
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2017. március 23-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt 
üléséről.  

 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Munkácsi Mihály alpolgármester, Sipos Ibolya 

alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Dr. Rojkó László, 

Császár József Sándor, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián 

képviselők.                                      
 

Távol maradt :      Szőke Zoltán képviselő 
                       

Meghívottként részt vettek:  

Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea 

osztályvezető, Girus András osztályvezető, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, 

Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Erdei Kolett köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő, 
Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Nácsáné dr. Kalán Eszter a Kornisné Liptay 

Elza Szociális és gyermekjóléti Központ vezető, KEF elnök, a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. 

ügyvezető,  Kerekesné Lévai Erika Magiszter intézményvezető, Kompár László vállalkozó, ifj.  Kompár 

László környezetvédelmi megbízott, Nagy Péterné Szorgalmatos Község alpolgármester, Gáll Antalné 

Közétkeztetési Kft. ügyvezető, 
 

Meghívottként távolt maradt:  Kovács Edina köztisztviselő, Will Csaba igazgató, Lévai Andrea elnök, 
Gurály Edina igazgató, Moravszki Zsoltné Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője, 

Nagy Levente Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Csombordi József 

Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja, dr. Bodnár Zoltán háziorvos, dr. Horai Károly 

háziorvos, dr. Kádár István háziorvos, dr. Malinák Gyula háziorvos, dr. Tolna Klára háziorvos, dr. Kodak 

István gyermekorvos, dr. Sveda Brigitta gyermekorvos, dr. Nyáguly István gyermekorvos, dr. Fügedi 
Attila fogorvos, dr. Juhász Erika fogorvos, dr. Sipos Erzsébet fogorvos 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Balázsné Rozgonyi Ildikó 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 11 fő képviselő volt jelen. Elmondta, hogy a  kiküldött 

meghívóval kapcsolatban tenne módosításokat. A Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes, viszont 

volt egy kötetlen beszélgetés és a Civil Ház jövőbeni hasznosítása tárgyában  új információk merültek fel, 

emiatt javasolta, hogy a 17. napirendi pontot vegye le a képviselő-testület a napirendjéről, egy későbbi 
időpontba tárgyalja.   Javasolta továbbá, hogy  elsőként a 11. napirendi pontot tárgyalja meg  a képviselő-

testület,  ezt követően pedig a meghirdetés sorrendjében haladjanak.  

 

Balázsi Csilla képviselő:  

Jelezte, hogy a NOE  teljes vezérkara csak március 29-én lesz Magyarországon, így nem fognak tudni az 
egyeztetésen részt venni.   

 

Badics Ildikó jegyző:  

Megkérdezte, hogy e-mailt tudnak-e nézni? 

 



 

Balázsi Csilla képviselő:  
Válaszában elmondta, hogy e-mailt tudnak majd nézni.  

 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a napirendi pontok 

tárgyalását szavazásra bocsátotta.  
 

A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendi pontok tárgyalását.  
 

A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi pontokat az 

alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:  

 

 

NAPIRENDEK   

 
 

1. Előterjesztés településtisztasági feladatok körébe tartozó konténeres hulladékszállítási 

szerződés díjtételének felülvizsgálatáról  
 

2. Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatáról  

 

3. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012 (IX.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

4. Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 

 

5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2017. évi összesített közbeszerzési 

tervéről  
 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi 

működési támogatásáról  

 
7. Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

tiszavasvári óvodája 2016. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról  

 
8. Előterjesztés a Kornisné Központ Alapító okiratának módosításáról  

 

9. Előterjesztés a védőnői szolgálat 2016. évben végzett munkájának beszámolójáról  

 

10. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi beszámolójáról és  
2017. évi munkatervéről  

 

11. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Tiszavasvári, Ady E. u. 8. 

szám alatti épület pincehelyiségére és az ingatlan egy részére kötendő bérleti szerződésről 

 
12. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának 

módosításáról 

 



13. Előterjesztés a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült 

munkálatok garanciális javításáról 
 

14. Előterjesztés a Ferment Hungary Kft-vel kötendő bérleti szerződésről 

 

15. Előterjesztés a MÁ-FE Kft-vel kötött bérleti szerződés megszüntetéséről 

 
16. Előterjesztés az alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról   

 

17. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, NYITOTT-

Ház Anya-Gyermek Segítőotthona 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról  

 
18. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018. nevelési évére történő 

jelentkezés eljárási rendjéről és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

19. Tájékoztató az önkormányzati jogi szabályozás lehetőségéről a fiatalkorúak védelme érdekében  

 
 

20. Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2016. évi munkájáról szóló 

beszámolóról 

 

21. Egyebek 
 

                                                    Zárt ülés 
 

22. Előterjesztés Munka Mezőgazdasági Kft. önkormányzati ingatlanok bérletére, valamint 

értékesítésére vonatkozó kérelméről  

 

23. Előterjesztés önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról 
 
 
 

 
 
 

Tárgy (1.np.):  Előterjesztés településtisztasági feladatok körébe tartozó konténeres 
hulladékszállítási szerződés díjtételének felülvizsgálatáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Erdei Kolett köztisztviselő 

 

 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester 

a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

 

 

 

 



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

hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

41/2017. (III.23.) Kt. számú 

határozata 
 

Településtisztasági feladatok körébe tartozó konténeres hulladékszállítási szerződés díjtételének 

felülvizsgálatáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX tv. 107. § - ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

I. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 235/2016.(VIII.15.) Kt. számú 

határozatával elfogadott településtisztasági feladatok körébe tartozó konténeres hulladékszállítási 

szerződés 8. pontjában meghatározott felülvizsgálatának eredményeként elfogadja az egyéni 

vállalkozó azon nyilatkozatát, miszerint a szerződés 3. pontjában meghatározott díj a közbeszerzési 

eljárás sikeres lefolytatásáig, illetve annak során megkötött szerződés hatálybalépésének napjáig 

nem változik.  

 

II.  Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Kompár László egyéni vállalkozót. 

 

 

Határidő: 2017. március 31.                          Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
                                     

 

 

 

 

Tárgy (2.np.):  Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról a 
képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 

    Ssz.        

1. 2017.02.16. csütörtök Nyíregyháza Megyei Közgyűlés 

2. 2017.02.20. hétfő  Dankó Péter OTP  

3. 2017.02.20. hérfő Bán László   

4.  2017.02.21. kedd NOE egyeztetés   

5. 2017.02.21. kedd Nácsáné dr. Kalán Eszter    

6.  2017.02.21. kedd Siető Andrea Good Will 

7. 2017.02.23.csütörtök Kató Lajos   

8. 2017.02.23. csütörtök Nácsa Balázs   

9. 2017.02.24. péntek HBVSZ Zrt. Közgyűlés 

10. 2017.02.27. hétfő Leányvári Attila   

11. 2017.02.27. hétfő Nyíregyháza Katasztrófavédelmi felkészítés 

12. 2017.02.28. kedd Nyíregyháza Sajtóértekezlet 

13. 2017.03.02. csütörtök Nácsáné dr. Kalán Eszter    

14. 2017.03.03. péntek Juhász Marianna   

15. 2017.03.06. hétfő Fogadónap    

16. 2017.03.07. kedd Budapest TOP 

17. 2017.03.07. kedd Rakamaz  Gazda Fórum 

18. 2017.03.08. szerda Városi Intézményi Nőnap   

19. 2017.03.10. péntek Budapest Elnökségi 

20. 2017.03.14. kedd Városi Ünnepség 1848-as Szabadságharc emléke 

21. 2017.03.15. szerda Budapest TAO 

22. 2017.03.16. csütörtök Rendkívüli Képviselő-testületi ülés 

23. 2017.03.20. hétfő Magiszter Alapítvány egyeztetés 

24. 2017.03.21. kedd 

Nácsa Balázs, Leányvári 

Attila, Osvai Viktor  egyeztetés 

 

 
A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két képviselő–testületi ülés 

között végzett munkájáról.  

 

 

Tárgy (3.np.): Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatáról 
Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése:  
Elmondta, hogy két kiegészítése lenne, az előterjesztés 7. oldalán kipontozva maradt egy rész, hogy a 

városi köztemető melyik évben kezdte meg működését, ez 1974. A következő pedig, hogy az Országos 

Fogyasztóvédelmi Egyesület Sz.-Sz.-B Megyei  Szervezete tegnapi napon megküldte véleményét a 

rendelet-tervezettel kapcsolatban. A díjemelkedés vonatkozásában nem volt ellenvetése, tekintettel arra, 

hogy a megyében hasonló nagyságú települések által alkalmazott díjak is hasonló mértékűek, ez t a 



fogyasztók szempontjából elfogadhatónak tartja. Viszont jelezte a fogyasztóvédelmi törvényre 

hivatkozással, hogy úgy tartaná elfogadhatónak, ha a rendeletben a bruttó árak is fel lennének tüntetve, 
ezért javasolta, hogy a rendeletben mind a kettő, a nettó és ÁFA-val növelt bruttó érték is szerepeljen.  

 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet -tervezet elfogadását a témafelelős által tett szóbeli 

kiegészítéssel együtt a képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólások: 
 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Elmondta, hogy a  környező települések árait megnézte és jelentős díjkülönbségeket talált. Nem is a díjak 

különbségére szeretne rákérdezni, hanem a tiszavasvári rendeletben pl. hantolás díja, sírnyitás díja nincs 

benne, benne van a ravatalozó használati díj, ami hasonló településnél 3.824 Ft + ÁFA, nálunk 35.500 + 
ÁFA. Egy másik településnél a ravatalozó  bruttó 24.200 Ft, ami tartalmazza a takarítást, elhunyt átvételét, 

hűtést 3 napig. Megkérdezte, hogy Tiszavasváriban a  ravatalozó használatba mi van benne, a  sírásás  

benne van-e, vagy az plusz díj esetleg.  

 

Szabó András ügyvezető:  
Válaszában elmondta, hogy minden szolgáltató és minden önkormányzat meghatározza ezeket a 

temetőben alkalmazandó díjtételeket.  Tiszavasváriban a ravatalozó használati díj mindent tartalmaz. 

Tiszavasváritól  kisebb településen találkozott akár 35.000 Ft-os ravatalozó használati díjjal, plusz 5.000 

Ft hulladékszállítási díjjal, plusz 2.000 Ft világítási díjjal. Tiszavasvári köztemető díjtétele egyben 

tartalmaz mindent, két nap hűtést,  világítást, takarítást. Itt üzemeltetési díjakról beszélünk, nem pedig 
szolgáltatási díjakról.  Egy síremlék szétbontása  szolgáltatási tevékenység, arról nem kell döntést hozni a 

képviselő-testületnek, csak abban az esetben, ha bele teszik az üzemeltető által biztosítandó kötelező 

szolgáltatások körében, ez Tiszavasvári esetében  nincs. Külső vállalkozókat megbíznak a hozzátartozók 

és szétbontatják, illetve összerakatják  a síremlékeket.  

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy módosult a temetkezési törvénynek a végrehajtási rendelete,  olyan 
kötelező elemeket kell bele tenni a temető  üzemeltetési és szolgáltatási tevékenységbe, aminek lesz 

ármódosító hatása. Kihangsúlyozta, hogy azt kell vizsgálni, hogy mihez képest emelünk hány százalékot 

és hová jutunk  és másokhoz képest hol tartunk. Lehet, hogy jelentős emelésnek látszik, de nem mindegy, 

hogy 100  Ft-ot emelünk 30 %-kal, vagy 1.000 Ft-ot emelünk 30 %-kal.  

 
Dr. Fülöp Erik polgármester:  

Megerősítette, hogy az a költség, amit meghatároztak egy konkrét költség, emelkedni, csökkenni  nem fog, 

más települések esetében jöhetnek olyan egyéb jellegű kiadások, szolgáltatási díjak, amik összekapcsolva 

emelik az összegeket.  

 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:  

Elmondta, hogy a testületi anyagban nincs benne, de  televíziós interjúban látta az ügyvezető úr 

nyilatkozatát, hogy egy újfajta divathullám jött be Tiszavasváriba. Megkérdezte, hogy valóban van igény a 

szórásos temetésre, mint újfajta módszerre?  

 
 

 

 



Szabó András ügyvezető:  

A kérdésre válaszolva elmondta, hogy ez nehéz kérdés,  minden ember különbözően próbálja a temetéssel 
kapcsolatos dolgokat intézni. Jelentősen átalakultak a temetkezési szokások, elmozdulás van  a koporsós 

temetés irányából a hamvasztásos  temetés irányába és ez településenként változó, Tiszadada esetében 80 

% koporsós temetés van, Debrecen esetében 90 % hamvasztásos ,  Tiszavasváriban 60 % hamvasztásos,   

40 % koporsós temetés van. Ez magával hozta azt a gyakorlatot, hogy nem mindenki haza viszi,  nem 

mindenki temetőben helyezi el a hamvakat, hanem kiszórják.  A Vízügyi Igazgatóságtól kell engedélyt 
kérni, ők is elmondják, hogy jelentősen emelkedik az engedélyt kérők száma,  álló vízbe nem lehet, csak 

folyó vízbe szabad szórni. ÁNTSZ szempontból ez semmilyen gondot nem okoz.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fül öp Erik 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal a kiegészítéssel, hogy a nettó díjtételek 
mellett azok bruttó összege is szerepeljen a rendeletben.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alkotta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete 

 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a temetőkről és  a 

temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
35/2014.(XI.28.) rendelet 5. sz. melléklete 1. pont 11. alpontja által biztosított véleményezési jogkörében 

illetékes Szociális és Humán Bizottság, valamint a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. 

Tv. 40. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Szabolcs -

Szatmár-Bereg Megyei Szervezete véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:  

 
1.§ A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. sz. 

melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklet lép. 

 

2.§ Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.  

 
Tiszavasvári, 2017. március 23.  

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

   polgármester   jegyző 

 
 

A rendelet kihirdetve: 

2017. március 24. napján  

    Badics Ildikó 

    jegyző 



1. melléklet a 8/2017. (III.23.) önkormányzati rendelethez 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletének 

 
1. Melléklete 

 
a temetkezési tevékenységhez kapcsolódó díjtételekről  

 

1.) Temetési hely, illetve újraváltás díja: 

 

 a.) A városi köztemetőben a sírhelyek megváltási díja:   nettó összeg:    Áfa       bruttó díj: 
 - I. osztályú sírhely (sírbolt) (60 évre)                           75.504 Ft       20.386       95.890   

 - II. osztályú sírhely (25 évre):                                      32.146 Ft        8.679,4     40.825 

 - III. osztályú sírhely (25 évre):                                     23.819 Ft        6.431        30.250  

 - IV. osztályú sírhely (25 évre):                                     18.921 Ft        5.108,7     24.030 

 - I. osztályú urnafülke, -sírhely (10 évre):                     31.850 Ft        8.599,5     40.450  
 - I. osztályú urnasírbolt (20 évre):                                 31.850 Ft        8.599,5     40.450 

 - II. osztályú urnafülke, urnasírhely (10 év):                  4.760 Ft         1.285          6.045 

 - II. osztályú urnasírbolt (20 év):                                    4.760 Ft         1.285          6.045 

 

b.) Koporsós rátemetés esetén a pótdíj mértéke (7. § (5) ):  
 - I. osztályú sírhely:                                                       23.862 Ft         6.442,7    30.305 

 - II. osztályú sírhely:                                                        8.142 Ft         2.198      10.340  

 - III. osztályú sírhely:                                                       4.063 Ft         1.097       5.160 

 - IV. osztályú sírhely:                                                       1.673 Ft            451,7    2.125 

 
c.) Urnás rátemetés esetén a pótdíj mértéke (7. § (5) ):  

 -   II. osztályú sírhely:                                                      4.063 Ft          1.097      5.160 

 - III. osztályú sírhely:                                                       2.169 Ft            585,6    2.755 

 - IV. osztályú sírhely:                                                           831 Ft           224       1.055 

  
 d.) A használati idő meghosszabbítása esetén az újraváltási díjak mértéke (8. § (2) )  

- I. osztályú sírhely (60 évre):                                          20.000 Ft       5.400     25.400  

  
- II. osztályú koporsós temetési hely esetén (25 évre)      20.000 Ft       5.400     25.400 

- III. osztályú koporsós temetési hely esetén (25 évre)    18.000 Ft       4.860     22.860 

- IV. osztályú koporsós temetési hely esetén (25 évre)    15.000 Ft       4.050     19.050    

  
    - I. osztályú urnasírbolt (20 évre)                                     10.000 Ft        2.700    12.700 

    - II. osztályú urnasírbolt (20 évre)                                      8.000 Ft        2.160    10.160 

 

- I. osztályú urnasírhely, urnafülke (10 évre)                   10.000 Ft        2.700    12.700 

- II. osztályú urnasírhely, urnafülke (10 évre)                    8.000 Ft        2.160    10.160 



 

 e.) Az 1/a-d). pontban meghatározott díjakat kell alkalmazni a sírboltokra is azzal, hogy a megváltás 
és az újraváltás időtartama 60 év, urnasírbolt esetén 20 év, urnasírhely, urnafülke esetén 10 év.  

  

 f.) Kettes sírhelyek esetén az alapdíjat kétszeres szorzóval kell megállapítani, illetve többes 
sírboltok esetén az alapdíjakat a sírhelyben elhelyezhető koporsók számával kell szorozni.  

 

2.) Temetőfenntartás hozzájárulási díja:           2.449 Ft/nap    661      3.110 

  

 3.)  Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által 
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj: 

 a.) Ravatalozó használati díj:       35.539 Ft/temetés       9.595,5     45.135 

       b.) Halott hűtő használati díj:                       2.370 Ft/nap             639,9        3.010 
  

 

 

 

 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelet indokolása  

 

 

1. Általános indokolás 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011 óta évről-évre érintetlenül hagyta a tiszavasvári köztemető 

üzemeltetésével kapcsolatos díjtételeket, melyeket a 4/2011 (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. sz 

melléklete tartalmazza.  
 

Az elmúlt hat esztendő során 2011 óta, összesen 12,7%-os infláció mellett, változás következett be a 

temetkezési szokásokban is (ez országosan is jellemző trend), miszerint egyre csökken a koporsós 

temetések aránya az urnás temetések javára. Utóbbi temetkezési forma ugyanis olcsóbb. A fentiek 

következtében az egy temetésre jutó árbevétel egyre csökken az üzemeltetési tevékenységgel 
kapcsolatban, amelyet nem lehet a szolgáltatásból realizált bevételek átcsoportosításával ellensúlyozni.  

 

További tény, hogy a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az üzemeltetés átvételét követően, több hektár területtel 

növelte a temető területének karbantartandó /kaszálás stb./ részét, mely a temető fenntartási költségeit is 

jelentősen megnövelte, mivel a nagyobb terület karbantartása többlet gép és bérköltség felmerülésével ját 
együtt. 

 

Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a temetőben keletkező hulladékok mennyisége a köztemetőben végső 

nyugalomra helyezett elhunytak számával évről évre nő, ezzel szemben a temető üzemeltetési árbevétele 

az említett temetkezési szokások megváltozása miatt folyamatosan, jelentős mértékben csökken.  
 

Legnagyobb mértékben a sírhelyek újra megváltásának díja emelkedne, mivel semmi nem indokolja, hogy 

újabb 25, vagy 60 év megváltás díja csak az eredeti ár töredéke legyen, mivel a temető fenntartási 

költségei nem csökkennek. Ugyan úgy kell kaszálni, fenntartani, vizet biztosítani akkor is, ha 1 éve, vagy 

ha 30 éve került megváltásra egy adott sírhely. 
 



A díjak emelkedésének másik oka, hogy 2017. január 01. időponttól jelentős mértékben emelkedtek a 

szakmunkás minimálbérek, melyek a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. dolgozóit is nagymértékben érintették. Így 
2017 évtől megnövekedett bérköltséggel kell számolni, ugyanazon létszám alkalmazása mellett. 

 

A fenti tényezők hatására indokolttá vált a temetkezési üzemeltetési tevékenység díjtételeinek módosítása. 

 

 
2. Részletes indokolás 1.§-hoz 

 

Energiaköltség: 

 

A 2016-os év eleji mélypont óta a kőolaj ármozgását követve az üzemanyagok ára folyamatosan 
emelkedik. Ez a tendencia minden elemzés szerint 2017-ben is folytatódni fog, mivel a kőolajtermelő 

országok érdekeltté váltak az olaj árának emelésében, s ezért 2016 végén megállapodtak a kőolajtermelés 

csökkentéséről.  

 

A Kft. gépparkja 2 db halottszállító- és 1 db személyzeti gépkocsi, amely szükséges darabszám, hiszen 
mindennapos, hogy egyidejűleg több helyen kell szolgálatot teljesíteni (elhunyt szállítás, temetés 

(szertartás kocsi), kórházi-, ÁNTSZ-, ill. hamvasztóüzemi ügyintézés stb.) melyhez nélkülözhetetlenek. A 

kisgépek terén a Kft. a Lippai és Lippai Kft.-től részben átvettek mellé új gépeket is beszerzett, így 

összesen 4 db fűkaszát, 1 db lombfúvót, 1 db kistraktort, 1 db aggregátort üzemeltet, melyek 

benzinmotorosak. A kisgépek szerepe a 2016-os év során felértékelődött, hiszen a Kft. tavasszal átfogó 
terep- és zöldfelületi rendezést hajtott végre, mely során a temető teljes 6,8 ha-os területe rendezett 

zöldfelületté alakult, ezzel együtt a folyamatosan kaszálandó felület megduplázódott. 

 

Hulladékszállítás: 

 
A temetőben évről-évre nő a sírhelyek száma, amelyek környezetét rendben kell tartani és a rajta 

keletkezett hulladékot (zöld hulladék, üveg és műanyag hulladékok) gyűjteni és – mivel azt helyben 

elégetni, vagy komposztálni nincs lehetőség - elszállíttatni is szükséges. 2016-ban ez mintegy 60 t 

hulladékot jelentett, ami folyamatosan emelkedik, miközben a hulladékszállítás költségei is növekedtek. 

 
 

Anyagköltségek: 

 

Ide tartozik pl. a tüzelőanyag (a ravatalozó épületének fűtése fatüzelésű kazánnal történik, a fűtés pedig 

hétvégén is szükséges az elfagyásveszély miatt), munkaeszközök, munkaruházat költségei, továbbá 
tisztító- és fertőtlenítő szerek, a téli időszakban a síkosság mentesítéshez használt anyagok, a fenntartáshoz 

és karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, telefon- és irodaszerek költségei. 2011 óta csak az 

inflációt figyelembe véve is ez számottevő áremelkedést jelent az anyagköltségek terén.  

 

 
Bérköltség: 

 

Az üzemeltetés költségei terén jelentős tétel a rá jutó bérköltség. 2011 óta a minimálbér 78.000 Ft -ról 

127.500 Ft-ra nőtt (63%-al), a garantált bérminimum pedig 94.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra emelkedett (71%), 

ezzel együtt további emelések várhatóak 2018-tól. 
 

 

 



Szolgáltatások: 

 
A tételen belül a legjelentősebb a Kft. jármű- és gépparkjának üzemeltetésével kapcsolatos költségek. A 

köztemető gépparkja korábbi évekhez képest új eszközökkel is bővült, ugyanakkor a 2 db halottszállító 

gépkocsi még a Lippai Kft.-től került megvásárlásra. A két jármű (37, ill. 16 éves) üzemeltetése a 

karbantartás növekvő költsége miatt egyre drágább. 2016-ban a két gépkocsi karbantartási, javítási 

költsége meghaladta a 2 millió Ft-ot. Lecserélésükre a tavalyi év, részben 2017-re is áthúzódó, 
elkerülhetetlen beruházásai miatt a közeljövőben nem lát lehetőséget a Kft. 

 

Az üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek az évek óta változatlan díjtételek mellett nemhogy nem nőttek, 

hanem csökkentek, elsősorban a temetkezési szokásokban bekövetkezett változások miatt. Ez két dologból 

tevődik össze. Egyrészt a koporsós temetések arányának csökkenéséből az urnás temetések  javára, 
másrészt az ún. közköltséges temetések számának emelkedéséből. Mindkettő az egy temetésre jutó 

fajlagos bevételek csökkenését eredményezte. A Kft. álláspontja szerint ebben a helyzetben szükségessé 

vált a köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó díjtételeinek emelése.  

 

 
 

Tárgy (4.np.):  Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012(IX.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester 

a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alkotta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete 

 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

35/2014. (XI.28.) rendelet 4. számú melléklete 1.24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében 

illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével - az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 



eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 
1. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„20. § (1) Tiszavasvári területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén és régészeti terület határán 

belül a földmunkával járó beruházások során a beruházás megkezdése előtt külön jogszabályban foglaltak 

alapján kell eljárni.”  
 

2. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(4) A Keleti Főcsatorna mentett oldali partélétől számított 30 méteres belterületi sávban a meglévő 
épületek felújíthatók, korszerűsíthetők, de nem bővíthetők, valamint új beépítés csak a külön jogszabály 

előírása alapján történhet.”  

 

3. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 45. § (5) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(5) Az övezet építési telke teljes közművesítettség esetén építhető be.” 

 

4. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 65. § (4) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(4) A vasút meglévő területe és az átjárók megtartandók (KÖk). A vasútállomás területén a vasúti 

közlekedés létesítményei (az egyvágányú nyomvonal és az állomás) jelenlegi területükkel megtartandók. A 

vasúti területeken belül a vasúti és a közúti üzemi célú építmények és épületek helyezhetők el. A vasúti 

terület belterületi szakaszán az előzőeken kívül a következő épületek, építmények helyezhetőek el: 
Állomásépület a kapcsolódó raktározási, karbantartási, igazgatási, szociális épülettel, szolgálati lakás, és 

az áruszállítással kapcsolatos szolgáltatási,  raktározási épületek, építmények. Az  utazóközönséget 

kiszolgáló-ellátó funkciók (várótermek, kereskedelmi, szolgáltató) csak az állomásépületen belül 

alakíthatók ki. Közcélú szállás épület a területen nem alakítható ki.”  

 
5. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 68. § (1) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„68. § (1) Az épületen kívüli tüzivíz szükségletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint kell 

biztosítani.”  
 

6. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 70. § (3) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(3) A villamos és távbeszélő hálózatok esetében a védőtávolságokat a villamosművek, valamint a 
termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló külön jogszabály szabályozza.”  

  

7. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 39. § 
(2) bekezdése, a 44. § (3) bekezdése, a 48. § (4) bekezdése és az 58. § (3) bekezdése. 



 

(3) Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 29. § 
(6) bekezdés e) pontjában és 31. § (5) bekezdés e) pontjában az „(a helyi állattartási rendelettel 

összhangban)” szövegrész, továbbá a 38. § (4) bekezdés „,kivéve ha az Önkormányzat a parkolási 

rendeletében ettől eltérően rendelkezik.” szövegrész. 

 

Tiszavasvári, 2017. március 23.  
 

 

 

  Dr. Fülöp Erik                  Badics Ildikó 

   polgármester                      jegyző 
 

 

Kihirdetve: 2017. március 24-én.  

 

Badics Ildikó 
                                     jegyző 

 

 

 

Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 9/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet indokolása: 

 

1. Általános indokolás  

 

A HÉSZ nem tartalmazhat rendelkezést építési engedélyköteles munkákra, az építési engedélyezési eljárás 
hatósági szabályaira, a tervtanácsi bemutatásra, szakhatósági közreműködésre, tervdokumentáció 

készítésére, illetve környezetvédelmi, természetvédelmi vagy más, de nem építési vonatkozású 

szabályozást, ezért az ilyen jellegű rendelkezések módosítása vált szükségessé.  

 

1 -  6. §- hoz 
 

Az általános indoklásban felsoroltak miatt szükségessé vált módosítások szerepelnek, továbbá a magasabb 

rendű jogszabályi hivatkozások hatályon kívül helyezése miatt új rendelkezések megállapítására van 

szükség.  

 
7 § (1) bekezdéséhez 

 

A rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. 

 

 
7. § (2) bekezdéséhez 

 

Az általános indoklásban felsoroltak miatt egyes paragrafusok bekezdéseit teljes egészében hatályon kívül 

kell helyezni. 

 
 

 

 



 

7. § (3) bekezdéséhez 
 

A hatályon kívül helyezendő szövegrész olyan önkormányzati rendeletre utal, amellyel az önkormányzat 

nem rendelkezik, valamint már hatályát vesztette korábban, ezért azokat a szövegrészeket törölni kell a 

HÉSZ-ből.  

 
 

 

 

Tárgy (5.np.):  Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 
Előadó: Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős: Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő 

 

 

Hozzászólások: 

 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy hasonló tendenciát tapasztalt egyéb önkormányzatoknál, illetve a megyei közgyűlésben is. 

Ennek az előterjesztésnek az elkészítésével szervesen összekapcsolja és képviselni is  fogja  a 

későbbiekben  a ma megtárgyalásra kerülő alpolgármesteri tiszteletdíj emelkedést is, illetve a hivatalban 

dolgozók és méltatlanul  elfelejtett helyzetbe hozott köztisztviselők kompenzálását is.  Reméli, hogy 
állami szerepvállalással, állami forrásból megvalósulhat még az idei év júliusáig, de ha nem történik ebben 

előrelépés, kezdeményezni fogja a képviselő-testület felé azt, hogy más forrásból, de ismerje el a 

köztisztviselők munkáját és lehetőségeinkhez mérten valamilyen díjazásban, kompenzációban  

részesüljenek a köztisztviselők, akik közel egy  évtizede béremelésben nem részesülhettek.  

Korábban ígéretet tett, hogy lehetőségükhöz mérten megpróbálják a tiszteletdíjakat növelni, 20 %-os 
emelésről szól az előterjesztés.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Felvetette, hogy amit most emelnének a képviselőknek, tegyék hozzá ezt a forrást a hivatalban dolgozók 

béremeléséhez, a képviselőknek elég a régi összegű tiszteletdíj. Ezt javaslatként, nem pedig módosító 
indítványként jelezte.  

  

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Egyénileg mindenkinek meg volt adva a lehetőség a korábbiakban is és  többen éltek is  vele,  akik úgy 

döntöttek, hogy bármilyen jellegű karitatív célra ajánlják fel  akár egy havi, akár több havi  tiszteletdíjukat. 
Ezt a lehetőséget nem szeretné elvenni senkitől, aki úgy érzi, a jövőben is  meg fogja találni a lehetőségét, 

hogy kit és hogyan támogasson.  Költségvetési rendeletek elfogadása kapcsán  sem támogatta azt, hogy   

egyik helyről közvetlenül átcsoportosítottak   másik  helyre,   mert nem biztos, hogy jófajta gyakorlatot 

eredményezne.  

 
 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

 

 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  2 nem szavazattal,  2 tartózkodással  az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017. (III.24.) rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 45/2014. (XII.22.) módosításáról 

 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.22 és az 1.24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében 

illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével- a következőket rendeli el:  

 

1. § Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 45/2014. (XII.22.) rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése 

helyére a következő rendelkezés lép:  

 

„ 2. § (1) A képviselő e tisztségéből eredő feladatainak ellátásáért havonta bruttó 60 000 Ft összegű 

tiszteletdíjra jogosult. (alapdíj)  

(2) A bizottságok elnökeit tiszteletdíjként – az alapdíjon felül – havonta bruttó 6000 Ft illeti meg.”  

 

2. § (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2017. március 23.  

 

 

 

           Dr. Fülöp Erik               Badics Ildikó 
   polgármester                jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. március 24. 

 
 

   Badics Ildikó 

                                  jegyző 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Indokolás 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2017. (III.24.) rendelete 

 az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 45/2014.(XII.22.) módosításáról 

 

 
 

Általános indokolás 

 

A Mötv. 143.§ (4) f) pontja alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg 

az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjat. 

 
Részletes indokolás 

1. §-hoz 

 

Meghatározza a kifizetendő tiszteletdíjak mértékét.  

2. §-hoz 
 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

 
 

Tárgy (6.np.):  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2017. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

 

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Az előterjesztés kiküldése óta a Kornisné Központ közbeszerzési terve módosult. Kiosztásra került a 

módosított terv, javasolja az előterjesztés 10. oldalán lévő tervet módosítani a most kiosztottra.  
 

Hozzászólás: 

 

Ráduly Zsolt képviselő:  

Igen kevésnek találja, ez azért van, mert még nincs információnk a beadott pályázatokról, így azokat  nem 
lehet tervezni.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester:  

Nem tudják tervezni. Egyetlen egy elbírálás volt, az benne van.  

 
Badics Ildikó jegyző:  

Ha befut évközben, hogy nyertes pályázattá válik és az idén még le kell folytatni a közbeszerzést, akkor 

módosítani kell a közbeszerzési tervet.  

 

 
 

 



Mivel  további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fü löp Erik 

polgármester az első  határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő 
 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással,  ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2017.(III.23.) Kt. számú 

határozata 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  
törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

2. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az intézmények vezetőit  a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri a jegyzőt a Kbt. 43.§. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a terv nyilvánosságának 

biztosítására. 

 
 

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

                                                                                      Badics Ildikó jegyző  

 



















Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő 

 

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

hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2017.(III.23.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely a 3/2017.(III.23.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 

 

A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.  2017. évi összesített 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 
 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  

törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 
 

1. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.  2017. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

2. Felkéri az ügyvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.  

3. Felkéri az ügyvezetőt a Kbt. 43.§.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a terv 
nyilvánosságának biztosítására. 

 

4.    Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról a Tiszavasvári Város  Közétkeztetési   

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.  

 
 

 

 

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

                                                                                                      Gáll Antalné - ügyvezető 
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Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

2017. évi közbeszerzési terve 

 

 

  A közbeszerzés 

tárgya és mennyisége 

  CPV 

kód 

Irányadó 

eljárásren

d 

  Tervezet

t eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 
közbeszerzésse

l 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításána

k tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítéséne

k várható 

időpontja 
vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés           

Rész száma I. 

Elnevezés: 
TEJTERMÉKEK 

15500000
-3 

Közösségi 

értékhatár

t elérő 

Kbt.2.rész 

XV. 
fejezet 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

 
 

2017.05.hó 

 
A szerződés 

aláírását 

követő 12 

hónap 

nem 

Rész száma II. 

Elnevezés: KENYÉR, 

PÉKSÜTEMÉNY 

15810000

-9 

Rész száma III. 

Elnevezés: TŐKEHÚS 

15113000
-3 

15111000

-9 

Rész száma IV. 

Elnevezés: 
BAROMFI HÚS ÉS 

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK

, 

HAL 

15112000

-6 
15130000

-8 

15211000

-0 

Rész száma V. 
Elnevezés: MIRELIT 

ZÖLDSÉG, 

GYÜMÖLCS  

15896000

-5 

Rész száma VI. 

Elnevezés:  
FRISS ZÖLDSÉG, 

GYÜMÖLCS 

15300000
-1 

Rész száma 6 

Elnevezés: 

SZÁRAZÁRU 

15000000

-8 

       

 II. Építési beruházás           

       

       

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 
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IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
    

 
 

       

       

 
 

 

 

          Gáll Antalné s.k. 

               ügyvezető    
   

 

Majd  Dr. Fülöp Erik polgármester a harmadik  határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő 
 

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

hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/2017.(III.23.) Kt. számú 

határozata 

(amely a 2/2017.(III.23.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

A TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft.  2017. évi összesített 
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft.  2017. évi közbeszerzési tervét a jelen 

határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

2. Felkéri az ügyvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.  

3. Felkéri az ügyvezetőt a Kbt. 43.§.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a terv nyilvánosságának 

biztosítására. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról a TIVA-Szolg Településszolgáltató és 

Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét.  

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                Felelős:  Dr. Fülöp Erik polgármester  
                                                                                              SzabóAndrás-ügyvezető 
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Tiva-Szolg Kft. 

2017. évi közbeszerzési terve 
 

  A 

közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 
szerződés 

időtartama 

 I. 

Árubeszerzés 
  

 
    

 
  

       

       

 II. Építési 

beruházás 

   
    

 
  

  

  

              

„Nemleges” 

 

 

 

       

 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

  

 

    

 

  

       

       

IV. Építési 
koncesszió 

    
 

 

       

       

V. 

Szolgáltatási 

koncesszió 

    

 

 

       

       

 
Szabó András s.k. 

ügyvezető 
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Végül dr. Fülöp Erik polgármester a negyedik határozat- tervezetet  szavazásra bocsátotta.  

 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő 

 

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

hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2017.(III.23.) Kt. számú 

határozata 

(amely a 2/2017.(III.23.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 
 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  2017. évi összesített 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 

 
 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  törvény 

42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  2017. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

2. Felkéri az ügyvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.  

3. Felkéri az ügyvezetőt a Kbt. 43.§.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a terv nyilvánosságának 

biztosítására. 

 

4.    Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.  

 

 

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

                                                                                   Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka - ügyvezető 
 

                                                                                          

 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

2017. évi közbeszerzési terve 
 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

a szerződés 
időtartama 

 I. Árubeszerzés           
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 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

       

       

 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

  

 

    

 

  

        
„Nemleges”                

   

       

IV. Építési 

koncesszió 
    

 
 

       

       

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

    
 

 

       

       

 

                                                                                           Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka s.k. 
                                              ügyvezető 

 

 

 

Tárgy (7.np.):  Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
2017. évi működési támogatásáról  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Nácsáné dr. Kalán Eszter ügyvezető 

                                   Girus András osztályvezető 

 
 

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a  határozat-tervezet 3. pontjában az szerepel, hogy felhatalmazza a polgármestert a 

mellékletben szereplő megállapodás aláírására. Ezt javasolja kiegészíteni azzal, hogy felhatalmazza a 

polgármestert és az ügyvezetőt a mellékletben szereplő megállapodás aláírására.  
 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a témafelelős szóbeli kiegészítésével együtt  a 

képviselő-testület számára.  
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta  azzal, hogy a 3. pont egészüljön ki azzal, hogy a 

polgármester mellett az ügyvezetőt is felhatalmazza a megállapodás aláírására.  
 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2017.(III.23.) Kt. számú 

határozata 

(amely az 1/2017.(III.23.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatásáról 

 

 
1. A Képviselő-testület a 2017. évi üzleti terv elfogadásáig a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2017. április 30.-ig történő működéséhez 3.500 eFt 
támogatást biztosít. Ez a támogatás a később elfogadásra kerülő éves támogatás részét képezi. 

 

2. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2017. évre szóló üzleti tervét, a 2016. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót, mely tartalmazza a 2016. évi működési támogatással kapcsolatos elszámolást oly módon 

készítse el, hogy az április havi rendes képviselő-testületi ülésre előterjeszthető legyen. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a mellékletben szereplő megállapodás aláírására.  

 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. 
 

 

Határidő:  A 2. pont esetén:                          Felelős:               

                  2017. április 14.                                                           A Kft. ügyvezetője 

 
 

                 A 3. pont esetén:                                                         Dr. Fülöp Erik polgármester 

                   azonnal       A Kft. ügyvezetője 

 

                A 4. pont esetén:                                                   Dr. Fülöp Erik polgármester 
                     azonnal 
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           46/2017.(III.23.) Kt. számú határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza t ér 4.) 

képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről  

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  (4440 
Tiszavasvári, Kabay János utca 23.) képviseletében Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezető, mint  

támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2017. (III.23.) Kt. számú. 

határozata alapján a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., mint 
Támogatott részére a folyamatos működésének biztosítása céljából 3.500 eFt összegű támogatást 

biztosít 2017. április 30-ig terjedő időszakra. A támogatást a Támogatott alaptevékenysége működési 

kiadásai finanszírozására használhatja fel.  A támogatás a későbbiekben megállapítandó éves működési 

támogatás részét képezi. 

 
2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó Támogató javára 

szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány 

miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására 

vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

 
3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával  

a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs  lejárt köztartozása, illetve lejárt köztartozására az 

illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés lejártáig ellene 
csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul;  

d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban Támogatottal 

szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali 

beszedési megbízás útján érvényesíti. 

 
4. A támogatás folyósítása egyösszegben történik a Támogatott részére, a 2. pontban foglalt beszedési 

megbízás Támogató részére történő átadását követően 3 munkanapon belül, de leghamarabb 2017. 

április 3.-án. A folyósítás átutalással történik a Támogatott 11600006-00000000-67732160 számú 

pénzforgalmi számlája javára.  

 
5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2017. április 30 - ig használhatja fel, mellyel legkésőbb 2017. 

május 31-ig köteles elszámolni a Támogató felé.        

                         

6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint felhasznált 

támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül visszautalni a Támogató 
11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.  

 

7. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben meghatározott 

célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, a Támogató a további folyósítást 

leállítja. A Támogatott köteles az addig kifolyósított összeget egyösszegben 30 napon belül 
visszafizetni a Támogató részére a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki 

alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben.  
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8. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben felek által közösen módosítható. 

 
9. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, címét 

(székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az  

irányadóak. 
 

11. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták elintézésére a 

Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

12. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek a jelen 
megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a megállapodást, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 

 

Tiszavasvári, 2017…………………. 
 

 

                Dr. Fülöp Erik                                              Nácsáné Dr. Kalán Esz ter Hajnalka  

                polgármester                                                                     ügyvezető 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                       Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató   

Közhasznú Nonprofit Kft. 

                   

                Támogató                                                                          Támogatott 

 

 

 

 

 

Tárgy (8.np.): Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és 

Szakiskola tiszavasvári óvodája 2016. é vi önkormányzati támogatásának 
felhasználásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

 

Bizottsági vélemény:  

 
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólások: 
 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Elmondta, hogy évek óta figyeli a Magiszter Általános Iskola működését, azt tapasztalja, hogy  ők azok, akik 

mindig takarékosan gazdálkodnak. További jó munkát és sikereket kíván.  
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Dr. Fülöp Erik polgármester:  

Megerősítette képviselő asszony hozzászólását. Valóban rendkívül korrekt pénzügyi kapcsolat   van az 

önkormányzat és az intézmény között. Minden alkalommal hangsúlyozza, hogy szakmailag  nagyra értékeli az  
intézmény  munkáját és reméli, hogy a jövőben is hasonló színvonalon tudják folytatni munkájukat. 

Pénzügyileg is takarékos gazdálkodás történik minden évben, kiváló az elszámolási viszony is az önkormányzat 

és az intézmény között.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta  

 

A  döntéshozatalban részt vett 11 fő 
 

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

hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

47/2017. (III.23.) Kt. számú 

határozata 

 
A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

beszámolója a tiszavasvári óvoda 2016. évi önkormányzati támogatásának 

felhasználásáról 

 

 
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter Alapítvány 

(továbbiakban: Alapítvány) tiszavasvári óvodája 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 

beszámolóját megtárgyalta és azt a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.  

 

2. Megállapítja az elszámolás alapján az Alapítvány 81 eFt többlettámogatás visszafizetési kötelezettségét. 
 

3. Felkéri az Alapítvány képviselőjét, hogy a 2. pontban rögzített  többlettámogatást utalja vissza 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának. 

 

4. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő összegre vonatkozóan készítse elő Tiszavasvári Város  
Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosítását.  

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa az Alapítvány képviselőit. 

 

 
Határidő:  

3. pont esetén:  2017. április 6.   Felelős: Nagy Levente kuratóriumi elnök  

                                     Magyarországi Magiszter Alapítvány 

 
4. pont esetén: 2017. április 30.                                                Badics Ildikó jegyző 

 

5. pont esetén: azonnal                                                          Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (9.np.):  Előterjesztés a Kornisné Központ Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése:  

Elmondta, hogy a  határozat-tervezet 2. pontjában a kiküldött anyaghoz képest   módosítás lenne,  
az alapító okirat 1.2.2. pontjában foglalt táblázat 2. pontjának nem teljes törlése szükséges,  csupán 

a  „Családok Átmeneti Otthona” szövegrész kerül elhagyásra. Ugyan ezt a változást kellene 

átvezetni  a határozat-tervezet 1. mellékletét képező módosító okirat 2. pontjában is. A 2. 

mellékletet képező  egységes szerkezetű alapító okirat 1.2.2. pontjában foglalt táblázat az 

előzőeknek megfelelően úgy módosulna, hogy kiegészül egy második sorral, ami a telephely 
címénél a Tiszavasvári, Kabay János út 23. számú telephelyet tartalmazza. Értelemszerűen a 

számozás tolódik. A kiküldött anyagban a negyedik sorban szereplő  Tiszavasvári, József Attila u. 

4. szám, Tiszadada, József Attila u. 4. szám helyesen. 

 

Bizottsági vélemény:  
 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a témafelelős szóbeli 

kiegészítésével együtt a képviselő-testület számára. 
 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta az alábbi módosítással:  

Az alapító okirat 1.2.2. pontjában foglalt táblázat 2. pontjának nem teljes törl ése szükséges,  

csupán a  „Családok Átmeneti Otthona” szövegrész kerül elhagyásra. Ugyan ezt a változást 
kellene átvezetni  a határozat-tervezet 1. mellékletét képező módosító okirat 2. pontjában is. A 2. 

mellékletet képező  egységes szerkezetű alapító okirat 1.2.2. pontjában foglalt táblázat az 

előzőeknek megfelelően úgy módosulna, hogy kiegészül egy második sorral, ami a telephely 

címénél a Tiszavasvári, Kabay János út 23. számú telephelyet tartalmazza. Értelemszerűen a 

számozás tolódik. A kiküldött anyagban a negyedik sorban szereplő  Tiszavasvári, József Attila u. 
4. szám, Tiszadada, József Attila u. 4. szám helyesen.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2017. (III.23.) Kt. számú 

határozata 

 
a Kornisné Központ Alapító Okiratának módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 6. pontja, valamint az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
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az önkormányzat által fenntartott Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító 

okiratát alábbiak szerint módosítja:  
 

 

1. Az alapító okirat 1.2.1 pontjában a székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. 

szövegrész helyébe a székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca utca 87. szövegrész 

lép.  

2. Az alapító okirat 1.2.2 pontjában foglalt táblázat 2. pontjában a telephely e lnevezése 

Családok Átmeneti Otthona szövegrész elhagyásra kerül.  

3. Az alapító okirat 1.2.2 pontjában foglalt táblázat 3. pontjában a telephely címe 4440 

Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. szövegrész helyébe a telephely címe 4440 Tiszavasvári, 

Vasvári Pál utca 87. szövegrész lép. 
4. Az alapító okirat 2.3.2 pontjában a székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. 

szövegrész helyébe a székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. szövegrész lép.  

5. Az alapító okirat 4.3.3 pontjában a családok átmeneti otthona szövegrész elhagyásra 

kerül. 

6. Az alapító okirat 4.3.3.1 pontja elhagyásra kerül. 
7. Az alapító okirat 4.4 pontjába foglalt táblázat 9. pontja elhagyásra kerül, a további 

szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 

8. Az alapító okirat 4.5 pontjába foglalt táblázat 9. sora elhagyásra kerül. 

9. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar Államkincstárnál 

a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését.  
 

Határidő: 2017. március 31.     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                   
 
 

                                                                  1.számú melléklet a    48/2017.(III.23.)Kt. számú határozathoz 

Okirat száma:  

Módosító okirat 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Tiszavasvári Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. szeptember 29. napján kiadott, 583 -14/2016. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Tiszavasvári 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2017. (III.23.) képviselő-testületi 
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 1.2.1 pontjában a székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. 
szövegrész helyébe a székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca utca 87. szövegrész 
lép.  
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2. Az alapító okirat 1.2.2 pontjában foglalt táblázat 2. pontjában a telephely megnevezése 
Családok átmeneti Otthona szövegrész elhagyásra kerül.  

3. Az alapító okirat 1.2.2 pontjában foglalt táblázat 3. pontjában a telephely címe 4440 
Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. szövegrész helyébe a telephely címe 4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál utca 87. szövegrész lép.  

4. Az alapító okirat 2.3.2 pontjában a székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. 
szövegrész helyébe a székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. szövegrész lép.  

5. Az alapító okirat 4.3.3 pontjában a családok átmeneti otthona  szövegrész elhagyásra kerül. 
6. Az alapító okirat 4.3.3.1 pontja elhagyásra kerül. 
7. Az alapító okirat 4.4 pontjába foglalt táblázat 9. pontja elhagyásra kerül, a további 

szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával.  
8. Az alapító okirat 4.5 pontjába foglalt táblázat 9. sora elhagyásra kerül.  

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell  alkalmazni.  

Kelt: Tiszavasvári, 2017. március 23.  

P.H. 

Dr. Fülöp Erik Sándor polgármester  

 
 

                                                                  2. számú melléklet  a 48/2017. (III.23.) Kt. számú határozathoz 
Okirat száma:  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Kornisné Liptay Elza 
Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ  

1.1.2. rövidített neve: Kornisné Központ 

1.2. A költségvetési szerv 
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1.2.1. székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál  utca 87.  

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése  telephely címe 

1 

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek  
nappali ellátása, család- és gyermekjóléti  
szolgálat, család- és gyermekjóléti központ 

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38. 

2  4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 23.  

3 Idősek, fogyatékos személyek otthona 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.  

4 
Támogató szolgálat, ellátottak számára 
nyitva álló helyiség  

4440 Tiszadada, József Attila utca 4.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések  

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1.  

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv  

2.2.1. megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

 megnevezése székhelye 

1 
Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 
Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató Központja  

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.  

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete  

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának  

3.2.1.  megnevezése:  Tiszavasvári Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény szakmai programjában meghatározott szociális-, és 
gyermekvédelmi alapellátások. Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX 
törvény rendelkezései alapján ellátott feladat.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  

 szakágazat  száma  szakágazat  megnevezése  

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:   
4.3.1 Szociális alapellátások: Étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek-, fogyatékos személyek otthona,  
4.3.1.1  Étkeztetés 
Feladata:  A szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetés  biztosítása, 
amennyiben önmaguknak, illetve önmaguk és  eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek azt biztosítani.  
4.3.1.2  Házi segítségnyújtás (Összesen 81 fő)  
Feladata:  a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló 
életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
4.3.1.3  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (178 készülék)  
Feladata:  A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló  életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek  
elhárítása céljából nyújtott ellátás.  
4.3.1.4  Támogató szolgáltatás  
Feladata:  A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátás a, elsősorban a lakáson kívüli 
közszolgáltatások elérésének segítése, valamint  életvitelük önállóságának megőrzése mellet t a 
lakáson belüli  speciális segítségnyújtás biztosítása révén.  
4.3.1.5.Nappali ellátás – Idősek klubja (30 fő Tiszavasvári)  
Feladata:  A hajléktalan személyek és, elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és ment ális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik  kielégítésére, 
továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.  
4.3.2 Szociális intézményi ellátás: Ápolást, gondozást nyújtó intézmény  
4.3.2.1  Fogyatékos ápoló-gondozó otthoni ellátás (98 fő)  
4.3.2.2  Idősek ápoló-gondozó otthoni ellátás (122 fő)  
4.3.2.3  Átlagos gondozást biztosító férőhelyek száma: 122 fő  
4.3.3 Gyermekvédelmi alapellátások: Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti 
központ,  
4.3.4 Család- és gyermekjóléti központ működtetése. Család- és gyermekjóléti központnak az a 
járásszékhely településen működő gyermekjóléti  szolgálat minősül, amely önálló intézményként, 
illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként  működik. A gyermekjóléti 
központ a gyermekjóléti szolgálatnak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgat ásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. §, a 40. § (2) bekezdése és a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási 
feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek  és szükségleteinek megfelelő  önálló egyéni és 
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe 
tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát 
el; szakmai támogat ást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.  
4.3.5 Család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése: Gyermekjóléti szolgáltatás a 
családsegítéssel egy szolgált ató – a család- és gyermekjóléti szolgálat  keretében működtethető. A  
gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.  
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4.3.6 Egészségügyi ápolás bentlakással: az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és 
helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzés ét, a szenvedések  
enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését 
szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal összefüggő feladatok  ellátása.  
4.3.7 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás: az idősek otthonában ápolással, az 
utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával , szeretetotthoni ellátással, ápolással, 
bentlakásos ápolással összefüggő feladatok ellátása.  

 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése  

1 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 

2 101110  Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 

3 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása  

4 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére  

5 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

6 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása  

7 102031 Idősek nappali ellátása  

8 102032 Demens betegek nappali ellátása 

9 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások  

10 104043 Család és gyermekjóléti központ  

11 107051 Szociális étkeztetés 

12 107052 Házi segítségnyújtás 

13 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési terület e: 

étkeztetés Tiszavasvári Város közigazgatási területe 

nappali ellátás (idősek klubja)  Tiszavasvári Város közigazgatási területe 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  Tiszavasvári Város közigazgatási területe 

Család- és Gyermekjóléti Központ  Tiszavasvári Járáshoz tartozó települések 
közigazgatási területe 

házi segítségnyújtás Tiszavasvári Város, Szorgalmatos Község 
közigazgatási területe 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tiszavasvári-, Tiszalök-, Rakamaz városok, 
valamint Szabolcs-, Tímár-, Tiszadada-, 
Tiszadob-, Tiszaeszlár-, Tiszanagyfalu 
községek közigazgatási területe 

támogató szolgálat  Tiszavasvári-, Tiszaújváros-, Tiszalök 
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városok, és Szorgalmatos-, Tiszadada-, 
Tiszadob községek közigazgatási területe 

idős, demens, fogyatékos személyek 
otthona 

Magyarország közigazgatási területe  

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése  

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A vezetőt nyilvános pályázat alapján a 
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre, és 
gyakorolja a munkáltatói jogokat (kinevezés, jogviszony megszüntet ése, fegyelmi  eljárás).  

Az egyéb munkáltatói jogokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény által biztosított hatáskörben Tiszavasvári Város Polgármestere gyakorolja. A vezető 
foglalkoztatási jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók, azaz határozatlan idejű közalkalmazottként történő foglalkoztatása 
mellett határozott idejű megbízottként látja el  a vezetői feladatokat.  

 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály  

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet   
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kornisné Liptay  
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. március 23. napján kelt, 
………………………………………………………………………… napjától alkalmazandó ……../2017. okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.  
 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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Tárgy (10.np.):  Előterjesztés a Védőnői  Szolgálat 2016. évben végzett munkájának 
beszámolójáról  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Kolett köztisztviselő 

 

 

Bizottsági vélemény:  
 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  
 

Hozzászólások: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Elmondta, hogy a beszámolókból már több alkalommal tudomásukra jutott, hogy a védőnők 
munkáját akadályozza a  szélessávú internet hiánya. Kérése, hogy a lehetőségekhez mérten, de 

minél hamarabb  próbálják  meg előteremteni az ehhez szükséges forrást , hogy a védőnők 

megfelelően tudják végezni az adminisztratív munkájukat is.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megvizsgálják a felvetést.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megköszönte az iskolavédőnő munkáját, aki napi szinten több tíz gyermeket lát el.  Elmondta, hogy 

az intézményük  biztosít számára  szélessávú internetet és minden mást, csak a személyét szeretné, 
hogy maradjon meg, mint  iskolavédőnő.  

 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr.  Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  

 

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

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

49/2017. (III.23.) Kt. számú 

határozata 
 

a Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2016.évi 

munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
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I.  A Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 

tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja.  
 

a) Felkéri továbbá, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájáról az ellátás  

megszervezésére kötelezett irányába. 

 

b) Felkéri a Védőnői Szolgálatot, hogy továbbra is kiemelten kezelje a lakosság körében a 
megelőzést, kezdeményezze és vegyen részt prevenciós feladatok ellátásában. 2017. 

évben is fektessen kiemelt hangsúlyt az egészségügyi kártevők elleni védekezés és azok 

hatékonyabb visszaszorítása érdekében végzett tevékenységre. Kísérjék fokozott 

figyelemmel az oktatási intézményekben dolgozó szakemberek jelzéseit a különböző 

fertőző betegségek előfordulásaival kapcsolatosan is. 
 

II.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse az Egészségügyi Kft. 

ügyvezetőjét. 

 

III.  Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot – a Védőnői Szolgálat iskola- egészségügyre 
vonatkozó beszámolójára tekintettel - küldje meg az érintett iskolák részére. 

 

    

                                              

    Határidő: azonnal                                               Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
                                                                                               Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka  

                     ügyvezető 
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49/2017.(III.23.) Kt. sz. határozat melléklete: 
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 53 
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Tárgy (11.np.):  Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi 
beszámolójáról és 2017. évi munkatervéről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Kolett köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  
 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

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

testület számára.  
 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Bízik abban, hogy hasonló tempóban és hasonló sikerekkel fog tudni a KEF továbbra is  működni.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megköszönte Nácsáné dr. Kalán Eszternek azt a munkát, amit az utóbbi két évben végzett a 

kábítószer üggyel kapcsolatban. Jó hírünk van arról, hogy milyen munkát végzünk.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester:  

Sok sikert kíván a jövőre nézve is.  
 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester az első  határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

50/2017. (III.23.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2016. évi beszámolójáról és 2017. évi 
munkatervének elfogadásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 
I. A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2016. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámolót és a 2017. évi munkatervét a határozat mellékletét képező tartalommal 

megtárgyalta és azt elfogadja.  

 

II.  Felkéri továbbá a KEF elnökét, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájukról.  
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Határidő: esedékességkor                    Felelős: Nácsáné dr. Kalán Eszter KEF elnöke 

 
III.   Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 

elnökét a hozott döntésről. 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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50/2017.(III.23.) Kt.sz. határozat melléklete: 
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Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő 

 

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

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

51/2017. (III.23.) Kt. számú 

határozata 
 

Az „Élet Labirintusa” elnevezésű kiállítás bérleti díja 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az „Élet Labirintusa” elnevezésű 
kiállítás bérleti díja” című előterjesztés részt megtárgyalta, és a következő döntést hozta: 

 

 

I.  A tulajdonában lévő, de a Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum által hasznosított, 

„Élet labirintusa” elnevezésű kiállítás bérleti díját 2017. április 1. napjától bruttó 40.000 
forint/alkalom összegben határozza meg.  

 

II.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Tiszavasvári Kábítószerügy 

Egyeztető Fórum elnökét.  

 
 

 

Határidő: azonnal            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

Tárgy (12.np): Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám alatti épület pincehelyiségére és az 

ingatlan egy részére kötendő bérleti szerződésről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

 

 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2017. (III.23.) Kt. számú  
határozata 

 

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti 

épület pincehelyiségére és az ingatlan egy részére kötendő bérleti szerződéséről 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület bérbe adja az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
(továbbiakban: EKIK) részére a tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady E. u. 

8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház 101,54 m
2
 nagyságú pincerészét - látványraktár, 

restaurátorműhely kialakítása céljából -, valamint az épület mögötti Szentmihály tér mintegy 30 

m
2
 nagyságú területét- kültéri oktatótér kialakítása céljából - a határozat 1. sz. mellékletében 

található Bérleti szerződésben foglaltak szerint. 

2. A határozat hatályba lépésének feltétele, hogy az EKIK az EFOP-4.1.9-16 kódszámú „A 

múzeumi és levéltári intézményrendszer  tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című 

pályázatot elnyerje. 

  

3. A Képviselő-testület 
- felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalmú 

szerződést megkösse. 

- felkéri a polgármestert, hogy az EKIK intézményvezetőjét tájékoztassa a döntésről. 

 

Határidő: azonnal    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
 

 

 

 

52/2017.(III.23.)Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete 
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2017.(III.23.) Kt. számú 
határozata alapján 

egyrészről:  

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
adószám:  15732468-2-15,  

bankszámla száma: 11744144 -15404761 

mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó),  
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másrészről:  
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

 székhelye:    4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.  

 képviseli:   Bohács József intézményvezető  

 adószáma:   15834003-2-15 

bankszámlaszáma:  …………………… 
mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő) 

között a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban lévő pincerész és az 

ingatlanhoz tartozó tér egy részének bérlete tárgyában az alábbiak szerint: 

 

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi, a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. szám 

alatti, egyéb épület, Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű irodaház 101,54 m
2
 nagyságú 

pincerészét, valamint az ingatlanhoz tartozó épület mögötti tér 30 m
2
 nagyságú területét.  

 

2. A Bérleti szerződés 2017. március 13. napjától határozott, 12 éves időtartamra szól . 

3. A Bérlő részére az 1. pontban szereplő ingatlanrészek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 

foglaltak szerint kerülnek átadásra.  

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő az EFOP-4.1.9-16 kódszámú, „A múzeumi és 

levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázat 

nyertessége esetén jogosult a bérleményben látványraktár és restaurátorműhely 

kialakítására, szellőzőrendszer kialakítására, valamint a pincehelyiségek elektromos 

rendszerének felújítására. 
 

Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő jogosult a pályázat keretében a Térségi Szolgáltató 

Ház mögötti tér egy részén filagória jellegű oktatótér kialakítására. 

 

5. A Bérlő által havonta fizetendő bérleti díj 33.102 Ft (101,54 m
2
 x 326 Ft/m

2
/hó) + ÁFA. A Bérlő 

a bérleti díjat, valamint az 5./ pontban szereplő költségeket számla ellenében, az abban megjelölt  

fizetési határidőig, de legkésőbb a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles 

megfizetni a Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési 

számlájára.  

 
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a havi bérleti díjat évente felülvizsgálja, és azt 

megemelje az éves inflációs ráta figyelembevételével.  

 

6. Felek megállapítják, hogy Bérlő a bérleti díjon kívül köteles megfizetni az épület használattal 

kapcsolatban felmerülő költségeket az alábbiak szerint:  
 

a./  Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő teljes mértékben megfizeti az általa kizárólagosan 

használt helyiséghez kapcsolódó mindennemű költséget a kiállított közüzemi számlák alapján, 

azaz a fűtés-, villamos energia díját, a Bérlő által foglalkoztatott … fő dolgozói létszám 
figyelembe vételével számított vízdíjköltséget, valamint a Bérlő által foglalkoztatott dolgozói 

létszám arányában számított hulladékszállítási díjat.  

 

b./ Bérlő vállalja, hogy az 5. a./ pontban meghatározott költségviselés mellett megfizeti az épület 

üzemeltetése során felmerülő összes közös költségnek – azaz a közös helyiségek fűtési-, 
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villamos energia költségeinek, a felvonó üzemeltetési költségének - a kizárólagosan használt 

helyiség alapterületével arányos mértékét.” 
 

7. Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban szereplő helyiségben található ingóságra a 

Bérlő köt vagyonbiztosítást. 

 

8. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérleti szerződés rendes felmondással nem mondható fel.  
 

9.1. A bérleti szerződést a Bérbeadó rendkívüli felmondással felmondja:  

 Bérlő bármilyen szerződésszegő magatartása esetén – kivéve az azonnali hatályú 

felmondásra jogosító szerződésszegés eseteit – Bérbeadó írásbeli felszólítása átvételét  
követő 8 napon belül nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, a Bérbeadó 

további 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással megszüntetheti a jogviszonyt. 

 ha a Bérlő bérleti díj, vagy a bérlőt terhelő költségek és terhek fizetési kötelezettségével 

késedelembe esik, és a Bérbeadó írásbeli felszólítása átvételét követő 8 napon belül 

póthatáridőben sem tesz eleget, a Bérbeadó további 8 napon belül írásban rendkívüli 
felmondással megszüntetheti a jogviszonyt. 

 

9.2. Bérbeadó azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni a Bérlő jogellenes magatartása, 

súlyos szerződésszegése esetén. Szerződő felek Bérlő súlyos szerződésszegésének tekintik 

különösen az alábbi esetet: 
-   A bérlemény szerződésellenes, rendeltetésellenes használata, illetve ha a jó karbantartás 

elmulasztása veszélyezteti a bérlet tárgyát, rendeltetésszerű használatra alkalmasságát;  

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11.§ (12) bekezdésében meghatározott 

feltételek bekövetkeztekor, 
 

9.3. Bérlő a Bérbeadó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal jogosult jelen szerződést 

megszüntetni. Szerződő felek a Bérbeadó súlyos szerződésszegésének tekintik különösen, ha 

Bérbeadó szándékosan akadályozza a Bérlőt az ingatlan használatában.  

 
Felek szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozatukat írásban tehetik meg.  

 

10. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése 

esetén a Bérlő cserehelyiség biztosítására nem tarthat igényt. 

 
11. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleményt jó gazda 

gondosságával használja, azt nem adja bérbe, és egyéb módon nem terhelheti meg. Továbbá az  

ingatlanra vonatkozó vagyon-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi szabályokat betartja.  

 

12. A Bérlő a nem rendeltetésszerű használatból származó károkért teljes körűen felel.  
 

13. Bérlő a bérleményen történő átalakításokat kizárólag a jogszabályi előírások betartása mellett 

végezheti el.  

 

14. Bérlő köteles az indokolt karbantartási, állagmegóvási feladatok ellátására és ezen feladatok 
ellátásából eredő költségek viselésére.  

 

15. A Bérlő a bérleti szerződés megszűnését követően köteles a bérleményt tisztán, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban a Bérbeadó részére visszaadni.  
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16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 

17/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak. 

 

Szerződő felek a szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és  
nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, megállapítva, hogy a szerződéssel 

kapcsolatos nyitott kérdés nem maradt.  

 

 

Tiszavasvári, 2017. …………………. 
 

 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata  Egyesített Közművelődési Intézmény 
 Bérbeadó  és Könyvtár 

 képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester  bérlő  

  képv.: Bohács József intézményvezető 

 

 

 
 

Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. 

Alapszabályának módosításáról 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő 
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

53/2017. (III.23.) Kt. számú 
határozata 

 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának  módosítása 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában kapott felhatalmazás alapján megtárgyalta 

„Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabály módosítása” című 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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Elfogadja a határozat mellékletét képező tartalommal a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Zrt. igazgatóságának.  

 

Határidő: azonnal                       Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

A Képviselő-testület felkéri a Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy az Alapszabály módosítást  

nyújtsa be a Hajdú-Bihar Megyei Törvényszék Cégbíróságához. 

 

Határidő: esedékességkor           Felelős: Will Csaba elnök igazgató  

 

 

 
53/2017.(III.23.) Kt. sz. határozat melléklete 

                

 

               HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI 
VÍZIKÖ ZMŰ SZOLGÁLTATÓ  

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

 

ALAPSZABÁLYA 
a hatályos módosításokkal egységes szerkezetben 

2017.02.24. 

 

 

amelyben a jelen okirat IV. pontjában meghatározott alapítók és csatlakozó részvényesek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a zártkörűen működő 

részvénytársaság szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat az alábbi rendelkezésekbe 

foglalták:  

 

 

I. 

A Társaság célja 
 

A Társaság tagjai, mindannyian helyi önkormányzatok, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény (a továbbiakban: víziközmű-törvény) rendelkezéseire figyelemmel, zártkörűen 

működő részvénytársaság megalapítását határozták el abból a célból, hogy az alapító és csatlakozó 

önkormányzatoknak a törvényben meghatározott, a közműves ivóvízellátással, valamint a 
közműves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatainak, 

mint az ellátásért felelős önkormányzatoknak a saját illetőségű területén fennálló kötelezettségei 

teljesítését a Társaság, mint víziközmű-szolgáltató, a tagokkal megkötendő bérleti-üzemeltetési 

szerződésben rögzített feltételekkel végezze. 

 

A Társaság tagjai rögzítik, hogy – a víziközmű-törvény 29.§-ában foglaltak alapján – a jelen 

pontban meghatározott bérleti-üzemeltetési szerződést az  ellátásért felelős csak olyan gazdasági 

társasággal kötheti meg, amely gazdasági társaság kizárólag az állam, illetve a helyi önkormányzat 
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tulajdonában áll vagy olyan gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában áll, amelynek kizárólagos  

tulajdonosa közvetlenül az állam, illetve a helyi önkormányzat, amely feltétel a gazdasági társaság 
megalapítását követően is teljesítendő és amire tekintettel az alapítók a jelen alapszabály IX. 

pontjában ezen feltétel teljesíthetősége érdekében korlátozták a részvényesek tulajdonát képező 

társasági részvények átruházásának a jogát. 

 

 

II. 

A Társaság cégneve és rövidített cégneve  
 

A Társaság cégneve:  

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

A Társaság rövidített cégneve:  

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.  

 

 

III. 

A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei  
 

A Társaság székhelye:  4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. 

 

A Társaság telephelyei:  4220 Hajdúböszörmény, Nagy István u. 38. (hrsz.: 6496/1) 
    4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2530/2 hrsz. 

    4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2532 hrsz. 

    4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2534 hrsz. 

    4220 Hajdúböszörmény, 01189/2 hrsz. („A” telep) 

    4220 Hajdúböszörmény, 2549 hrsz. („B” telep) 
 

A Társaság fióktelepei:  4074 Pród, Halom utca 9726 hrsz. 

4087 Hajdúdorog, Fehértói út 0323 hrsz. 

4090 Polgár, Kiss Ernő u. 1. (hrsz.: 1211) 

    4090 Polgár, Bokorháti út 061 hrsz. 
    4100 Berettyóújfalu, Vágóhíd utca 5814 hrsz. 

    4100 Berettyóújfalu, Vágóhíd utca 0439 hrsz. 

    4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal utca 0439 hrsz. 

    4100 Berettyóújfalu, Irinyi utca 12. (hrsz.: 5781/2) 

4138 Komádi, Dobó u. 13. (hrsz.:933-934, 937.) 
4138 Komádi, Heréskert 0174/11 hrsz. 

4138 Komádi, Hősök tere 10/2. (hrsz.: 1315/1) 

4177 Földes, Debreceni u. 26. (hrsz.:488)  

4177 Földes, 0313/6 

4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 3344 hrsz. 
4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0232 hrsz. 

    4224 Bodaszőlő, 0143/95 hrsz. 

    4242 Hajdúhadház, Vásár tér 6. (hrsz.:11334) 

4242 Hajdúhadház, 11335/1 hrsz. 

4242 Hajdúhadház, 0311 hrsz. 
4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. 
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IV.  

A Társaság részvényesei 
 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728328 

képviseli: Muraközi István polgármester 

 

Bocskaikert Község Önkormányzata 
székhely: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728933 

képviseli: Szőllös Sándor polgármester  

 

Földes Nagyközség Önkormányzata 
székhely: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728702 

képviseli: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 
székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám:728339 

képviseli: Kiss Attila polgármester 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzata 
székhely: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728526 

képviseli: Csige Tamás polgármester  

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 
székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám:373236 

képviseli: Csáfordi Dénes polgármester  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
székhelye:4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728351 

képviseli: Dr. Sóvágó László polgármester 

 

Komádi Város Önkormányzata 
székhelye:4138 Komádi, Hősök tere 4. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728450 

képviseli: Tóth Ferenc polgármester  

 
Magyarhomorog Község Önkormányzata 

székhely:4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 375317 

képviseli: Barabás Károlyné polgármester  

 
Polgár Város Önkormányzata 

székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
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MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728593 

képviseli: Tóth József polgármester 
 

Téglás Város Önkormányzata 

székhely: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728922 

képviseli: Czibere Béla polgármester  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 732462 

képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester  
 

Szorgalmatos Község Önkormányzata 

székhely: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 735254 

képviseli: Takács Pálné polgármester 
 

V.  

A Társaság működési formája, a működésének időtartama 

 

A Társaság zártkörűen működő részvénytársaság. 
A Társaság határozatlan időtartamra alakult. 

 

 

VI. 

A Társaság tevékenységi köre 
 

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (főtevékenység)     (3600 TEÁOR’08) 
Szennyvíz gyűjtése, kezelése     (3700 TEÁOR’08)    

Vízi létesítmény építése     (4291 TEÁOR’08)    

Egyéb m.n.s. építés     (4299 TEÁOR’08)   

Követelésbehajtás                 (8291 TEÁOR’08) 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése   (6820 TEÁOR’08) 

 

VII. 

A Társaság alaptőkéje, mint jegyzett tőke és a részvények* 
 

1. A Társaság alaptőkéje 22.140.000.- Ft, azaz Huszonkettőmillió-egyszáznegyvenezer forint 

készpénzből áll, ami az alaptőke 100%-a és megegyezik a Társaság összes részvényei 

névértékének az összegével. A Társaság részvényeinek kibocsátási értéke megegyezik a 
részvények névértékével. 

   

 Az alapítók az alaptőke teljes összegét az alapításkor, a csatlakozó részvényesek a 

tőkeemeléskor teljesítik akként, hogy azt, mint pénzbeli hozzájárulást a jelen alapszabály 

aláírását követő 8 (nyolc) napon belül fizetik be a Társaság bankszámlája javára.  
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2. A Társaság alaptőkéje 22.140 db (Huszonkettőezer-száznegyven darab), egyenként 1.000,- Ft, 

azaz Egyezer forint névértékű dematerializált módon előállított, egysorozatú és névre szóló 
törzsrészvényben testesül meg.  

  

 Minden részvény azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesít meg, ezért azok egy 

részvénysorozatnak minősülnek.  

  

 Az alapítók és a csatlakozó részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaság összes 

részvényeit átveszik a VII.4. pontban rögzített megoszlásban. 

 

3.* A dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított 

részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, hogy  
a) a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír -

számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza, 

b) nincs sorszáma; és 

c) nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását. 

 
Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles a változással érintett 

dematerializált részvény tartalmát módosítani.  

 

4.  Az alapszabály VII.2. pontjában meghatározott részvényeket a részvényesek az alábbiak szerint 

veszik át az itt rögzített pénzbeli hozzájárulásuk ellenében:  

 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 2.727.000.- Ft   

Részvényeinek száma: 2727 db 

 
Bocskaikert Község Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 470.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 470 db 

 

Földes Nagyközség Önkormányzata 
Pénzbeli hozzájárulása: 635.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 635 db 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 5.000.000.- Ft 
Részvényeinek száma: 5000 db 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 1.335.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 1335 db 
 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 2.061.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 2061 db 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 4.587.000.- Ft 
Részvényeinek száma: 4587 db 

 

Komádi Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 879.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 879 db 
 

Magyarhomorog Község Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 129.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 129 db 

 
Polgár Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 1.217.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 1217 db 

 

Téglás Város Önkormányzata 
Pénzbeli hozzájárulása: 960.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 960 db 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 2.000.000.- Ft 
Részvényeinek száma: 2000 db 

 

Szorgalmatos Község Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 140.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 140 db 
 

VIII.* 

A részvényhez fűződő szavazati jog mértéke.  

A részvényesek jogai és kötelezettségei.  

 

1. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Mindegyik 1.000,- 
Ft névértékű törzsrészvény 1 (egy) szavazatra jogosít. 

 

2. A részvényes jogok gyakorlására a részvény vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, 

a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. 

 
3. A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy 

részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és  a 

részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.  

 

4. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet  
meghatalmazott. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy meghatalmazott lehet az igazgatóság  

tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelőbizottság 

tagja is. 

 

5. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy 
képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, 

ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a képviseleti 
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meghatalmazás több közgyűlésre, de legfeljebb tizenkét hónapra szóljon. A képviseleti 

meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt 
ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű 

magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani. 

 

6.* A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között 

felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező 
részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az 

igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges  

felvilágosítást megadni úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal 

benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 

három nappal megkapja. 
 

7. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a 

felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt 

nappal köteles a részvényesek tudomására hozni. 

 
8.* A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli,  

ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának 

szabályai szerint megtéríteni. 

 

9.* Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek a 
napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - 

javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a 

közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az 

igazgatósággal. 

 
10.*A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének, illetve jegyzett részvények 

névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól 

- az alaptőke-leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető; az általa már teljesített vagyoni 

hozzájárulást a részvénytársaság fennállása alatt nem követelheti vissza. 
 

IX. 

A részvények átruházása 

 

1.   A Társaság részvényeit kizárólag a társaság másik részvényese részére és adásvétel útján lehet 
átruházni. Az alapítók kizárták a Társaság részvényeinek ajándékozás, csere, apportálás vagy 

egyéb – az adásvételen kívüli – jogcímen történő, valamint más személy részére történő 

átruházását. Ezen korlátozás a Társaságnak az alapszabály I. pontjában rögzített célja állandó 

biztosítását szolgálja.  

 

2.  A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal 

szemben a részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe 

bevezették. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki részvényét törvénynek vagy az 

alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.  

 

3. A részvénykönyvet az igazgatóság vezeti. 
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X. 

A nyereség felosztása* 
 

A részvényest a Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a 

részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes 

jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A 

részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.  

 

A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg 

az igaz gatóságnak – a felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott – javaslatára határozhat. 

 

XI. 

A közgyűlés* 

 

1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.  

 

2.* A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az igaz gatóság hívja össze 
a Ptk 3:269 §-ban meghatározott tartalmú meghívóval, amit a közgyűlés kezdő napját legalább 

tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek tértivevényes levélben, postai úton küldött 

meghívó útján kell összehívni.  

 

3. A közgyűlés határozatképes, ha azon a részvényesek legalább fele képviselve van, és a leadható 
szavazatok több mint felével rendelkeznek.  

  

 Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő 

ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést a 

nem határozatképes közgyűlés napját követő nyolcadik nap (ha az munkaszüneti napra esik, 
akkor az azt követő első munkanapon) azonos kezdő időpontjára kell összehívni, amit már az  

első közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell azzal a felhívással, hogy a megismételt  

közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

4. A közgyűlés csak a meghívóban napirendjére tűzött  ügyekben hozhat érvényesen határozatot. 

 

5. A közgyűlést egy alkalommal fel lehet függeszteni. A felfüggesztett közgyűlést legfeljebb 

harminc napon belül folytatni kell. 

 

6. A közgyűlés levezető elnöke az igazgatóság elnöke, vagy az általa kijelölt másik igaz gatósági 
tag. 

 

7. A közgyűlésen a részvényes a részvény vagy az arra vonatkozó letéti, illetve tulajdonosi 

igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik szavazati 
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joggal. A közgyűlésen a szavazás a közgyűlés megkezdése előtt a levezető elnök által átadott 

szavazólappal történik, ami tartalmazza a részvényest megillető szavazatok számát. A szavazás 
nyílt szavazással a szavazólapok felemelésével történik, külön-külön az egyes napirendi 

pontokra 

 

8.* A közgyűlés a határozatait általában 62,5 %-os szavazati többséggel hozza meg, kivéve azokat 

az ügyeket, amelyekben a Ptk. vagy az alapszabály ennél magasabb szavazati arányt ír elő.  

 

9.* Legalább háromnegyedes szavazati többség szükséges  

a) az alapszabály megállapításáról és módosításáról;  

b) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásához; 

c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához;  

d) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásához, illetve az egyes  

részvényfajták, osztályok átalakításához; 

e) az alaptőke leszállításához; 

f) az alaptőke felemelésének az elhatározásához. 

 

10.*A közgyűlésről a Ptk. 3:274 és 3:278. §  szerinti tartalommal és alakisággal kell jegyzőkönyvet 

felvenni, aminek egy hiteles példányát és a közgyűlési jelenléti ívet a közgyűlés befejezését 

követő harminc napon belül az igazgatóság köteles a cégbírósághoz benyújtani. 

 

XII. 

Az igazgatóság*  

 

1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely 3 (három) természetes személyből áll. Az 

igazgatóság tagjait és az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja meg ötévi időtartamra.  

 

 

2.* Az igazgatóság elnöke: 

 Will Csaba (anyja születési neve: Albert Mária, születési helye és ideje: Pécs, 1963. január 30., 

lakcíme: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 39/B.) 

 

Az igazgatóság további tagjai:  

Lőrincz László (anyja születési neve: Ungár Erzsébet, születési helye és ideje: Debrecen, 

1954. szeptember 20., lakcíme: 4200 Hajdúszoboszló, Tölgyfa u. 13.) 

Bondár Sándor (anyja születési neve: Nagy Irma, születési helye és ideje: Berettyóújfalu, 

1957. március 1., lakcíme: 4100 Berettyóújfalu, Nyáras u. 58.) 

  

Lőrincz László igazgatósági tag megbízatása 2016. szeptember 16. naptól 2019. december 31. 

napig szól. 
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Will Csaba és Bondár Sándor megbízatása 2017. 02. 24. naptól 2017. május 31. napjáig szól.  

 

3. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, a tagjainak egymás közötti feladat - 

és hatáskör megosztásáról az igazgatóság az általa elfogadott ügyrendben rendelkezik. 

 

4. Az igazgatóság elnöke és tagjai a Társaság köz gyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt. 

 

5. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább 

évente egyszer a közgyűlés részére, háromhavonta pedig a felügyelő bizottság részére jelentést 

készít. 

 

6. Az igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. 

 

7. A munkáltatói jogokat az igaz gatóság elnöke gyakorolja.  

 

8. Az igazgatóság határozatképes, ha az ülésén legalább 3 (három) tagja jelen van. Az igazgatóság 

a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg.  

 

XIII. 

A felügyelő bizottság* 

 

1. A 9 (kilenc) tagú felügyelő bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság 
ügyvezetését. 

 

2. A felügyelő bizottság tagjait a  közgyűlés választja meg 5 (öt) év időtartamra, oly módon, hogy 

3 tagot az 5 % alatti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 4 tagot a 6-10 % közötti 

szavazati joggal rendelkező részvényesek, 2 tagot a 11 % feletti szavazati joggal rendelkező 
részvényesek jelölnek. A felügyelő bizottság a tagjai közül maga választja meg az elnökét. 

 

3. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha 

legalább 6 (hat) tagja jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

 
4. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek e tevékenységük 

körében nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei nem 

utasíthatják. A felügyelő bizottság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek 

részt. 

 
5. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság köz gyűlése hagy 

jóvá.  

 

6. A felügyelő bizottság az igazgatóságtól felvilágosítást kérhet, amelyet az három napon belül 
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írásban köteles  megadni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, 

szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.  
 

7. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén 

szereplő valamennyi fontos gazdasági és üzletpolitikai jelentést, továbbá mindazokat az 

előterjesztéseket, amik a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkoznak. 

 
8.* A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság 

írásbeli jelentésének birtokában határozhat.   

 

9. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az  

alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, 
illetve a részvényesek érdekeit, haladéktalanul összehívja a Társaság legfőbb szervét és 

javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre. 

 

10.*A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 

teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való 
felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.  

 

11. *A Társaság felügyelő bizottságának tagjai 2017. február 24. napjától 2022. február 24. 

napjáig:  

  

1. Jeneiné Dr. Egri Izabella 

 anyja születési neve: Szutor Izabella  

 születési helye és ideje: Debrecen, 1968. április 29.  

 lakcíme: 4177 Földes, Piac u. 36.  

 

2. Czibere Béla Endre 

 anyja születési neve: Varga Margit  

 születési helye és ideje: Hajdúhadház, 1950. augusztus 13. 

 lakcíme: 4243 Téglás, Május 1. utca 38. 

 

3. Csáfordi Dénes 

 anyja születési neve: Varga Juliánna  

 születési helye és ideje: Debrecen, 1978. május 7.  

 lakcíme: 4242 Hajdúhadház, Arany János u. 30. 

 

4. Csige Tamás 

 anyja születési neve: Korondán Katalin  

 születési helye és ideje: Debrecen, 1971. augusztus 5. 

 lakcíme: 4087 Hajdúdorog, Fehértói út 2. II/9. 
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5. Sőrés István 

 anyja születési neve: Bodnár Katalin Zsuzsanna 

 születési helye és ideje: Hajdúböszörmény, 1961. március 8.  

 lakcíme: 4220 Hajdúböszörmény, Gönczy P. u. 14. 

 megbízatásának kezdete: 2015.03.17.  

 

6. *Muraközi István 

 anyja születési neve: Gerzsenyi Katalin  

 születési helye és ideje: Berettyóújfalu, 1965. december 23.  

 lakcíme:4100 Berettyóújfalu, Hajdú u. 8/b  

 

7. Szőllős Sándor  

 anyja születési neve: Vass Irén  

 születési helye és ideje: Debrecen, 1966. november 10.  

 lakcíme: 4241 Bocskaikert, Csillag út 5. 

 

8. Tóth József 

 anyja születési neve: Pöstényi Ágnes 

 születési helye és ideje: Hajdúnánás, 1962. október 27. 

 lakcíme: 4090 Polgár, Botond u. 49. 

 

 

9. Dr. Fülöp Erik 

anyja születési neve: Nagy Irén Judit  

születési helye és ideje: Nyíregyháza, 1982. július 21.  

lakcíme: 4440 Tiszavasvári, József Attila u. 5. 
 

 

XIV. 

A könyvvizsgáló* 

 

1. A közgyűlés a Társaság ügyvezetésének az ellenőrzésére könyvvizsgálót választ 

 

2. *A társaság könyvvizsgálója 2017. február 24. napjától 2022. február 24. napjáig:  
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A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:  

Szűcs Pál 

Kamarai nyilvántartási száma: 002733 

anyja születési neve: Szabó Olga 

lakcíme: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9. 

 

3. A könyvvizsgálóval a megválasztását követő kilencven napon belül az igazgatóság köteles  
megbízási szerződést kötni, amely szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a könyvvizsgáló a 

szakma szabályai szerint, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti a 

megbízást, továbbá azt, hogy a könyvvizsgáló kötelezettsége a számvitelről szóló törvény 

vonatkozó rendelkezése alapján jelentést adni arról, hogy a közzétételre kerülő éves beszámoló 

megbízható és valós képet nyújt-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés  
eredményéről, valamint, hogy az megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek.  

 

4. A könyvvizsgáló a feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, az 

igazgatóság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság 

bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését és szerződéseit megvizsgálhatja. Amennyiben a 
felügyelő bizottság meghallgatásra felkéri,  úgy annak ülésén részt vesz. A könyvvizsgáló maga 

is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve a 

felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

 

5. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló köz gyűlésre a könyvvizsgálót  
meg kell hívni, amely ülésen a könyvvizsgáló részt venni köteles. Emellett a könyvvizsgáló a 

Társaság részvényese elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból 

a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi 

előírásoknak.  

 

6. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a 

könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül 

a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság köz gyűlése nem hozhat döntést.  

 

7. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.  

 

8. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az igaz gatóság, illetve a felügyelő 

bizottság üléseire meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen 

üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt  

esetben utasítható vissza. 

 

9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának 

jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők 

vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, 

köteles a Társaság legfőbb szervének összehívását kérni. 
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10. Ha a Társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által 

megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi 
felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.  

 

11. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári 

Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 

 
XV. 

A Társaság képviselete és cégjegyzése 

 

1. A Társaság harmadik személyekkel, hatósággal és bírósággal szembeni képviseletére az  

igazgatóság elnöke önállóan jogosult, míg az igazgatóság bármely másik két tagja együttesen 
jogosult.  

 

2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott 

cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak a saját nevüket a közjegyző által hitelesített aláírási 

címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán szereplő módon írják.  
 

3. Önálló cégjegyzésre jogosult az igaz gatóság elnöke, együttes cégjegyzésre jogosult az  

igazgatóság bármely két másik tagja.  

 

XVI. 
Az alaptőke felemelése 

 

1.  Az alaptőke felemelése a köz gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a közgyűlés nem 

hatalmazhatja fel az igazgatóságot az alaptőke felemelésére.  

 
2. Az alaptőke felemelése –  tekintettel a Társaságnak az alapszabály I. pontjában meghatározott 

céljára – kizárólag zártkörű módon történhet. 

 

3.  Ha az alaptőke felemelése pénzbeli hozzájárulással és zártkörű módon történik, a Társaság 

valamennyi részvényesét a részvények átvételére elsőbbségi jog illeti meg, amely elsőbbségi 
jogukkal a részvényesek a részvényeik összes névértéke alapján számított tulajdoni hányadaik 

arányában élhetnek. A részvényesek az elsőbbségi jogukkal az alaptőke emelésről döntő 

közgyűlési határozatról az igaz gatóság által megküldött  írásbeli tájékoztatás napját követő 30 

(harminc) napon belül élhetnek az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal, aminek a 

határidő utolsó napjáig kell megérkeznie az igazgatósághoz. 
  

4. A közgyűlés határozata alapján az alaptőke felemeléséről és  az elsőbbségi jog gyakorlásának 

módjáról az igazgatóság a részvényeseket a részvénykönyvben szereplő címükre – a közgyűlési 

határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül – megküldött értesítésben tájékoztatja, 

amiben tájékoztatást ad az átvehető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az 
elsőbbségi jog gyakorlása esetén az ellenérték szolgáltatásának módjáról és esedékességéről, 

amely esedékesség nem lehet későbbi, mint az elsőbbségi jog gyakorlásának bejelentésére 

nyitva álló határidőt követő további 15 (tizenöt) nap, valamint tájékoztatást ad az elsőbbségi 

jog érvényesítésére nyitva álló harminc napos időszak kezdő és záró napjáról, továbbá a 

bejelentés és az ellenérték teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről. 
 

5.  Ha a részvényes az elsőbbségi joga gyakorlására vonatkozó bejelentését nem vagy késedelmesen 

nyújtja be az igazgatósághoz, továbbá ha az elsőbbségi jogával érintett részvények ellenértékét 
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a meghatározott határidőig nem teljesíti, úgy ez esetekben elveszíti az alap tőke emeléssel 

kapcsolatos elsőbbségi jogát, amely jogkövetkezményre már az igaz gatóság által a 
részvényesnek megküldött tájékoztatóban fel kell hívni a figyelmet.  

 

XVII. 

A Társaság megszűnése 

 
1. A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha  

a)  a legfőbb szerve elhatározza a jogutód nélküli megszűnését, 

b) a cégbíróság a cégeljárásról szóló törvényben meghatározott okok miatt megszünteti, 

c) jogszabály így rendelkezik.  

 
2. Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (együttesen: 

átalakulás) esetén. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.  

 

3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség 

alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő 
alatt érvényesíthető a Társaság volt részvényesével szemben. 

 

4. A részvényesek a helytállási kötelezettségre tekintettel felmerült tartozást – egymás közötti 

viszonyukban – a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában viselik. Ha a 

részvényes felelőssége a Társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság fennállása alatt 
korlátozott volt, a részvényes felelőssége a Társaság megszűnésekor felosztott társasági 

vagyonból a részvényesnek jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő 

kötelezettségekért.  

 

5. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik –a felszámolási eljárás, valamint a kényszertörlési 
eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye. 

 

XVIII. 

Vegyes rendelkezések* 

 
Működést segítő megengedő szabályok 

 

1. Jelen alapszabály felhatalmazza a gazdasági társaság ügyvezetését a társaság telephelyeinek, 

fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével a tevékenységi köreinek módosításával 

kapcsolatos döntések meghozatalára, és ezzel kapcsolatban az alapszabály  módosítására. 
 

2. Jelen alapszabály lehetőséget ad arra, hogy a közgyűlésen a részvényeseken, azok képviselőin, 

meghatalmazottain kívül szavazati jog nélkül a társaság vezető tisztségviselői, könnyvizsgálója, 

jogi képviselője, jegyzőkönyvvezető, valamint a részvényesi szavazatok legalább 50 %-a által 

jóváhagyott meghívottak részt vegyenek. 
 

3. Jelen alapszabály lehetőséget ad arra, hogy a részvényesek a közgyűlésen való személyes 

részvétel helyett tagsági jogaikat – a részvényesek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás 

nélkül lehetővé tevő – elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolják, 

amennyiben ennek módjáról a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában (vagy a 
működésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó más elnevezésű okiratában) 

rendelkezett. A konferencia-közgyűlés megtartása során nem alkalmazhatók olyan elektronikus  

hírközlő eszközök, illetve a közgyűlés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem 
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teszik lehetővé a konferencia-köz gyűlésen részt vevők személyének megállapítását, továbbá 

nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely részvényes vagy a részvényesek 
meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt eredményeznek. A 

részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a 

részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább öt  

nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Mindazokat a 

részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy 
kell tekinteni, mint akik a köz gyűlésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül vesznek részt. 

A közgyűléssel, illetve a telekommunikációs kapcsolat biztosításával összefüggésben a 

részvénytársaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli, azok a részvényesekre 

nem háríthatók át. 

 
4. Jelen alapszabály lehetőség ad arra, hogy a részvényesek a számviteli törvény szerinti 

beszámoló jóváhagyása kivételével valamennyi – a közgyűlés hatáskörébe tartozó – ügyben, 

írásban hozzanak döntést. Ilyen esetben az igazgatóság írásban előkészíti a döntési javaslatokat 

és azt valamennyi részvényes címére levéllel együtt, írásbeli szavazásra felhívással 

tértivevényesen kipostázza. A részvényesek az átvételtől számított 8 napon belül élhetnek 
szavazati jogukkal. Amennyiben az utolsó tértivevény visszaérkezését követő 20. napig nem 

érkezik vissza valamelyik részvényestől a válasz, akkor azt a szavazatot tartózkodónak kell 

számítani. A döntést az összes szavazat beérkezését követő napon vagy , ha az összes szavazat 

nem érkezik vissza, akkor az utolsó tértivevény visszaérkezését követő 25. napon kell 

meghozottnak tekinteni, melyről az igazgatóság 3 (három) napon belül írásban értesíti a 
részvényeseket. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez 

történt megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését 

és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani. 

 

5. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve 
megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot legkésőbb a közgyűlés napjától számított 30 

napon belül, egyhangú határozattal érvényesnek ismerjék el.  

 

6. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a társaság legfőbb szerve az átalakulásról egy 

alkalommal döntsön. A vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat 
előkészítik, és az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határoz . 

 

7.* Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a 6. pontban foglaltaknak megfelelően a közgyűlés mind 

egyesülésnél, mind szétválásnál egy alkalommal döntsön.  

 
A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális cégjogi szabályok 

 

A Társaság működése szempontjából kiemelten fontos jogszabály a víziközmű-szolgáltatósról szóló 

2011. évi CCIX. törvény, melynek a mindenkor hatályos szövege együtt alkalmazandó a Ptk. 

szabályaival, amennyiben az a cégjogi kérdésekben eltérő rendelkezést tartalmaz. 
 

A 2011. évi CCIX törvény 2012. július 1-től hatályos cégjogi rendelkezései:  

 A Hivatal hozzájárulása szükséges a víziközmű-szolgáltatónak a gazdasági társaságokról szóló 

törvény szerinti egyesüléséhez, szétválásához (a továbbiakban együtt: átalakulás), alaptőkéjének 
vagy törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához. A Hivatal nem 

tagadhatja meg az alaptőke vagy a törzstőke leszállításához való hozzájárulást, ha azt a 

víziközmű-szolgáltató számára jogszabály kötelezővé teszi. 
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 A Hivatal hozzájárulása szükséges bármely víziközmű-szolgáltatóban a szavazatok huszonöt 

vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzéséhez, és az 
ehhez fűződő jogok gyakorlásához. 

 A cégjegyzékbe való bejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelemhez csatolni kell a 

Hivatal hozzájáruló határozatát. 

 A Hivatal hozzájáruló határozatának hiányában a szerző félre vonatkozó változás a 
részvénykönyvbe nem jegyezhető be, és erre a társaságban jogot alapítani nem lehet. A 

részvénykönyvbe vagy tagjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal hozzájáruló 

határozatával együtt lehet benyújtani. 

 
XIX. 

Záró rendelkezések* 

 

1.*  A jelen alapszabályban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

2.    A Társaság a jogszabályban előírt közleményeit a Cégközlönyben teszi közzé. 

 

>><< 
 

Záradék: 

 

Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabály elkészítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködés és az igazgatóság elnökének lakcím javítása 

adott okot azzal, hogy a módosítás a VII.3. VIII.6., 8., 9., 10., X., XI.2., 8., 9., 10., XII.2., 

XIII.8.,10.,11., XIV.2., XVIII.7. és XIX.1. pontokat érintette (a XI. pontnál az eredeti 2.  és 4. 

pontok törlésre kerültek, így a pontok átszámozódtak). A változások csillaggal és dőlt betűvel 
kerültek megjelölésre. A módosításra és az egységes szerkezetbe foglalásra a Közgyűlés 2017. 

február 24.-i határozatának megfelelően került sor.   

 

 

Hajdúböszörmény, 2017. február 24.  
 

 

Készítettem és ellenjegyzem:  

Dr. Szávó Anita ügyvéd 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című 
projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető  

 

 

Császár József képviselő:  
Jelezte, hogy a hiba listát szeretné látni.  

 

Badics Ildikó jegyző:  

Kiküldésre kerül a képviselő-testület részére.  

 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
54/2017. (III. 23.) Kt. számú  

határozata 

 

A „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt  

keretében elkészült munkálatok garanciális javításáról 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Tiszavasvári Város belterületi 

vízrendezése” című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javításáról” az alábbi 

határozatot hozza: 
 

1. Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0035 azonosító számú „Tiszavasvári Város belterületi 

vízrendezése” című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javítását a 

műszaki ellenőr által megállapított hibalista alapján elvégezteti, figyelembe véve a 2. és 

3. pontban foglaltakat. 
 

2. Az 1. pontban foglalt munkálatok elvégzése a - kivitelezésre 2013. október 30. napján felek 

által aláírt - Vállalkozási Szerződés XI. 5. pontjában meghatározott, és a megrendelő 

önkormányzatnál rendelkezésre álló jótállási biztosíték terhére történik, Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Gazdálkodási szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott munkálatok elvégzéséhez 

szükséges kivitelező kiválasztása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket, a 2. pontban 

foglaltak szerint. 
 

Határidő: azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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4. Felkéri a polgármestert, hogy  
4.1 az elvégzett munkálatokról tájékoztassa a Képviselő-testületet; 

4.2 jelen döntésről tájékoztassa az RDDC Kft. képviselőjét. 

 

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 

 

 
 

Tárgy (15.np.): Előterjesztés a Ferment Hungary Kft-vel kötendő bérleti szerződésről 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

55/2017.(III.23.) Kt. számú  

határozata 

 
A Ferment Hungary Kft-vel kötendő bérleti szerződésről 

 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 1. 

A Képviselő-testület közös megegyezéssel 2017. március 31-vel megszünteti a Tiszavasvári Város  

Önkormányzata és a Ferment Hungary Kft. (2040 Budaörs, Farkasréti u. 45.) között a tiszavasvári 
0301/17 hrsz-ú ingatlan 4,32 ha nagyságú területrészének bérletére 2013. február 27-én kötött 

bérleti szerződést a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Ferment Hungary Kft-t a Testület döntéséről, egyben 

felhatalmazza a bérleti szerződést megszüntető okirat aláírására.  
 

 

Határidő: 2017. március 31.     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester  
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2. 

A Képviselő-testület a tiszavasvári 0301/22 hrsz-ú, 2 ha nagyságú önkormányzati ingatlant 2017. 
április 01. napjával határozatlan időtartamra bérbe adja a  2040 Budaörs, Farkasréti u. 45. sz. alatti 

székhelyű Ferment Hungary Kft. részére a határozat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Ferment Hungary Kft -t a Testület döntéséről, egyben 

felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására.  
 

 

Határidő: 2017. március 31.    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester  

 
 

55/2017. (III.23.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ  OKIRAT 
 
amely létrejött egyrészről a  

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
székhelye:  4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
adószáma:  15732468-2-15 
számlaszám: 11744144-15404761 
képviseli:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), 
 
másrészről a 

Ferment Hungary Kft.  
székhelye:       2040 Budaörs, Farkasréti út 45.  
adószáma:      13616997-2-13 
cégjegyzékszám:    13-09-161535,  

számlaszáma:        …. 
képviseli:      Szegedi Katalin ügyvezető, 

mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

Előzmény 
- Felek között 2013.02.27-én bérleti szerződés jött  létre a tiszavasvári 0301/17 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 

4,32 ha nagyságú területrészére.  
- A bérleti szerződés 2013.10.16-án - telekalakítás miatt - módosításra került, így a bérlet tárgya a tiszavasvári 

0301/20 hrsz-ú, 1,0756 ha nagyságú, a 0301/21 hrsz-ú, 2,7454 ha nagyságú, valamint a 0301/22 hrsz-ú, 2 ha 
nagyságú ingatlanok lettek. A bérelt területek nagysága összesen 5,8210 ha. 

-  Felek között 2015.10.08-án előszerződés jött  létre a 0301/21 hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozóan, 
mivel a Bérlő az ingatlanon beruházást valósított  meg. 

- A Bérlő 2017.04.01-től csak a t iszavasvári 0301/22 hrsz-ú, 2 ha nagyságú ingatlant bérli. 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a tiszavasvári 0301/17 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 4,32 ha nagyságú 

területrészére 2013. február 27-én kötött Bérleti szerződést 2017. március 31-vel közös megegyezéssel 
megszűntetik. 

 
2. Bérlő vállalja, hogy a Bérbeadó részére a következő bérleti díj hátralékokat megfizeti a Bérbeadó által 

kiállított számlák ellenében, a számlákban megjelölt időpontig: 
 

- 2013. évi bérleti díj ÁFA-ja:     211.266 Ft 
- 2014. évi bérleti díj ÁFA-ja:     314.334 Ft 
- 2015. évi bérleti díj ÁFA-ja:     157.167 Ft 
- 2016. évi bruttó bérleti díjhátraléka (3,0756 ha):    781.202 Ft (615.120 Ft + ÁFA)   
- 2017. évi bruttó bérleti díjhátraléka (3,0756 ha I. negyedév):  195.300 Ft (153.780 Ft + ÁFA) 

összes bérleti díj hátralék (bruttó):                                                  1.659.269 Ft  
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3. Felek megállapodnak abban, hogy a 2./ pontban szereplő díjhátralékok kivételével, a bérleti szerződésből 

kifolyólag semmilyen további követelésük egymással szemben nem áll fenn.  
 
4. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak.  
 

A bérleti szerződést megszüntető okiratot felek külön-külön elolvasták, megértették, és mint az akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.  

Tiszavasvári, 2017. ….. 

 
 
 
 Tiszavasvári Város Önkormányzata  Ferment Hungary Kft. 

 Bérbeadó Bérlő  
 képv.: dr. Fülöp Erik polgármester  képv.: Szegedi Katalin ügyvezető 

 
 
 
 
                                                                      55/2017. (III.23.) Kt. számú határozat 2. számú melléklete 

 

 

BÉRLETI SZERZŐ DÉS  
 
amely létrejött egyrészről a  

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
székhelye:  4440 T iszavasvári, Városháza tér 4. 

adószáma:  15732468-2-15 

számlaszám: 11744144-15404761 
képviseli:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), 

 
másrészről a 

Ferment Hungary Kft.  
székhelye:       2040 Budaörs, Farkasréti út 45.  
adószáma:      13616997-2-13 

cégjegyzékszám:   13-09-161535,  

számlaszáma:      ………….  
képviseli:      Szegedi Katalin ügyvezető, 

mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi 2017. április 01. napjától határozatlan időtartamra a Bérbeadó 
tulajdonát képező tiszavasvári  0301/22 hrsz alatti 2 ha nagyságú, legelő művelési ágú ingatlant. 

 

2. A bérleti díj összege 200.000 Ft/ha/év+ÁFA) figyelembe vételével 400.000 Ft/év + ÁFA, azaz 
Négyszázezer forint/év + ÁFA, melyet a Bérlő minden év január 31. napjáig, a tárgyévre vonatkozóan 

előre esedékesen köteles átutalással megfizetni a Bérbeadó 11744144 -15404761 számú számlájára, a 

Bérbeadó által kiállított  számla alapján, az abban megjelölt határidőig. 
 

Bérbeadó fenntartja a jogot , hogy a bérleti díjat évente felülvizsgálja és azt megemelje a KSH által 

közzétett inflációs ráta figyelembe vételével. 
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3. Bérlő jogosult az általa a tiszavasvári 0301/21 hrsz-ú ingatlanon megépített  biogáz üzem működéséhez 
szükséges növényi maradványok 1./ pontban szereplő ingatlanon történő tárolására, mely tevékenysége 

során köteles betartani az illetékes hatóságok előírásait. 

 
4. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony alatt  az 1./ pontban szereplő ingatlant jó 

gazda gondosságával használja, az ingatlanra vonatkozó vagyon-, tűz-, környezetvédelmi és 

köztisztasági szabályokat, valamint a mindenkori jogszabályi előírásokat betartja.  
   

5. Bérlő a nem rendeltetésszerű használatból származó károkért teljes körűen felel.  

 
6. Bérlő értéknövelő beruházást csak a Bérbeadó írásos engedélyével, a vele történt megállapodás alapján 

végezhet. 

 
7. Bérlő a bérleményt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.  

 

8. Bérlő – Bérbeadó előzetes hozzájárulásával - jogosult a bérelt ingatlan egészének vagy egy részének 
harmadik személy részére történő albérletbe adására azzal, hogy az albérlő megfelel a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. előírásainak, melyről nyilatkozik. 

 
9. Amennyiben a Bérlő albérletbe adja az ingatlant vagy annak egy részét, a Bérbeadó felé vá ltozatlanul 

köteles teljesíteni a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit és gyakorolhatja szerződéses jogait. 
 

10. Bérlő köteles minden év november 30. napjáig beszámolni tevékenységéről. 

 
11. Bérbeadó a szerződéses jogviszony teljes időtartamára köteles biztosítani a Bérlő részére az ingatlan 

zavartalan használatát. Bérbeadó a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a bérlet tárgyának 

használatát. 
 

12. A bérleti jogviszony megszűnik: 

 

 a felek közös megegyezése alapján,  

 mindkét fél jogosult jelen szerződést írásban, indokolás nélkül, a felmondás átvételétől számított 30 
napos felmondási idővel felmondani, 

 azonnali hatályú felmondással, 

 rendkívüli felmondással a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11.§ (12) bekezdésében 

meghatározott feltételek bekövetkeztekor. 
 

13. Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben: 

 

 a Bérlő a bérleti díjfizetési kötelezettségének előzetes írásbeli felszólítás ellenére 30 napot meghaladó 

késedelemmel tesz eleget,  

 a bérlemény szerződésellenes, rendeltetésellenes használata, illetve ha a jó karbantartás elmulasztása 

veszélyezteti a bérlet tárgyát, rendeltetésszerű használatra alkalmasságát; 

 a Bérlő a Bérbeadónak jelentős anyagi hátrányt okozó szerződésszegést követ el, akár a szerződéses 

kötelezettségeken belül, akár szerződésen kívül. 

 
14. Megszűnik a bérleti szerződés, ha bármely ellenőrzésre jogosult hatóság ellenőrzése során a hatósági 

előírások súlyos megsértését észlelte, a Bérlőt határidővel felszólította, de az a felszólításnak nem tett 

eleget , ezért az engedélyt a hatóság visszavonja. 
 

15. A bérleti szerződés megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérelt ingatlant a felmondás kézhezvételétől 
számított 15 napon belül elhagyni, köteles a szerződéskötést megelőző, eredeti állapot helyreállításáról 

gondoskodni.  

 



 92 

16. Bérlő nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3.§ (1) bekezdése 
értelmében átlátható szervezetnek minősül és vállalja az Nvtv-ben előírtak betartását. 

 

17. Szerződő felek a közöttük jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések rendezését 
elsősorban békés úton, bírói út igénybevétele nélkül igyekeznek rendezni, amennyiben ez nem 

lehetséges, kikötik a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét. 

 
18. A jelen szerződésben részletesen nem érintett  kérdésekben a Ptk. előírásait kell irányadónak tekinteni. 

 

Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 

 

 
Tiszavasvári, 2017. … 

 

 

    Tiszavasvári Város Önkormányzata                                         Ferment Hun gary Kft. 

                         Bérbeadó                Bérlő 

    képv.:  Dr. Fülöp Erik polgármester   képv.: Szegedi Katalin ügyvezető 
 

 

 
 

Tárgy (16.np.): Előterjesztés a MÁ-FE Kft-vel kötött bérleti szerződés megszüntetéséről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő  

 
 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

56/2017.(III.23.) Kt. számú  

határozata 

 

A MÁ-FE Kft-vel kötött bérleti szerződés megszüntetéséről 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

  

A Képviselő-testület a tiszavasvári 0301/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 3000 m
2
 nagyságú 

területének bérletére a Tiszavasvári, Dózsa Gy. u. 23. sz. alatti székhelyű MÁ-FE Ipari és 
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Kereskedelmi Kft-vel (továbbiakban: MÁ-FE Kft.) kötött bérleti szerződést - a MÁ-FE Kft. 

kezdeményezésére - közös megegyezéssel, 2017. március 01. napjával megszünteti  a határozat 

mellékletében lévő Bérleti szerződést megszüntető okiratban foglaltak szerint. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a MÁ-FE Kft. ügyvezetőjét a 

Képviselő-testület döntéséről, valamint felhatalmazza a polgármestert a Bérleti szerződést 

megszüntető okirat aláírására.  

 

Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

56/2017.(III.23.) Kt. számú határozat melléklete  

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

 
 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2017. (III.23.) Kt. számú 

határozata alapján egyrészről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye:    4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
képviseli:    Dr. Fülöp Erik polgármester 

adószáma:    15732468-2-15 

mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó),  

 

másrészről 
MÁ-FE Ipari és Kereskedelmi Kft. 

 székhelye:    4440 Tiszavasvári, Dózsa Gy. u. 23. 

 képviseli:    Szécsi Oszkár ügyvezető 

 adószáma:    24696041-2-15 

mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő) 
 

között a tiszavasvári 0301/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 3000 m
2
 nagyságú területére 2013. 

december 20-án kötött bérleti szerződés megszüntetésére. 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2013. december 20. napján, határozatlan 

időtartamra kötött Bérleti szerződést – a Bérlő kezdeményezésére - 2017. március 01. 

napjával közös megegyezéssel megszüntetik.  
 

2. Bérlő nyilatkozik arról, hogy a bérleti szerződés tárgyát képező terület átminősítésével, 

telekalakításával kapcsolatos, általa megtérített költségekre, sem egyéb, a szerződéssel 

bármilyen összefüggésben lévő kiadására nem tart idényt.  

3. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződésből kifolyólag semmilyen további 

követelésük egymással szemben nem áll fenn.  

4. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak.  
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A bérleti szerződést megszüntető okiratot felek külön-külön elolvasták, megértették, és mint az 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.  

Tiszavasvári, 2017. ….. 
 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata                          MÁ-FE Ipari és Kereskedelmi Kft. 

 Bérbeadó                                   Bérlő  

 képv.: dr. Fülöp Erik polgármester                               képv.: Szécsi Oszkár ügyvezető 
 

 
 

Tárgy (17.np.): Előterjesztés  az alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

Témafelelős:  Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő 

 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy ígéretet tett arra, hogy ezt képviselni fogja a képviselő-testület előtt, 
hasonlóképpen, mint a  polgármesterek illetményének emelését is jóváhagyta a testület,  szervesen 

összefüggnek. Az elvégzett munkával kapcsolatban meg kell próbálni megfelelő díjazást adni  

azoknak,  akik munkát végeznek, jelen esetben az alpolgármesterek által kifejtett  munkáért. 

 

Ráduly Zsolt képviselő:  
Elmondta, ha van forrás, adjuk a védőnőknek, mint munkáltatói összeget, ha az állam nem fedezi a 

béremelésüket.   

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy nem híve ennek az átcsoportosításnak. Meg fogják találni ennek a területnek is a 
megfelelő kompenzálását.  Ez a feladat az államot terheli,  mint finanszírozót.  

 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  

 

A Képviselő-testület 7 igen  szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással  az alábbi határozatot 

hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

57/2017. (III.23.) Kt. számú 

határozata 
 

Sipos Ibolya alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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1. Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján Sipos Ibolya társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíját 2017. április 1-től bruttó 300.000- Ft-ban állapítja meg.  

2. A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege bruttó 45.000.- Ft. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a gondoskodjon az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés havonta 

történő kifizetéséről. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: Badics Ildikó jegyző 
      az alpolgármesteri megbízatás időtartama alatt 

 

 

 

 
Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással  az alábbi határozatot 
hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

58/2017. (III.23.) Kt. számú 
határozata 

 

Munkácsi Mihály alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról 

 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján Munkácsi Mihály társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíját 2017. április 1-től bruttó 300.000- Ft-ban állapítja meg.  

2. A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege bruttó 45.000.- Ft. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a gondoskodjon az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés havonta 

történő kifizetéséről. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: Badics Ildikó jegyző 

      az alpolgármesteri megbízatás időtartama alatt 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szervezete, NYITOTT-Ház Anya-Gyermek Segítőotthona 2016. évi 

szakmai munkájáról szóló beszámolójáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 
Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

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

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

 

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

határozatot hozta:  

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

59/2017. (III.23.) Kt. sz. 

határozata 

 
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, NYITOTT - Ház Anya- 

Gyermek Segítőotthonának 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Magyar Vöröskereszt Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, NYITOTT - Ház Anya- Gyermek Segítőotthonának 2016. 

évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az 

alábbi döntést hozza: 

 

 
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szervezete (székhely: 4400 Nyíregyháza, Malom út 3. Sz., adószáma: 19202451-2-15,; 

képviseli: Gurály Edina, megyei igazgató) fenntartásában lévő, Magyar Vöröskereszt 

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szervezete NYITOTT - Ház Anya- Gyermek 
Segítőotthona 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szervezetét a hozott döntésről. 

 
 

Határidő: azonnal                            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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1. melléklet „A Magyar Vöröskereszt S zabolcs-S zatmár-Bereg Megyei S zervezete, NYITOTT - Ház Anya- 
Gyermek Segítőotthona 2016. évi szakmai munka beszámolója ” megnevezésű 59/2017.(III.23.) Kt. számú  

határozathoz:  
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Tárgy (19.np.):  Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018. 
nevelési évére történő jelentkezés eljárási rendjéről és a beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető  

 
Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

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

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

 

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

határozatot hozta:  

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

60/2017. (III. 23.) Kt. számú  

                 határozata 

 
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018. nevelési évre történő beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

 A Képviselő-testület 

 

1.) a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe történő beiratkozás időpontját 2017. április 
24-27. közötti időszakra, naponta 8 és 16 óra között jelöli ki. A beiratkozás helye: a 

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

 

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

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdésében 
előírtaknak megfelelve –  a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – az óvodai 

beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló közlemény 

közzétételéről gondoskodjon az önkormányzat és az intézmény honlapján, és a hivatal 

hirdetőtábláján.  

 
 

Határidő: 2017. március 24.           Felelős: dr. Fülöp Erik 

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

 

 

Határidő: azonnal                  Felelős: dr. Fülöp Erik                                             

          polgármester  
 

 

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE 

A TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNYBE 

a 2017/2018-os NEVELÉSI ÉVRE 

 
ÓVODAI BEIRATÁS  

IDŐPONTJA: 

2017. április 24-27. (hétfőtől-csütörtökig) 8-16 óra között 

 

HELYSZÍNE: 
 

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

Fülemüle Zöld Óvoda  

(4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.) 

 

Az óvoda felvételi körzete: Tiszavasvári Város közigazgatási területe.  

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

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

igazolvány, 

- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok,  
- a gyermek TAJ kártyája 

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

alapján - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
gyermekek óvodai ellátását biztosítja. 

 

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2017. június 9-ig írásban megküldi a 

szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.  

 
A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat 

Tiszavasvári Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A 
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jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy 

megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.  
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

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

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

szabálysértést követ el.  
        

 

 

 

Tárgy (20.np.): Tájékoztató az önkormányzati jogi szabályozás lehetőségéről a 
fiatalkorúak védelme érdekében 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző  

 

 
Dr. Hosszú József Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője:  

Tájékoztatta a jelenlévőket,  hogy a  Fogyasztóvédelmi Hatósághoz  tartozik a fiatalkorúak alkohol, 

illetve dohánytermékek kiszolgálásának  ellenőrzése. Ezt a hatósági feladatot 2017. január 1-től a Járási 

Hivatal látja el. Már folytattak egyeztetéseket társhatóságokkal azzal kapcsolatban, hogy az év 

folyamán több alkalommal, természetesen  be nem jelentett időpontban  ellenőrizni fogják a járásban 
található szórakozó helyeket  és dohányt forgalmazó  helyeket,   hogy ezeket a feladatokat  milyen 

szinten  látják el és   mennyire tartják be a vonatkozó jogszabályokat. Figyelni fognak arra, hogy a 

fiatalok ebben a tekintetben védve legyenek. 

  

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztésről a képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, a 
tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
„az önkormányzati jogi szabályozás lehetőségéről a fiatalkorúak védelme érdekében”  szóló 

tájékoztatót.  

 

 

 

Tárgy (19.np.):  Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2016. évi  

munkájáról szóló beszámolóról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Erdei Kolett köztisztviselő  

 
Bakné Répási Ágnes képviselő:  

Megkérdezte, hogy milyen alapon várják el a tiszavasvári háziorvosoktól, hogy a beszámolójukat 

elküldjék számukra, ha dr. Rojkó László aki háziorvos és önkormányzati képviselő is, nem tett 

eleget beszámolási kötelezettségének.  
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Badics Ildikó jegyző:  
Megjegyezte, hogy attól még elvárják mindenkitől, eddig sem tett minden háziorvos eleget.  

 

 

A beszámolót tartalmazó előterjesztésről a képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, a 

tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  

 

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

„az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2016. évi munkájáról ” szóló  beszámolót.  
 

 

 

 
 

Tárgy (20.np.): Egyebek 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
 

 

 

Kérdés és felvetés az egyebek napirenddel kapcsolatban nem hangzott el . 

 
 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester 

bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.  
 

 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 


