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E L Ő T E R J E S Z T É S 
- a Képviselő-testülethez – 

 
a TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ gépkocsi vásárlás iránti 

kérelméről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Szolgáltató Központja 
azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az 
intézményük által működtetett támogató szolgálatban használt, de Tiszavasvári Város 
Önkormányzat tulajdonát képező TOYOTA Hiace típusú gépjárművet az intézmény az 
önkormányzattól megvásárolja. Az intézmény a kérelem indokaként előadta, hogy a támogató 
szolgálat működtetése 2009. 01.01.-től kezdődően az NRSZH-val (Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal) kötött pályázati rendszerben működő finanszírozási szerződés alapján 
történik. A pályázat 3 éves ciklusa 2011. 12. 31.-én jár le. A támogató szolgálatok és 
közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet 22. 
§ (5) bekezdése alapján évenkénti alaptámogatást ítélt meg az intézmény számára. A 
szolgáltatónál többlettámogatás keletkezett. A törvény szerint a többlettámogatás 50 %-át (a 
támogató szolgálat esetében ez évi 1.500 Ft.) fejlesztésre kell fordítani. A 2010. és 2011. évi 
1.500 e – 1.500 e Ft. még nem került felhasználásra, erről a pályázati időszak lezárásáig, 
2011. 12. 31. –ig kell dönteni és felhasználni, ellenkező esetben azt vissza kell fizetni. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy fenti gépjármű megvásárlása a „Fogyatékosok 
személyi segítő szolgálatának kialakítása” nevű beruházás műszaki tartalmában előírt 
követelmény volt. A beruházás az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Minisztérium és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács között létrejött 
megállapodásban biztosított vissza nem térítendő támogatásból történt. A támogatást a 2005. 
december 28. napján kelt támogatási szerződésben rögzített feltételek mellett bocsátotta a 
Területfejlesztési Tanács a Támogatott – azaz Tiszavasvári Város Önkormányzata – 
rendelkezésére. 
A támogatási szerződés 7.) pontja értelmében a Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven keresztül 
gondoskodik. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács előzetesen szóban arról 
tájékoztatott, hogy a Támogató Szolgálat fenntartásához szükséges személygépjárművet a 
támogatott 10 éven belül nem adhatná el, de mivel a gépjárművet eddig is, és ezt követően is 
az ellátást biztosító intézmény használja, egyedi elbírálás alapján, méltányosságból az 
átruházáshoz Megyei Területfejlesztési Tanács hozzájárulhat.  
 
Tájékoztatott továbbá arra vonatkozóan, hogy a kérelem elbírálásának hivatalos útja az, ha azt 
a Területfejlesztési Tanács ülése elé terjesztjük, amely ezt követően vagy saját hatáskörében 
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engedélyezi az értékesítést, vagy a Minisztériumtól megkért állásfoglalás alapján bírálja el a 
kérelmet. A Tanács ülése december hónapban várható. 
 

Tekintettel arra, hogy a támogató szolgálat működése a továbbiakban is változatlan 
feltételekkel, folyamatosan biztosított lenne, tehát a támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségének eleget tenne az önkormányzat, a kérelmet a Területfejlesztési Tanács elé 
terjesztettük. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési 
Tanács előzetes szóbeli véleményét figyelembe véve a Képviselő-testület a rendelkezésére 
álló információk alapján döntsön, azaz ne támogassa az intézmény kérelmét. 
 
Javaslom továbbá, hogy amennyiben a Megyei Területfejlesztési Tanács engedélyezi a 
gépkocsi értékesítését, akkor a Képviselő-testület a Tanács határozata alapján hozza meg 
döntését az értékesítéssel kapcsolatban. 
  
A gépkocsi értékének megállapítása hivatalos szakértő közreműködésével folyamatban van, a 
megállapított értékről a Képviselő-testületi ülésen adok tájékoztatást. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján a határozat-tervezetnek megfelelően hozza 
meg döntését. 
 
Tiszavasvári, 2011. december 12. 
 
 
 
 

Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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HATÁROZAT - TERVEZET 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
……/2011. (…...) Kt. számú 

határozata 
 

a TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ gépkocsi vásárlás iránti 
kérelméről 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § 
(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 
 

1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács hivatalosan is közölt, az 
adásvételhez hozzájáruló döntése nélkül nem kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő 
Toyota HIACE típusú gépjárművet a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 
Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja részére.  

 
 

2.) abban az esetben, ha a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács 
határozatában még a 2011. évben hozzájárul a gépkocsi értékesítéséhez, értékesíti a 
Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató központja részére a tulajdonában lévő, Toyota HIACE típusú gépjárművet 
……………. vételáron, amennyiben az adásvételi szerződés legkésőbb 2011. 12. 31. 
napjával megköthető, tekintettel arra, hogy a SZESZK rendelkezésére álló fejlesztési 
keret terhére a megjelölt időpontig vállalható kifizetés. Felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására. 

 
3.) felkéri a polgármestert, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési 

Tanács döntéséről, valamint az értékesítésről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
 
 
 

Határidő: azonnal,     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
illetve esedékességkor   

 
 

 
 
 

  

 


