő: Azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán  polgármester 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés vis maior támogatás igényléséről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Erdei Koletta köztisztviselő 

 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Elmondta, hogy jogszabály szerint beadták a vis maior igényt. A Magyar Államkincstár és a 

Katasztrófa Védelem és a Kormányhivatal Építésügyi Főosztályának képviselői voltak 

megtekinteni a helyszínt, és a jegyzőkönyv elkészült. Ez a határozat mellékletét fogja képezni. 

Annyival egészült ki, hogy bizonyos munkanemek, pl. villámvédelem helyreállítása, 

védekezésként nem számolható el, hanem helyreállításban kell elszámolni. Ugyanígy a belső 

villamosrendszernek a helyreállítása is. Ez egy hosszabb folyamat lesz, ezért várhatók benne 

módosítások. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Mindenki megfeszített munkával dolgozik azon, hogy a kárt elhárítsák, védekezzenek és majd 

a későbbiekben a helyreállítás is megtörténjen. Mindent elkövetnek azért, hogy a sportcsarnok 

újra használható legyen. Tárgyaltak több céggel, de nagyon leterheltek. Tartják a kapcsolatot 

a Belügyminisztériummal, és felajánlásban az egyik helyi vállalkozó segít a bevilágító 

helyreállításában, amit ezúton köszön meg. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2021. (VIII. 12.) Kt. számú 

határozata 

 

Vis maior támogatás igényléséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior támogatás igénylése 

tárgyában az alábbi döntést hozza: 

 

I. Vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A kár esemény megnevezése: viharkár Tiszavasvári Városi Sportcsarnok (4440 

Tiszavasvári, Petőfi u. 2448/6 hrsz.). 

 

Határidő:  2021. szeptember 13.                                 Felelős:    Szőke Zoltán 

                   polgármester 

 

II. Jóváhagyja a polgármester ebr42 rendszerben történő előzetes vis maior támogatási 

igény bejelentését (azonosító: 530 717) a Magyar Államkincstár felé, valamint a 

védekezési költségekhez kapcsolódó előleg iránti kérelmet a határozat 1. számú és 2. 
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számú melléklete szerinti tartalommal, melyek a Hatóság/Támogató iránymutatása 

szerint módosításra kerülhetnek. 

 

III. Kinyilatkozza, hogy 

a) a Tiszavasvári Városi Sportcsarnok (4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 2448/6 hrsz.) 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi; 

b) a Tiszavasvári Városi Sportcsarnok (4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 2448/6 hrsz.) a 

sport, ifjúsági ügyek kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja; 

c) az Önkormányzat az épület tekintetében az Uniqa Biztosító Zrt.-nél 5192124 

biztosítási kötvényszámú vagyonbiztosítással rendelkezik; 

d) a káreseményre biztosítási összeget igényelt; 

e) az Önkormányzat a feladatát más, a tulajdonában lévő épületben ellátni nem tudja. 

  

IV. Vállalja   

a) a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületére értékkövető biztosítás megkötését, 

b) a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

V. A károk helyreállítási és védekezési (szakértővel történt egyeztetés alapján) tervezett 

összköltsége 220 000 000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja 

biztosítani. A káresemény forrásösszetétele: 

 

 

 

Megnevezés 2021. év % 

 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 

 

22 000 000 Ft 10 

Biztosító kártérítése  

 

0 Ft 0 

Egyéb forrás  

 

0 Ft 0 

Vis maior támogatási igény  

 

198 000 000 Ft 90  

Források összesen  

 

220 000 000 Ft 100 

 

VI. A saját forrás összetételét a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.15.) 

önkormányzati rendeletében biztosítja. 

 

VII. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti pályázattal 

kapcsolatban szükséges nyilatkozatokat, módosításokat megtegye.   

 

Határidő:  esedékességkor                                      Felelős:    Szőke Zoltán 

                   polgármester 
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VIII. Felkéri a polgármester, hogy a védekezési munkálatok mihamarabbi megkezdése 

érdekében a szükséges árajánlatokat kérje meg, a vállalkozási szerződéseket kösse 

meg. 

 

Határidő:  haladéktalanul                              Felelős:    Szőke Zoltán 

                   polgármester 
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42/2021.(VIII.12.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 
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42/2021.(VIII.12.) Kt. számú határozat 2. számú melléklete 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Munkaügyi Központ 

felújításához 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

43/2021. (VIII.12.) Kt. számú 

határozata 

 

Tulajdonosi hozzájárulás a Munkaügyi Központ felújításához 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-ban foglaltak alapján az alábbi 

határozatot hozza: 
 

1.Tiszavasvári Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló tiszavasvári 

3 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 2. szám alatti ingatlanon KEHOP-

5.2.2.-16-2016-00006 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatalnál” című  pályázatot megvalósítsa.  

 

2.Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására a határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal. 

 

3.Jóváhagyja Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal közötti megállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, 

melynek tárgya az Önkormányzat tulajdonában lévő 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2. szám 

alatti ingatlanon megvalósuló épületenergetikai fejlesztéssel kapcsolatos értéknövelő 

felújítás. 

 

Határidő: azonnal                                          Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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43/2021.(VIII.13.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

                                                                       Iktatószám: 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS 

Alulírott Szőke Zoltán, Tiszavasvári Város Önkormányzat (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza 

tér 4., adószám: 15732468-2-15, ÁHTI: 732385, statisztikai számjele: 15732468-8411-321-15) 

polgármestere,  

 

mint a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Tiszavasvári 3. helyrajzi számú, 

természetben a 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 2. szám alatti, 462 m
2 

nagyságú ingatlan 

tulajdonosának képviselője,  

 

h o z z á j á r u l o k 

ahhoz, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (székhely: 4400 Nyíregyháza 

Hősök tere 5., azonosító szám: 789378 adószám: 15789374-2-15, aláírásra jogosult képviselője:               

Román István kormánymegbízott) mint támogatást igénylő, a 

középületek kiemelt jelentőségű energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás 

hasznosítására kiírt Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program  keretében a KEHOP-

5.2.2.-16-2016-00006 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatalnál” című  pályázatot a fenti ingatlanon megvalósítsa, valamint a  

támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések a támogatást igénylő általi 

aktiválásához. 

Továbbá kijelentem, hogy a Tiszavasvári 3. helyrajzi számú ingatlan a kötelező fenntartási 

időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

 

Jelen tulajdonosi hozzájárulást az 1991. 12. 13-án kelt, 60530. számú tulajdonosi jogot bejegyző 

határozat alapján adtam ki. 

 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás 6 eredeti példányban készült, 3 példány a Pályázót, 3 példány a 

Tulajdonost illeti meg.  

 

Tiszavasvári, 2021. ……………………….. 

 

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

                                                                                    Szőke Zoltán polgármester 

                                                                          Tiszavasvári Város Önkormányzata 

                                                                                mint tulajdonos képviseletében 
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43/2021.(VIII.13.) Kt. sz. határozat 2. melléklet 

Megállapodás 

 
Mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. törzsszáma:732462 képviseli Szőke Zoltán polgármester) a 

továbbiakban, mint Tulajdonos és 

   

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök 

tere 5., képviseli: Román István kormánymegbízott), a továbbiakban: mint Bérlő 

 

a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

I. Előzmények 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tiszavasvári 3 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2. szám alatt lévő ingatlant (Munkaügyi Központ) 

2012. január 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamú bérleti szerződés keretében a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal bérli. 

 

II. A megállapodás tárgya 

1. A tiszavasvári 3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Báthori 

u. 2. szám alatti ingatlan energiahatékonysági fejlesztés keretében megvalósuló beruházás 

értéknövelő felújítási munkálatainak elszámolása. 

2. A Bérlő Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló  tiszavasvári 3 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2. szám alatt lévő 

ingatlanon a Munkaügyi Központ szigetelési munkálatainak, nyílászárók cseréjének, 

gépészeti korszerűsítéssel és napelemes rendszer kiépítésével értéknövelő beruházást kíván 

megvalósítani a KEHOP-5.2.2.-16-2016-00006 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál” című  pályázat keretén belül. 

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint 

tulajdonos hozzájárulásával a II. 2. pontban megjelölt értéknövelő felújítási munkák 

vonatkozásában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, mint Bérlő – a 

vagyonkezelési szerződés megszűnésekor, illetve megszüntetésekor – az értéknövelő 

felújítási munkák még le nem írt értékét térítés nélkül átadja Tiszavasvári Város 

Önkormányzata részére a II.2. pontban  megjelölt pályázati kiírás által meghatározott  

fenntartási időszakot követően 

4. Bérlő vállalja, hogy – II.2. pontban  megjelölt pályázati kiírás által meghatározott  

fenntartási időszakot követően – az értéknövelő felújítási munkák még le nem írt értékét 

térítés nélkül átadja Tiszavasvári Város Önkormányzata részére.  

5. Bérlő kinyilatkozza, hogy a 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2. szám alatti  tiszavasvári 3 

hrsz-ú ingatlanon lévő Munkaügyi Központ épületének energiahatékonysági fejlesztés 

keretében megvalósuló beruházás vonatkozásában semmilyen megtérítési és egyéb 

igénye nincs és nem is lesz Tiszavasvári Város Önkormányzatával szemben. 
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6. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. A megállapodás 4 példányban készült, 

melyből Szerződő Feleket 2-2 példány illeti meg. A megállapodást Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete …./2021.(VIII.12.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 Tiszavasvári, 2021…………………                 Nyíregyháza, 2021………………………… 

 

 

                 Szőke Zoltán                                                        Román István 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

                 polgármester                                                      Kormányhivatal 

                                                                                            kormánymegbízott 
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Tárgy (5.np.): Egyebek 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

A lakótelepről keresték meg idősek, hogy a délelőtti órákban nincs olyan buszjárat a lakótelep 

felé, amivel, ha bejönnek a városba, akkor haza is tudnak menni. Így járnak gyógyszertárba, 

az orvoshoz és bevásárolni. Úgy tudja, hogy más is jelezte már ezt a problémát, hogy nem 

megfelelő ez a közlekedés megoldás. Javasolt egy kezdeményezést a volán felé, hogy a 

Tiszavasvári igényekhez egy kicsit igazodva alakítson ki menetrendet.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megteszik a jelzést a volán felé.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Az üdülőtelepről érkezett megkeresés, hogy az üdülő több utcáján csak este 10 óra után van 

közvilágítás.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Úgy gondolja, hogy a közvilágítás vagy a magán házas világítás problémáit az E-on honlapján 

lehet jelezni. Gyorsabb, és járhatóbb út, ha az jelzi, aki észleli a problémát. Arra kérte a 

lakosságot, hogy leginkább ezzel a lehetőséggel éljen. Amennyiben nincs mód otthonról 

bejelenteni a problémát, akkor természetesen segít az önkormányzat. 

 

 

 
 

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 

 
 

 

 


