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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2022. június 30-án  

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI  

NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 189-195. 

rendelete: - 

NAPIRENDEK 
 

 

1. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatási szerződés utólagos jóváhagyásáról 

 
2. Előterjesztés a tiszavasvári 3 hrsz (Munkaügyi Központ) ingatlan bérleti szerződésével 

kapcsolatos döntésről 

 

3. Előterjesztés a Tiszavasváriban megvalósuló tanuszoda helyszínéül szolgáló ingatlan 

tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló szerződés elfogadásáról 

 

4. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú „Helyi 

gazdaságfejlesztés” című pályázatra 

 

5. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú „Szociális célú 

városrehabilitáció” című pályázatra 

 

6. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú „Szociális célú 

városrehabilitáció (ESZA+)” című pályázatra 

 

 

Készítette: Makra Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2022. június 30-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, Balogh Sándor, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zsolt, 

Szurkos Szilvia, Tamás Viktor képviselő, Volosinóczki Béla képviselők. 

  

Távol maradt:  dr. Rojkó László, Szabó Zoltán 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, Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő, 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 9 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 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 

189/2022. (VI.30.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2022. június 30. napján megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés 

napirendjeiről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 30. napján 

megtartott rendkívüli, nyílt ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatási szerződés utólagos jóváhagyásáról 

 
2. Előterjesztés a tiszavasvári 3 hrsz (Munkaügyi Központ) ingatlan bérleti szerződésével 

kapcsolatos döntésről 

 

3. Előterjesztés a Tiszavasváriban megvalósuló tanuszoda helyszínéül szolgáló ingatlan 

tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló szerződés elfogadásáról 

 

4. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú „Helyi 

gazdaságfejlesztés” című pályázatra 

 

5. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú „Szociális célú 

városrehabilitáció” című pályázatra 

 

6. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú „Szociális célú 

városrehabilitáció (ESZA+)” című pályázatra 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés a nemközművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződés utólagos 

jóváhagyásáról 

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 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

190/2022. (VI.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási 

szerződés utólagos jóváhagyásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződés utólagos 

jóváhagyásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
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Utólagosan jóváhagyja Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. szám) és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5., 

cégjegyzékszám: 15-10-040209, képviseli: Tóth István vezérigazgató) között Tiszavasvári 

Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról szóló aláírt közszolgáltatási 

szerződést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal                                                          Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

Felkéri a polgármestert, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata törzskönyvének 

módosítását – 052020 szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkció felvétele 

miatt - terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2022. július 31.                                              Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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190/2022. (VI.30.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 
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Bakné Répási Ágnes képviselő megérkezett, így a Képviselő-testület 10 fővel folytatta tovább 

a munkáját. 

 

 

Tárgy (2.np.): Előterjesztés a tiszavasvári 3 hrsz (Munkaügyi Központ) ingatlan 

bérleti szerződésével kapcsolatos döntésről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Hosszú idők múlva rendeződik a Munkaügyi Központ szerződéseinek a sorsa, és 2021. 

márciusától a bérleti díjak beszedhetőek lesznek.  

 

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 az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

191/2022. (VI.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan (Munkaügyi Központ) bérleti díjfizetésével kapcsolatos 

döntésről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  tv. 107.§-ában kapott felhatalmazás alapján az 

alábbi döntést hozza:  

1.Kezdeményezi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Tiszavasvári Város 

Önkormányzata között XVI-B-09/00036-1/2012 ügyiratszámon létrejött, a tiszavasvári 3 hrsz-

ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti irodaház megnevezésű ingatlanra 

vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését és elfogadja a 

határozat 1. mellékletét képező megszüntető okiratot. 

2.Elfogadja a határozat 2. mellékletét képező tartalommal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal és Tiszavasvári Város Önkormányzata között a tiszavasvári 3 hrsz-ú, a 

valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti irodaház megnevezésű ingatlanra 

vonatkozó bérleti szerződést. 

3.Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal kormánymegbízottját. 

Határidő: 1.,2.,3. pontok esetében azonnal                 Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

Határidő: esedékességkor                                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester  
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191/2022. (VI.30.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

BÉRLETI SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

mely létrejött egyrészről 

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

tere 5. szám, adóigazgatási azonosító száma: 15789374-2-15, PIR törzsszáma: 789378) 

képviseli Román István kormánymegbízott, mint Bérlő, másrészről 

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

képviseli Szőke Zoltán polgármester között, mint Bérbeadó között alulírott helyen és időben  

I. Előzmények 

I.1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 321/2011. (XII.15.) Kt. számú 

határozatában foglaltak szerint az Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: 

Kormányhivatal) és Tiszavasvári Város Önkormányzata között, 2012. január 20. napján kelt 

bérleti szerződés alapján, 2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra szóló 

bérleti szerződés jött létre a tiszavasvári 3 hrsz-ú - a valóságban 4440 Tiszavasvári, 

Báthori utca 2. szám alatti – „kivett irodaház” művelési ágú ingatlanra vonatkozóan.  

I.2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 96/2013. (IV.30.) Kt. számú és 

9/2016. (I.27.) Kt. számú határozataival hozzájárult ahhoz, hogy a Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal (továbbiakban: NMH) – TIOP 3.2.1-12/1 pályázati forrásból – a Sz-Sz-B Megyei 

Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által használt, 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan felújítását 

megvalósíthassa és a felújítás eredményeként bekövetkező értéknövekedés 

ellentételezéseként az ingatlant 5 éves határozott időtartamra a Magyar Állam ingyenes 

használatába adta az ingatlan átalakítására kiadott használatbavételi engedély jogerőssé 

válását követő hónap 1. napjától, azaz 2016. március 1. napjától.  

I.3. A képviselő-testület fenti határozatában az ingyenes használati jogviszony 

jogosultjaként – a kormányhivatal kérésének megfelelően - a Magyar Államot jelölte meg, 

a bérleti szerződés azonban a Kormányhivatal szerepel szerződő félként. A 

Kormányhivatal és az Önkormányzat között szóbeli egyeztetés történt ezen 

ellentmondás feloldása érdekében.  

I.4. Az egyeztetés eredményeként a Kormányhivatal kinyilatkozta, hogy az ingatlanon 

megvalósított beruházás, még az NMH, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és a 

Kormányhivatal között 2013.08.14-én létrejött együttműködési megállapodás (továbbiakban: 

Együttműködési Megállapodás) keretében indult és az NMH jogutód nélküli megszűnését 

követően az európai uniós finanszírozású pályázatai és projektjei tekintetében helyébe lépett 

Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) fejezett be. Az Együttműködési 

Megállapodás és a projekt célja az volt, hogy a kijelölt településeken a Kormányhivatal 

szervezeti egységeiként működő munkaügyi kirendeltségek épületei felújításra kerüljenek, a 

megfelelő munkakörnyezet kialakítása érdekében. Az ingatlan felújítására és az ennek 
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következtében megvalósult értéknövekedésre tehát a Kormányhivatal feladatainak ellátásához 

kapcsolódóan kerülhetett sor. A beruházás megvalósulását követően átadásra került a 

Kormányhivatal részére, így az a bérelt épületre aktiválásra került. Ezekben a 

jogügyeletekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem vett részt. Az ingatlan 

értéknövekedése, amelyhez az ingyenes használat kapcsolódott megvalósult. Minderre és 

a Felek a projekt megvalósításakor egyező szándékára tekintettel, a 2016. március 1. 

napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időszakra a Kormányhivatalt, a felújítás 

eredményeképpen bekövetkező értéknövekedésre tekintettel bérleti díjfizetési 

kötelezettség nem terheli.  

II. Bérbeadó kinyilatkozza – figyelemmel Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 96/2013. (IV.30.) Kt. számú és 9/2016. (I.27.) Kt. számú határozataiban foglaltakra -, 

hogy akarata arra irányult, hogy a tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlanon a felújítás 

eredményeként bekövetkezett értéknövekedésre tekintettel ingyenes használatot 

biztosítson Bérlőnek 2016. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig tartó 5 éves 

időtartamra. Szerződő Felek között írásbeli megállapodás nem kötetett az ingyenes 

használatra vonatkozóan, azonban fentebb hivatkozott képviselő-testületi határozatok 

alapján Bérbeadó az ingyenes használatot biztosította a Bérlőnek.  

III. Fentebb ismertetett tények alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy közöttük 

a tiszavasvári 3 hrsz-ú - a valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 2. szám alatti – „kivett 

irodaház” művelési ágú ingatlanra, 2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötött 

XVI-B-09/00036-1/2012. ügyiratszámú bérleti szerződést közös megegyezéssel 2016. 

február 29. napjával megszüntetik.   

IV. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött XVI-B-09/00036-1/2012. 

ügyiratszámú bérleti szerződéssel kapcsolatban 2012. január 1. – 2016. február 29. napja 

közötti időtartamra, valamint a 2016. március 1.- 2021. február 28. közötti időtartam közötti 

ingyenes használatra vonatkozóan egymással szemben a továbbiakban semminemű 

követelést, igényt nem támasztanak. 

V. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

 

VI. Alulírott Szerződő Felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, azt 

akaratunkkal mindenben megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírtuk. Jelen szerződést 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 191/2022.(VI.30.) Kt. sz. 

határozatával hagyta jóvá. 

Tiszavasvári, 2022. …………………………. 

…………………………………………  ………………………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                          Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal 

              képviseletében                                                               képviseletében 

              Szőke Zoltán                                                                  Román István 

              polgármester                                                               kormánymegbízott 
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191/2022. (VI.30.) Kt. sz. határozat 2. melléklete 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészről 

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

tere 5. szám, adóigazgatási azonosító száma: 15789374-2-15, PIR törzsszáma: 789378) 

képviseli Román István kormánymegbízott, mint Bérlő, másrészről 

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

képviseli Szőke Zoltán polgármester között, mint Bérbeadó között alulírott helyen és 

időben Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 191/2022. (VI.30.) Kt. számú 

határozata alapján. 

1.Előzmények 

1.1 Az Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) és Tiszavasvári 

Város Önkormányzata között 2012. január 20. napján kelt bérleti szerződés alapján, 2012. 

január 1. napjától határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződés jött létre a 

tiszavasvári 3 hrsz-ú - a valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 2. szám alatti – „kivett 

irodaház” művelési ágú ingatlanra vonatkozóan.  

1.2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 96/2013. (IV.30.) Kt. számú és 

9/2016. (I.27.) Kt. számú határozataival hozzájárult ahhoz, hogy a Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal (továbbiakban: NMH) – TIOP 3.2.1-12/1 pályázati forrásból – a Sz-Sz-B Megyei 

Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által használt, 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan felújítását 

megvalósíthassa és a felújítás eredményeként bekövetkező értéknövekedés 

ellentételezéseként az ingatlant 5 éves határozott időtartamra a Magyar Állam ingyenes 

használatába adta az ingatlan átalakítására kiadott használatbavételi engedély jogerőssé 

válását követő hónap 1. napjától, azaz 2016. március 1. napjától.  

1.3. A képviselő-testület fenti határozatában az ingyenes használati jogviszony 

jogosultjaként – a Kormányhivatal kérésének megfelelően - a Magyar Államot jelölte meg, 

a bérleti szerződés kötelezettje azonban a Kormányhivatal. A Kormányhivatal és az 

Önkormányzat között szóbeli egyeztetés történt ezen ellentmondás feloldása érdekében.  

1.4. Az egyeztetés eredményeként a Kormányhivatal kinyilatkozta, hogy az ingatlanon 

megvalósított beruházás, még az NMH, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és a 

Kormányhivatal között 2013.08.14-én létrejött együttműködési megállapodás (továbbiakban: 

Együttműködési Megállapodás) keretében indult és az NMH jogutód nélküli megszűnését 

követően az európai uniós finanszírozású pályázatai és projektjei tekintetében helyébe lépett 

Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) fejezett be. Az Együttműködési 
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Megállapodás és a projekt célja az volt, hogy a kijelölt településeken a Kormányhivatal 

szervezeti egységeiként működő munkaügyi kirendeltségek épületei felújításra kerüljenek, a 

megfelelő munkakörnyezet kialakítása érdekében. Az ingatlan felújítására és az ennek 

következtében megvalósult értéknövekedésre tehát a Kormányhivatal feladatainak ellátásához 

kapcsolódóan kerülhetett sor. A beruházás megvalósulását követően átadásra került a 

Kormányhivatal részére, így az a bérelt épületre aktiválásra került. Ezekben a 

jogügyeletekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem vett részt. Az ingatlan 

értéknövekedése, amelyhez az ingyenes használat kapcsolódott megvalósult. Minderre és 

a Felek a projekt megvalósításakor egyező szándékára tekintettel, a 2016. március 1. 

napjától 2021. február 29. napjáig terjedő időszakra a Kormányhivatalt, a felújítás 

eredményeképpen bekövetkező értéknövekedésre tekintettel bérleti díjfizetési 

kötelezettség nem terhelte.  

1.5. Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy közöttük a tiszavasvári 3 hrsz-ú - a 

valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 2. szám alatti – „kivett irodaház” művelési ágú 

ingatlanra, 2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötött XVI-B-09/00036-1/2012. 

ügyiratszámú bérleti szerződést közös megegyezéssel 2016. február 29. napjával 

megszüntették.  Bérbeadó 2016. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig tartó 5 

éves időtartamra a tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlanon megvalósult felújítás eredményeként 

bekövetkezett értéknövekedésre tekintettel ingyenes használatot biztosított Bérlőnek.  

1.6. Szerződő Felek jelen szerződésben állapodnak meg az ingatlan 2021. március 1. 

napját követő bérletéről, annak feltételeiről. 

2. A szerződés tárgya 

2.1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi Bérbeadó tulajdonában lévő 

tiszavasvári 3 hrsz-ú, valóságban a 4440 Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti, 

irodaház megnevezésű 462 m2 alapterületű ingatlant, irodaház céljából. A bérbeadásra 

kerülő ingatlanon található egy 124 m2 alapterületű, irodaként funkcionáló épület, valamint 

két gépkocsi-tárolóból álló összesen 34 m2 nagyságú gépkocsi-tároló. 

2.2. A bérleti jogviszony 2021. március 1. napjától határozatlan időtartamra szól. 

2.3. Szerződő Felek a bérleti jog ellenértékét 2021. március 1. napjától havi 188.410,- 

Ft+Áfa összegben állapítják meg. Szerződő Felek megállapodnak, hogy 2022. január 1. 

napjától az inflációval növelt havi bérleti díj összege 197.077,-Ft+Áfa.  Bérlő a bérleti 

díjat Bérbeadó által kiállított számla alapján minden hónap 15. napjáig előre köteles a 

Bérbeadó 11744144-15404761 számú költségvetési számlájára átutalni.  

2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a havi bérleti díjat évente felülvizsgálják, és azt csak a 

KSH által közzétett előző évi általános infláció mértékével emelheti meg Bérbeadó, minden 

év január 1. napjával.  

2.5. Szerződőd Felek rögzítik, hogy a bérleti díj az üzemeltetési költségeket (áram-, gáz-, 

víz és szennyvíz-, szemátszállítási díj, telefondíj) nem tartalmazza, azokat a Bérlő köteles 

teljes mértékben megfizetni a közműszolgáltatók felé, az általuk kiállított számla alapján. 
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Szerződő Felek rögzítik, hogy a szolgáltatókkal jelen szerződés megkötése időpontjában már 

Bérlő áll szerződéses jogviszonyban, tekintettel arra, hogy Bérlő jelen szerződés megkötését 

megelőzően is bérelte, illetve használta az ingatlant és a szolgáltatókkal a szerződések 

korábban megkötésre kerültek. 

2.6. Az irodaház és a gépkocsi-tároló birtokba adására külön nem kerül sor Bérlő részére, 

tekintettel arra, hogy Bérlő az 1. pontban meghatározott ingatlannak jelen szerződés 

megkötését megelőzően is 2012. január 1. napjától folyamatosan, megszakítás nélküli 

bérlője, használója volt. 

2.7. Bérlő köteles a bérleményt rendeltetésszerűen a jó gazda gondosságával használni. 

Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. Bérlő 

köteles gondoskodni a helyiség állapotának, berendezéseinek, burkolatainak és a 

bérleményben lévő vezetékek állagának megóvásáról, és az épület színvonalának megfelelő 

karbantartásáról. Bérlő a bérleményben átalakítást, felújítást, beruházást csak Bérbeadó 

írásbeli engedélyével végezhet. Bérlő köteles a bérlet megszűnésekor a bérleményt kitakarított 

állapotban visszaadni Bérbeadó részére. 

2.8. Bérlő köteles gondoskodni a helyiség tűzvédelmi, vagyonvédelmi, balesetvédelmi, 

környezetvédelmi előírásainak, valamint egyéb hatósági előírásainak betartásáról. 

2.9. Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlő a bérbevett ingatlant zavartalanul használhatja. 

3. A szerződés megszüntetése, megszűnése 

3.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közös megegyezéssel bármikor 

megszüntethető. 

3.2. Jelen bérleti szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel a 

másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával felmondhatja. Felmondás esetén Bérlő 

cserehelyiség biztosítására nem tarthat igényt. 

3.3. Bérlő jelen bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: 

- ha harmadik személynek a bérleményre vonatkozóan olyan joga van, amely Bérlőt a 

használatban korlátozza vagy akadályozza 

- ha a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. 

3.4. Bérbeadó jelen bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: 

- ha Bérlő jelen szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem 

teljesíti, 

- ha Bérlő bérleményt rendeltetésellenesen használja,  

- ha Bérlő a bérleti jogot átruházza vagy a bérleményt albérletbe adja Bérbeadó hozzájárulása 

nélkül 
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4. Vegyes rendelkezések 

4.1. Bérbeadó (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) tájékoztatja Bérlőt, hogy 

jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak 

megfelelően jár el. Adatkezelő tájékoztatja a Bérlőt, hogy jelen szerződésben rögzített adatait 

a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból eredő jogi 

kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Ezen túlmenően tájékoztatja a Bérlőt, hogy a 

kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik. Az 

adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig 

tárolhatók. A Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől a rá vonatkozó 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen. A Bérlő jelen szerződés aláírásával 

hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adatait a 

fent említettek szerint kezelje. 

 

4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

 

4.3. Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, azt 

akaratunkkal mindenben megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírtuk. 

 

Tiszavasvári, 2022. …………………………. 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                       Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal 

              képviseletében                                                        képviseletében 

              Szőke Zoltán                                                           Román István 

              polgármester                                                        kormánymegbízott 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Tiszavasváriban megvalósuló tanuszoda helyszínéül 

szolgáló ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló 

szerződés elfogadásáról 

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 10 fő. 
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

192/2022. (VI.30.) Kt. számú  

határozata 

 

Tiszavasváriban megvalósuló tanuszoda helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonjogának 

térítésmentes átadásáról szóló szerződés elfogadásáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  tv. 107.§-ában, valamint a 42.§ -ának 16. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:  

1. Elfogadja Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

szám) és a Nemzeti Sportközpontok (1143 Budapest, Stefánia u. 51. szám) között a 

tiszavasvári 6661/2 hrsz alatt felvett, 9157m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” 

megnevezésű ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló szerződést a 

határoztat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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192/2022. (VI.30.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.1.1-21 

kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázatra 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő 

 

Huri-Szabó Szilvia témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Röviden ismertette a pályázat tartalmát. Az önkormányzatnak jelenleg is van egy megvalósítás 

alatt álló TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása 

Tiszavasváriban” című pályázata, amely a bűdi városrész iparterület kialakítását valósítja meg. 

Kialakításra kerül 6 db ipari-gazdasági beruházásra alkalmas ingatlan. A jelenleg beadásra kerülő 

TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú pályázatban kialakítandó telkek egyikén az önkormányzat saját 

felhasználásra egy csarnoképületet tervez iroda és vizesblokkok létesítésével. A projekt keretében 

a létrejövő ingatlanok teljes közművesítése történik meg (gáz, ivó-, csapadék és szennyvíz, 

elektromos ellátás), a terület körbekerítése és a megközelítést szolgáló rossz minőségű aszfaltozott 

út felújítása. támogatást biztosít a kialakított iparterület fejlesztésére, ahol a korábbi pályázatból 

kialakításra kerülő közművesített ingatlanokon belső térkövezett rész és parkoló kerülne 

kialakításra, valamint napelemes kandeláberes megvilágítás és kamerarendszer, melyekkel 

vonzóbbá tudnánk tenni az ingatlanokat a későbbi vállalkozások számára. Továbbá egy 

útépítést is terveznek az önkormányzati magúton, mely jelenleg egy földút. A pályázat 

tervezett összköltsége 103.299.432.- Ft, és pontosan ennyit igényelnek támogatásként is, 

mivel 100 %-os intenzitású, így önerőt nem igényel.   

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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

193/2022. (VI.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés”  

című pályázatra 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy az TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú „Helyi 

gazdaságfejlesztés” című pályázati kiírására pályázatot nyújt be. 

 

2. A beruházás megvalósítási helyszíneit az alábbiak szerint jóváhagyja: 

  

4440 Tiszavasvári, Daráló utca 0371/17, 0371/18, 0371/21, 0371/23 és 0371/24 hrsz. 

 

3. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 A projekt összköltsége bruttó:                103.299.432,- Ft 

 Igényelt támogatás (100%) bruttó:    103.299.432,- Ft 
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4. Felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázatot az EPTK rendszeren, valamint 

elektronikusan küldje meg a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve részére. 

 

5. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a műszaki tartalmát, pályázati adattartalmat és a 

költségeket saját hatáskörben eljárva változtathassa, a fő cél megtartásával, pályázati 

felhívásnak megfelelőség érdekében hatósággal történő egyeztetések iránymutatások 

alapján, mely változásról a következő testületi ülésen köteles beszámolni a testületnek. 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy (5.np.): Előterjesztés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.2-21 

kódszámú „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázatra 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő 

 

Huri-Szabó Szilvia témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Ismertette a pályázat részleteit, mivel támogatást biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő 

szociális bérlakások kialakítására, felújítására. Itt 6 db bérlakás került kiválasztásra, melyből 1 

db szolgálati lakás. Tervezik a homlokzati nyílászárók cseréjét, a bádogozást, 

homlokzatjavítást és festést, valamint födémszigetelést, továbbá 3 épületnél tetőfedés cseréje 

is megvalósulna, tekintettel azok állapotára. A szolgálati lakásnál pedig még a homlokzati 

hőszigetelését is szeretnék kivitelezni. Ezekkel a felújításokkal tudják garantálni a kedvezőbb 

körülményeket és a fenntarthatósági költségek csökkentését. A pályázat 100 %-os intenzitású, 

így önerőt nem igényel. A projekt összköltsége bruttó 61.992.815.- Ft, és így az igényelt 

támogatás is bruttó 61.992.815.- Ft. 

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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

194/2022. (VI.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú „Szociális célú városrehabilitáció” 

című pályázatra 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy az TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú „Szociális célú 

városrehabilitáció” című pályázati kiírására pályázatot nyújt be. 

 

2. A beruházás megvalósítási helyszíneit az alábbiak szerint jóváhagyja: 
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- 4440 Tiszavasvári, Egység u. 2.  1588 hrsz. 

- 4440 Tiszavasvári, Mester u. 40. 1525 hrsz. 

- 4440 Tiszavasvári, Szilágyi u. 3. 834 hrsz. 

- 4440 Tiszavasvári, Mihálytelep u. 8. 1148 hrsz. 

- 4440 Tiszavasvári, Szabó Magda u. 18. 935 hrsz. 

- 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 110. 1549/2 hrsz. 

 

3. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 A projekt összköltsége bruttó:  61.992.815,- Ft 

 Igényelt támogatás bruttó (100%):  61.992.815,- Ft 

  

4. Felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázatot az EPTK rendszeren, valamint 

elektronikusan küldje meg a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve részére. 

 

5. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a műszaki tartalmát, pályázati adattartalmat és a 

költségeket saját hatáskörben eljárva változtathassa, a fő cél megtartásával, pályázati 

felhívásnak megfelelőség érdekében hatósággal történő egyeztetések iránymutatások 

alapján, mely változásról a következő testületi ülésen köteles beszámolni a testületnek. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy (6.np.): Előterjesztés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-3.1.2-21 

kódszámú „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című 

pályázatra 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő 

 

Huri-Szabó Szilvia témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a jelen pályázat támogatást biztosít a TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú 

„Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat akcióterületén élő – igényfelmérés szerinti- 

érintettjei részére kötelező mentorálás biztosítására és a társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtésének támogatására. A választható tevékenységek között szerepeltetnék 

pályázatukban a mentorálás, folyamatos szociális munka megteremtését. A mentor az 

igényfelmérést követően segítséget nyújthat a családoknak mindennapi életvitellel 

kapcsolatban felmerülő problémák, gyermeknevelés, háztartásvezetés kérdéseiben, 

pszichológus bevonásával. A szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások között a 

közösségi élet erősítése, az integráció támogatása érdekében szabadidős programok, klubok 

szervezése, prevenciós foglalkozások megszervezése került tervezésre. A pályázat 100 %-os 

intenzitású, így önerőt nem igényel. A pályázati felhívásra támogatási kérelem kizárólag 

konzorciumban nyújtható be, ezért Konzorciumi együttműködés megállapodás megkötése 

szükséges. Konzorciumi partnerként a projektbe a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központot javasolta bevonni. A projekt összköltsége bruttó 52.868.063.- Ft, és 

az igényelt támogatás is bruttó 52.868.063.- Ft. 
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

195/2022. (VI.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú „Szociális célú városrehabilitáció 

(ESZA+)” című pályázatra 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy az TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú „Szociális célú 

városrehabilitáció (ESZA+)” című pályázati kiírására pályázatot nyújt be. 

 

 

2. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 A projekt összköltsége bruttó:  52.868.063,- Ft 

 Igényelt támogatás bruttó (100%):  52.868.063,- Ft 

  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 

Konzorciumi együttműködési megállapodást a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ képviselőjével kösse meg. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázatot az EPTK rendszeren, valamint 

elektronikusan küldje meg a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve részére. 

 

5. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a műszaki tartalmát, pályázati adattartalmat és a 

költségeket saját hatáskörben eljárva változtathassa, a fő cél megtartásával, pályázati 

felhívásnak megfelelőség érdekében hatósággal történő egyeztetések iránymutatások 

alapján, mely változásról a következő testületi ülésen köteles beszámolni a testületnek. 

 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (8.np.): Egyebek 

 

 

Volosinóczki Béla képviselő: 

Megkérdezte, hogy a Rehabilitációs Team Kft. szerződése lejár, és hogy hova tudják ezután 

küldeni a betegeket. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A közbeszerzéssel kapcsolatban még nincs döntés. Valóban a Kft. szerződése lejár, és további 

megállapodás nem köttetett. Volt egy javaslatuk, ami a bizottságok részéről nem kapott 

támogatást, és ami költséghatékonyabb, időhatékonyabb lett volna. A bizottságok úgy 

döntöttek, hogy folytasson le az önkormányzat egy közbeszerzési eljárást. Véleménye szerint 

már akkor tisztán látszott, hogy nem jár majd olyan eredménnyel, amit a régi szolgáltató 

szeretett volna, vagy nem jár olyan eredménnyel, hogy nem lehet azonnal ezeket a 

szolgáltatásokat folytatni. Úgy gondolja, hogy szerencsésebb lett volna a közbeszerzési 

eljárástól eltekinteni. 

 

Dr. Kórik Zsuzsannna jegyző: 

Ettől függetlenül egy rövid átfutási időre számítanak, és bízik benne, hogy 1-2 héten belül 

megoldódik ez a helyzet. A hatóságokkal folyamatos kapcsolatban vannak. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Megkérdezte, hogy a holnapi naptól hol folytassák azok, akik már elkezdték, és akiket ezután 

fognak küldeni fizikoterápiás kezelésre. 

 

Dr. Kórik Zsuzsannna jegyző: 

Ezt a hatóság fogja megmondani. Nem arra számítanak, hogy kijelölés útján folytassák, ezt a 

bizottsági ülésen is elmondták, és 2 hónappal ezelőtt elkészítettek egy javaslatot, amit a 

bizottság nem fogadott el. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

A bizottság azért nem fogadta el, mert a jelenlegi minőségben és szakmai összetétellel 

szerette volna folytatni, és nem 14 kezelés helyett 4 kezeléssel.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A bizottságtól nem kaptak olyan javaslatokat, ami a megoldás felé vezetett volna.  

 

Dr. Kórik Zsuzsannna jegyző: 

Nyilvánvaló volt, hogyha le kell folytatni plusz eljárásokat, akkor nem biztos, hogy július 1-

től tudnak kezdeni.  
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Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogyha akkor amellett döntenek, hogy a Tiva-Szolg Kft. kapjon megbízást, akkor 

nagy valószínűséggel már a helyiség kialakításra került volna, a dokumentumok előkészítés 

alatt lennének.  

 

 

 

 
 

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

polgármester bezárta és a testület zárt üléssel folytatta a munkáját. 

 

 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 
 

 

 


