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MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 64-74. 

rendeletei: 6.  

NAPIRENDEK  
 
1. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány fenntartásában lévő köznevelési 

intézmények fenntartói jogának átadásáról.  

 

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

beszámolójáról a tiszavasvári óvoda 2018. évi önkormányzati támogatásának 

felhasználásáról.  

 
3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. 

(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 

4. Előterjesztés TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” 

című pályázat második közbeszerzési eljárásának eredményéről.  

 

5. Előterjesztés a TOP-3.3.2-15 kódszámú pályázat közbeszerzés lefolytatására adott 

árajánlatairól.  

 

6. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgálati szerződés módosításáról. 

 

7. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés megvalósításával kapcsolatos vállalkozói szerződések 

megkötéséről.  

 

8. Előterjesztés Közbeszerzési Szabályzat módosításáról.  

 

9. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési tervének 

módosításáról.  

 

10. Előterjesztés a Tiszavasvári, Krúdy Gy. u. 14. sz. alatti társasház felújításához történő 

hozzájárulásról. 
 

11. Előterjesztés a 0284/2, 0284/6, 0284/10, 0284/11, 0284/12, 0284/13, 0284/14, 0284/16 

hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról.  
 

12. Egyebek 
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ZÁRT ÜLÉS 
 

13. Előterjesztés az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendeletben foglaltak 

végrehajtásához szükséges szerződések módosításáról.  
 

14. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. 

január 1. és 2019. május 31. közötti időszakra szóló üzleti tervéről és működési 

támogatásáról.  

 

15. Előterjesztés a Tiszavasvári, Szarvas u. 14. sz. alatti önkormányzati bérlakás 

értékesítésére 

kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról. 
 

 

Készítette: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2019. február 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh 

Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy 

Julianna, Sipos Ibolya képviselők, Ráduly Zsolt és Szabó Krisztián 

alpolgármesterek.                             
 

Távol maradt:  Munkácsi Mihály képviselő.     

                       

Meghívottként részt vettek: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza 

Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, 

Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Berbécs Ibolya, Gulyásné Gáll Anita, Kovács 

Edina és Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselők, Moravszki Zsoltné a Tiszavasvári Egyesített 

Óvodai Intézmény vezetője, Bohács József az Egyesített Közművelődési Intézmény és 

Könyvtár vezetője, Dojcsákné Pásztor Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője, Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke, Nagy Levente a Magyarországi Magiszter Alapítvány 

Kuratóriumának tagja, Kerekesné Lévai Erika a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános 

Iskola, Középiskola és Szakiskola intézményvezetője és Liptákné Lelki Ágnes az Esélytér 

Intézményfenntartó képviselője.  
 

Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, 

Szabó András a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Reznek Istvánné a Tiszavasvári 

Városi Bölcsőde vezetője, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Liptay Elza 

Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője, a KEF elnöke, Gáll Antalné a Tiszavasvári 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. vezetője, Czirjákné Szabó Erika a Városi Kincstár 

intézményvezető-helyettese, gazdasági vezetője.  

 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, majd a jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 11 fő 

képviselőből (1 fő polgármesterként és képviselőként egyaránt) 10 fő képviselő volt jelen. A 

rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. A meghívott vendégekre való tekintettel 

kérte, hogy „a Magyarországi Magiszter Alapítvány fenntartásában lévő köznevelési 

intézmények fenntartói jogának átadásáról” szóló 4. napirendi pontot, valamint „a Magiszter 

Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolójáról a 

tiszavasvári óvoda 2018. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról” szóló 10. 

napirendi pontot tárgyalja elsőként a testület. Végezetül kérte, hogy szavazzanak a képviselők 

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

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

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

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2019. (II.28.) Kt. számú 

határozata 
 

A 2019. február 28. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 28. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 
 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány fenntartásában lévő köznevelési 

intézmények fenntartói jogának átadásáról.  

 

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

beszámolójáról a tiszavasvári óvoda 2018. évi önkormányzati támogatásának 

felhasználásáról.  

 
3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. 

(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 

4. Előterjesztés TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” 

című pályázat második közbeszerzési eljárásának eredményéről.  

 

5. Előterjesztés a TOP-3.3.2-15 kódszámú pályázat közbeszerzés lefolytatására adott 

árajánlatairól.  

 

6. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgálati szerződés módosításáról. 

 

7. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés megvalósításával kapcsolatos vállalkozói szerződések 

megkötéséről.  
 

8. Előterjesztés Közbeszerzési Szabályzat módosításáról.  
 

9. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési tervének 

módosításáról.  

 

10. Előterjesztés a Tiszavasvári, Krúdy Gy. u. 14. sz. alatti társasház felújításához történő 

hozzájárulásról. 
 

11. Előterjesztés a 0284/2, 0284/6, 0284/10, 0284/11, 0284/12, 0284/13, 0284/14, 0284/16 

hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról.  

 

12. Egyebek 
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ZÁRT ÜLÉS 
 

13. Előterjesztés az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendeletben foglaltak 

végrehajtásához szükséges szerződések módosításáról.  
 

14. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. 

január 1. és 2019. május 31. közötti időszakra szóló üzleti tervéről és működési 

támogatásáról.  

 

15. Előterjesztés a Tiszavasvári, Szarvas u. 14. sz. alatti önkormányzati bérlakás 

értékesítésére 

kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány 

fenntartásában lévő köznevelési intézmények fenntartói jogának 

átadásáról. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Mint ahogy az előterjesztésből is kitűnik tíz évvel ezelőtt köttetett egy közoktatási megállapodás 

a Magyarországi Magiszter Alapítvánnyal. Ez a megállapodás 2019.  augusztus 31. napjával 

lejár. Az önkormányzat már a tavalyi évben több körben is egyeztetett az alapítvány 

képviselőivel és arra a döntésre jutottak, hogy fenntartják együttműködési szándékukat. Január 

hónapban azonban az alapítvány részéről érkezett egy tájékoztatás, hogy egy újabb lehetőség 

körvonalazódik, és az idei évben a Tiszavasváriban bevezetett oktatás más fenntartóval működne 

tovább. Ezzel kapcsolatban az egyeztetések lefolytatásra kerültek és köttetett egy megállapodás. 

Lényegi változás nem fog bekövetkezni, hanem az a bevált oktatási rendszer, amely a gyerekek, 

családok és az intézmény között fennáll a jövőben is tovább folytatódhat. Az alapítvány 

lehetőségei korlátozottabbá váltak a fejlesztésekkel kapcsolatosan, az anyagi források 

tekintetében és ezzel az új megállapodással kinyílnak a kapuk. Lehetőség van egy előre lépésre 

amellett, hogy ez a jól működő rendszer továbbra is fennmarad. Úgy véli, hogy ezt az elképzelést 

támogatni kell, hiszen ez a megállapodás nagyon fontos Tiszavasvári életében, ezért is javasolja 

a további együttműködést.  

 

Nagy Levente a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja: 

Köszönetét fejezte ki, hogy ilyen gyorsan sikerült végig gondolni a következő évek időszakát. 

Reméli, hogy eredményesen fognak tudni továbbra is együttműködni. Majd megjegyezte, hogy 

az elmúlt 10 év alatt ő képviselte az alapítvány ügyeit és mindig azt hallotta visszajelzésként, 

hogy a munkájuk tiszteletreméltó, a kollégái jó színvonallal dolgoznak, és a testület elégedett. A 

képviselő-testületek mindig is támogatták a munkájukat, ezért most is kéri az együttműködő 

támogatást. Az előterjesztés és polgármester úr kiegészítése is teljes mértékben azt tükrözi, amit 

a jövőben ők szeretnének. Végezetül megköszönte az eddigi segítséget és bíznak a további 

együttműködésben.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2019. (II. 28.) Kt. számú 

határozata 

 

A Magyarországi Magiszter Alapítvány fenntartásában lévő köznevelési intézmény 

fenntartói jogának átadásáról 
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1. 1 Egyetértését fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a Magiszter Magyarországi 

Alapítvány (4024 Debrecen, Wesselényi utca 4/b. képviseli: Csombordi József 

Sándor kuratóriumi elnök) mint átadó fenntartó határozatlan időre ingyenesen 

átadja a fenntartásában lévő óvoda köznevelési intézmény fenntartói jogát az 

Esélytér Intézményfenntartó (székhelye: 4440 Nyíregyháza, Csillag utca 3. 

képviseli: Nemes Ágnes) részére, a fenntartáshoz szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel együtt, a fenntartóváltás nyilvántartásba vételéről szóló határozat és 

a működési engedély módosításáról szóló határozat véglegessé válásának 

időpontjától, azzal, hogy az Esélytér Intézményfenntartó, mint új fenntartó 

biztosítja, hogy nem változik az óvodai nevelés módszertana, tartalma és 

színvonala. 

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

1.2 Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók munkáltatói jogkör gyakorlója a 

köznevelési intézmény önálló jogi személyként, így a dolgozók foglalkoztatási 

jogviszonyát a fenntartóváltás nem érinti.  

 

2. Kijelenti, hogy amennyiben az Esélytér Intézményfenntartó (székhelye: 4440 

Nyíregyháza, Csillag utca 3. képviseli: Nemes Ágnes) a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint köznevelési szerződést 

köt - az óvoda esetében az önkormányzattal, az általános iskola esetében az oktatásért 

felelős miniszterrel - a törvényben meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok 

megvalósítására, biztosítja az Esélytér Intézményfenntartó számára az alábbi 

ingatlanok térítésmentes használatát 10 évre: 

 

4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 4. 

4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 6-8. 

4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 24. 

4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 76. 

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

3. Elfogadja Tiszavasvári Város Önkormányzata, a Magiszter Magyarországi 

Alapítvány, és az Esélytér Intézményfenntartó közötti, a Magiszter Magyarországi 

Alapítvány fenntartásában lévő köznevelési intézmény fenntartói jogának átadására 

vonatkozó háromoldalú megállapodást, a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal.  

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 



8 
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat 1. pontjában foglaltak teljesülése esetén 

készítse elő a 2. pontban foglalt ingatlanok vonatkozásában az ingyenes 

használatra vonatkozó szerződéseket, és azt elfogadásra terjessze a Képviselő-

testület elé.  

 

Határidő: esedékességkor   Felelős:  Szőke Zoltán polgármester 

      

5. Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa a Magiszter 

Magyarországi Alapítvány és az Esélytér Intézményfenntartó képviselőit.  

 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 

Középiskola és Szakiskola beszámolójáról a tiszavasvári óvoda 

2018. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2019. (II.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

beszámolója a tiszavasvári óvoda 2018. évi önkormányzati támogatásának 

felhasználásáról 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter 

Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) tiszavasvári óvodája 2018. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló beszámolóját megtárgyalta és azt a mellékletben foglalt 

tartalommal elfogadja.  

 

2. Tudomásul veszi a pénzügyi elszámolás alapján, hogy az Alapítvány a pénzügyi 

beszámolóban kimutatott 218 eFt összegű támogatási különbözetről lemond. 

 

 

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

 

 

 

Határidő: azonnal                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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15 
 



16 
 



17 
 



18 
 



19 
 



20 
 



21 
 



22 
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Tárgy (3.np.):  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy (4.np.):  Előterjesztés TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai 

fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat második közbeszerzési 

eljárásának eredményéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  

 

Bakné Répási Ágnes: Igen 

Balázsi Csilla: Igen 

Balogh Sándor: Igen 

Császár József Sándor: Igen 

Dr. Rojkó László: Igen 

Kovácsné Nagy Julianna: Igen 

Ráduly Zsolt: Igen 

Sipos Ibolya: Igen 

Szabó Krisztián: Igen 

Szőke Zoltán: Igen 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

67/2019. (II.28.) Kt. számú 

határozata 
 

TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című 

pályázat második közbeszerzési eljárásának eredményéről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. Dönt arról, hogy a Nívó-Clean Bt. (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1/C) által 

elkészített a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú „Komplex energetikai 

fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat kiviteli munkáival kapcsolatos 

közbeszerzési felhívásra érkezet Aedium Építőipari és Kereskedelmi Kft., Szikla 

Terv Kft., Borsod Fertrans Kft. ajánlatai érvénytelenek, és az eljárást a Kbt. 75.§ 

(2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy 

 

- kérjen árajánlatot az új közbeszerzés lefolytatására 

- kössön szerződést a legkedvezőbb árajánlatot adó céggel 

- készítsen elő egy új ajánlattételi felhívást 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor    Felelős: Szőke Zoltán  

                                    polgármester 
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Tárgy (5.np.):  Előterjesztés a TOP-3.3.2-15 kódszámú pályázat közbeszerzés 

lefolytatására adott árajánlatairól.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

68/2019. (II.28) Kt. számú 

határozata 

 

TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázat közbeszerzés lefolytatására adott árajánlatairól 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. Kinyilvánítja a TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának lefolytatására kapott 

árajánlatok közül a Sarkadi Ügyvédi Irodát.  

 

2. Felkéri a polgármester, hogy a TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai 

fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzésének újabb lefolytatására 

nettó 250.000 Ft (alanyi mentes) illetve értékű szerződést kössön a Sarkadi Ügyvédi 

Irodával.  

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (6.np.):  Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgálati szerződés 

módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné de. Legeza Tímea aljegyző 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

69/2019. (II.28.) Kt. számú 

határozata 

 

(egyben a 6/2019.(II.28.) számú alapítói határozatnak minősül)  

 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

közszolgáltatási szerződés módosításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak 

szerint határoz: 

I. Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft.), mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó 

szervezet között közfoglalkoztatási, valamint zöldfelület kezelési, 

városüzemeltetési, közutak karbantartására vonatkozó 2017. december 3. 

napján kelt közszolgáltatási szerződést módosítják a jelen határozat 1. 

mellékletét képező tartalommal. 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester  

 

II. Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződést módosító okirat 

aláírására. 

 Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

III. Felkéri polgármestert, hogy a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét - jelen 

határozat egy példányának megküldésével - írásban értesítse a döntésről.  

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról” szóló 69/2019. 

(II.28.) Kt. sz. határozathoz 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT  

Mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4., képviseli: Szőke Zoltán polgármester (a továbbiakban: önkormányzat), 

valamint  

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., rövidített nevén:  

Tiva-Szolg Nonprofit Kft.), mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági 

társaság  

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel módosítják a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének 

működési támogatás formájában biztosításáról” szóló  274/2017. (XI.30.) Kt. számú 

határozata alapján elfogadott, 2017. december 3. napjától hatályos közszolgáltatási 

szerződést a következők szerint: 

 

 

I. A közszolgáltatási szerződés VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez 

nyújtott működési támogatás pontja helyébe az alábbi VI. pont lép: 

 

 „VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez nyújtott működési támogatás: 

Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez a működési kiadások 

fedezetére működési támogatást biztosít.  

 

A működési támogatás összege: 

2019. január 1. napjától – 2019. december 31. napjáig: 84.946.564 – Ft, azaz 

Nyolcvannégymillió-kilencszáznegyvenhatezer-ötszázhatvannégy forint. 

A működési támogatási összeg megosztása: 

 közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás:                                    47.869.145.- Ft 

 zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő 

területeken és közterületeken:                                  15.489.215.- Ft 

 Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok:      14.983.471.- Ft 

 Közutak, hidak karbantartása:                                                          6.604.733.- Ft 

Fenti összeg a Kft. működésének 2018. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig 

folytatott tevékenységét támogatja. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete hatályba lépéséig a 

2019. december 1. napjától felmerülő költségeket az önkormányzat az átmeneti 

gazdálkodás alapján finanszírozza. 
 

Az Önkormányzat az éves költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges működési támogatást. A működési 

támogatás tárgyévi tényleges összegét az önkormányzat költségvetési rendelete 

tartalmazza. Amennyiben a tárgyévi költségvetés ettől eltérő összegű támogatást 

tartalmaz, akkor annak figyelembe vételével jelen szerződést módosítani kell. 

 

Az Önkormányzat az éves költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges működési támogatást. A működési 
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támogatás tárgyévi tényleges összegét az önkormányzat költségvetési rendelete 

tartalmazza. Amennyiben a tárgyévi költségvetés ettől eltérő összegű támogatást 

tartalmaz, akkor annak figyelembe vételével jelen szerződést módosítani kell. 

 

A működési támogatást utólag, a tárgyhónapot követő 6-ig 6. napjáig, havonta egyenlő 

részletekben utalja át az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. alábbi pénzforgalmi 

számlaszámára: 68700016-10131501. Amennyiben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

feladatellátásához szükséges, úgy a költségvetésben szereplő összeg keretén belül, a Tiva-

Szolg Nonprofit Kft. indokolt írásbeli kérésére Önkormányzat gondoskodik a havi 

részleten felüli összeg utalásáról. 

A működési támogatás összege az általános forgalmi adóra is fedezetet biztosít. A Tiva-

Szolg Nonprofit Kft.-nek a működési támogatást tárgyévben kell felhasználnia, kivéve a 

munkabért és az ahhoz kapcsolódó közterheket, a támogatás erre fordítandó részét a 

tárgyévet követő év első hónap huszadik napjáig kell felhasználnia. A fel nem használt 

támogatási összeget legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg köteles visszautalni az 

Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

 

A tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban a 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-vel szemben felmerülő igényeit, ezen szerződés alapján azonnali 

beszedési megbízás útján érvényesíti. 

Az Áht. 50/A §-ában foglaltak alapján a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vállalja, hogy 

valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, Tiszavasvári Város Önkormányzata javára 

szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot ad a pénzügyi 

fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 

napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. 

A szakmai és pénzügyi beszámoló elmulasztása, illetve határidőn túli benyújtása esetén, a 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a támogatási összeget maradéktalanul visszautalja az 

Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.” 

 

II. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 

 

III. Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. 

 

IV. Jelen Közszolgáltatási szerződést módosító okirat Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a …./2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására. 

 

V. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

Tiszavasvári, 2019. ……………………….. 

 

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

              Szőke Zoltán                               Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata         ügyvezetője                  

 polgármester           
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Tárgy (7.np.):  Előterjesztés a téli rezsicsökkentés megvalósításával kapcsolatos 

vállalkozói szerződések megkötéséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Krasznainé dr. Csikós Magdolna témafelelő szóbeli kiegészítése: 

A Losonczi Sándorral megkötendő vállalkozási szerződés 1. pontja esetén kétféle szén került 

megjelölésre a táblázatban, melyek közé javasolják beírni a „vagy a jogosult igénye szerint” 

kifejezést, tehát a jogosult választhasson, hogy a kétféle szén közül melyiket igényli.  

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A témával kapcsolatban elmondta, hogy minden tekintetben megpróbálták a lehető legtöbb 

árajánlatot bekérni a vállalkozóktól a támogatás felhasználásához. Az előterjesztésben benne 

van, hogy mely vállalkozók azok, akik határidőben beadták az ajánlatot. A témafelelős által tett 

kiegészítéssel javasolta elfogadásra a képviselő-testületnek.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a Losonczi 

Sándorral megkötendő vállalkozási szerződés 1. pontja esetén kétféle szén került 

megjelölésre a táblázatban, melyek közé javasolják beírni a „vagy a jogosult igénye szerint” 

kifejezést.  

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
70/2019. (II.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A téli rezsicsökkentés megvalósításával kapcsolatos vállalkozói szerződések 

megkötéséről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztéssel kapcsolatban - az 

alábbi határozatot hozza:  

 

I. Jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata és Losonczi Sándor e. v. 

közötti – a téli rezsicsökkentés megvalósítására vonatkozó – vállalkozói 

szerződést, jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, azzal hogy a 

szerződés-tervezetek vonatkozásában a beírt mennyiségek, a háztartások száma 

módosulhat a végleges megkötendő szerződések esetében azon tényállás 

tisztázás eredményeképpen, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. február 15. napján megküldött 

vizsgálata eredményét követően végez az Önkormányzat a jogosult háztartások 

számára vonatkozóan.  
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II. Jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Vásártéri Presszó 

közötti – a téli rezsicsökkentés megvalósítására vonatkozó – vállalkozói 

szerződést, jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, azzal hogy a 

szerződés-tervezetek vonatkozásában a beírt mennyiségek, a háztartások száma 

módosulhat a végleges megkötendő szerződések esetében azon tényállás 

tisztázás eredményeképpen, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. február 15. napján megküldött 

vizsgálata eredményét követően végez az Önkormányzat a jogosult háztartások 

számára vonatkozóan.  

 

III. Hozzájárul, hogy megrendelő alapján kerüljön beszerzésre a tartályos gáz 

biztosítása 2 db háztartás részére. 

 

IV. Felhatalmazza a polgármestert az I. és II. pontban meghatározott szerződések 

aláírására. 

 

V.  Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1 példányát küldje meg a 

vállalkozóknak. 

 

Határidő: I.-III. és V. pontok esetében azonnal IV. pont esetében esedékességkor  

 

Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. sz. melléklet  „A téli rezsicsökkentés megvalósításával kapcsolatos vállalkozói szerződések 

megkötéséről” szóló  70/2019.(II.28.) Kt. számú határozathoz 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő: Szőke Zoltán - polgármester 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Adószám: 15732468-2-15 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 

  

Cég/szervezet neve: Losonczi Sándor egyéni vállalkozó 

Képviselő: Losonczi Attila telepvezető 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Kárpát u. 13. 

Levelezési cím: ………………………….. 

Cégjegyzék szám: ………………………….. 

Adószám: 51454050-2-35 

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. A Szerződés tárgya 

a) A jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az 

alábbiakat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően: 

A téli rezsicsökkentés megvalósítása természetbeni támogatás biztosítása 

Tiszavasváriban. Ennek keretében a megadott árajánlat alapján a Vállalkozó az alábbi 

fűtőanyagok átvételét biztosítja a 4440 tiszavasvári, Gárdonyi Géza út 5. szám alatti 

telephelyén: 

 

szén 

(12 db 

háztartás 

144.000 Ft) 

3000 Ft/q 4q/házt., 

lignit vagy a 

jogosult igénye 

szerint 

4000 Ft/q 3q/házt., 

sajómercsei 

kockaszén 

tűzifa 

(563 db 

háztartás 

6.756.000 Ft) 

4800 Ft/q 2,5 q/házt. 

akác gurigás 

brikett/pellett 

(24 db 

háztartás 

288.000 Ft) 

800 Ft/cs.  

10 kgX15 cs./házt. 
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Vállalkozó a megadott mennyiségekre vonatkozóan tudomásul veszi, hogy azok az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzésének megfelelően változnak kb. 75 háztartást 

érintően, akik a rezsicsökkentésben nem részesülhetnek.  

 

2. A Szerződés hatálya, időtartama 

A Szerződés határozott időre, 2019. március ………. napjától számítva 2019. év 

december hó 31. napjáig szól. Jelen Szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

 

 

3. A Szerződés teljesítése 

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az alábbiaknak 

megfelelően köteles a feladatait elvégezni (teljesítés helye, határideje, menete): 

 

a) A támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási 

költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli, melyet 

jelen esetben a vállalkozó 2000 Ft/forduló összegben vállal. 

 

b) A szerződéskötést követően a tűzifa és brikett tüzelőanyagok esetében azonnal, a szén 

termék esetében a telepi készlet erejéig, illetve a beszállítói és a kiszolgáló szénbánya 

kiszolgálása alapján biztosítja az átvételt a jogosultak részére 2019. december 15. 

napjáig a 4440 Tiszavasvári, Gárdonyi Géza út 5. sz. alatti telephelyén.  

 

c) Az önkormányzat az igénybejelentéssel érintettek részére hivatalos igazolást állít ki, 

mely tartalmazza az igénybejelentő adatait, és alkalmas a jogosultság igazolására.  

A vállalkozó naprakész nyilvántartást köteles vezetni a kiadott fűtőanyagról, és az 

havonta számol el az önkormányzat felé, és állítja ki a számláját, melyhez csatolja az 

átvételt igazoló dokumentumokat is.  

 

d) A Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződést akkor teljesítette, ha valamennyi 

feladatát a jelen szerződésben meghatározottaknak megfelelően elvégezte (teljesítés). 

Vállalkozó a Vállalkozási szerződés teljesítéséről köteles haladéktalanul a 

Megrendelőt tájékoztatni, a részteljesítésekről havonta, a tárgyhót követő hónap 10. 

napjáig, számla és átvételi dokumentumok leadásával. Megrendelő a teljesítés 

megtörténtét írásban igazolja (a továbbiakban: teljesítési igazolás). 

 

 

4. Szerződő felek jogai és kötelezettségei 

a) Amennyiben a Vállalkozónak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez 

szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó 

által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt 

késedelem nélkül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

b) Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 

körülményről, mely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való 

elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes 

közlés esetén annak következményeit a Vállalkozó viseli. 

c) A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja.  
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d) Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a 

jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen 

együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a 

jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő 

kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

e) Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési 

kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel 

okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

 

 

5. Kapcsolattartók a felek részéről:  

 A Megrendelő részéről:  

 Név: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 Telefonszám: 42/520-500 139 mellék 

 e-mail cím: csikos.magdolna@tiszavasvari.hu 

 

 A Vállalkozó részéről:  

 Név: Losonczi Attila 

 Telefonszám: 30/9355-427 

 e-mail cím: kapcsolat@losonczituzep.hu 

 

 

6. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 

a) A Szerződő felek a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összegét a szerződés 1. a) 

pontjában meghatározottaknak megfelelően határozzák meg, amely magában 

foglalja a Vállalkozó érdekkörében felmerülő valamennyi költséget.  

A Vállalkozó azon kívül a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb 

követelést nem támaszt. 

b) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási díj megfizetése 

havonta történik, miután tárgyhót követő hónap 10. napjáig a vállalkozó a számlát 

és az átvételt igazoló dokumentumokat leadja az önkormányzat részére. 2019. 

decemberi hónapban azonban a vállalkozó december 15. napját követően 

haladéktalanul köteles az elszámoló számláját és az átvételi dokumentumokat 

leadni az önkormányzat elszámolási kötelezettsége teljesítése miatt.  

c) A vállalkozási díj az általános forgalmi adó összegét tartalmazza. 

d) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az általa leigazolt 

teljesítés alapján a vállalkozási díjat a Vállalkozó számlájának ellenében a számla 

kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással köteles megfizetni a 

Vállalkozó ……………-nál vezetett ………………………………………számú 

bankszámlájára.  

e) Vállalkozó előlegszámlát nem állíthat ki, előleg biztosítását nem kérheti.  

 

 

7. A Szerződés felmondása 

A szerződés megszűntetése megállapodással, egyoldalú nyilatkozattal: 

 a felek írásbeli közös megegyezése alapján,  

 a megrendelő írásban, rendkívüli felmondással 

-  Megrendelő írásban, azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni a 

vállalkozó jogellenes magatartása, súlyos szerződésszegése esetén, a felmondás 

közlésének napjával.  
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Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem lehet 

felmondani. 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat 

érvényesen kizárólag írásban tehető. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

a) A Szerződő felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján 

kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés 

nem vezetett eredményre. 

b) Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a 

Szerződő felek egyetértésével lehetséges. 

 

 

A jelen Vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

(2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadóak.  

 

A Szerződő felek a jelen Vállalkozási szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá 4 darab példányban. 

 

 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2019. év ......... hónap ....... nap. 

 

 

 

 

........................................... ........................................ 

Megrendelő Vállalkozó 
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2. sz. melléklet  „A téli rezsicsökkentés megvalósításával kapcsolatos vállalkozói szerződések 

megkötéséről” szóló 70./2019.(II.28.) Kt. számú határozathoz 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő: Szőke Zoltán - polgármester 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Adószám: 15732468-2-15 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 

  

Cég/szervezet neve: Vásártéri Presszó 

Képviselő: Nagy Piroska 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Vásártér u. 24. 

Levelezési cím: ……………………………… 

Vállalkozói nyilvántartási szám: 50499474 

Adószám: 67620117-1-35 

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Szerződés tárgya 

a) A jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az 

alábbiakat a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően: 

A téli rezsicsökkentés megvalósítása természetbeni támogatás biztosítása 

Tiszavasváriban. Ennek keretében a megadott árajánlat alapján a Vállalkozó az alábbi 

fűtőanyagok átvételét biztosítja a 4440 Tiszavasvári, Vásártér u. 24. szám alatti 

telephelyén: 

 

2 db 11,5 kg-os propán-bután gázpalack és a 3. palackból 3,6 kg gáztöltet, összesen 

12.000 Ft értékben háztartásonként, 10 háztartásra vonatkozóan.  

 

Vállalkozó a megadott mennyiségekre vonatkozóan tudomásul veszi, hogy azok az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzésének megfelelően változnak kb. 75 háztartást 

érintően, akik a rezsicsökkentésben nem részesülhetnek.  

 

2. A Szerződés hatálya, időtartama 

A Szerződés határozott időre, 2019. március ………. napjától számítva 2019. év 

december hó 31. napjáig szól. Jelen Szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

 

3. A Szerződés teljesítése 

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az alábbiaknak 

megfelelően köteles a feladatait elvégezni (teljesítés helye, határideje, menete): 

 

a) A támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási 

költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli. 
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b) A szerződéskötést követően a tüzelőanyag azonnali átvételét biztosítja a Vállalkozó a 

jogosultak részére 2019. december 15. napjáig a 4440 Tiszavasvári, Vásártér u. 24. sz. 

alatti telephelyén.  

 

c) Az önkormányzat az igénybejelentéssel érintettek részére hivatalos igazolást állít ki, 

mely tartalmazza az igénybejelentő adatait, és alkalmas a jogosultság igazolására.  

A vállalkozó naprakész nyilvántartást köteles vezetni a kiadott fűtőanyagról, és az 

havonta számol el az önkormányzat felé, és állítja ki a számláját, melyhez csatolja az 

átvételt igazoló dokumentumokat is.  

 

d) A Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződést akkor teljesítette, ha valamennyi 

feladatát a jelen szerződésben meghatározottaknak megfelelően elvégezte (teljesítés). 

Vállalkozó a Vállalkozási szerződés teljesítéséről köteles haladéktalanul a 

Megrendelőt tájékoztatni, a részteljesítésekről havonta, a tárgyhót követő hónap 10. 

napjáig, számla és átvételi dokumentumok leadásával. Megrendelő a teljesítés 

megtörténtét írásban igazolja (a továbbiakban: teljesítési igazolás). 

 

4. Szerződő felek jogai és kötelezettségei 

a) Amennyiben a Vállalkozónak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez 

szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó 

által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt 

késedelem nélkül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

b) Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 

körülményről, mely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való 

elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes 

közlés esetén annak következményeit a Vállalkozó viseli. 

c) A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja.  

d) Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a 

jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen 

együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a 

jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő 

kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

e) Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési 

kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel 

okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 
 

5. Kapcsolattartók a felek részéről:  

 A Megrendelő részéről:  

 Név: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 Telefonszám: 42/520-500 139 mellék 

 e-mail cím: csikos.magdolna@tiszavasvari.hu 
 

 A Vállalkozó részéről:  

 Név: Nagy Piroska 

 Telefonszám: 70/574-7355 

 e-mail cím: nagykati222@freemail.hu 

mailto:nagykati222@freemail.hu
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6. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 

a) A Szerződő felek a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összegét a szerződés 1. a) 

pontjában meghatározottaknak megfelelően határozzák meg, amely magában foglalja 

a Vállalkozó érdekkörében felmerülő valamennyi költséget.  

A Vállalkozó azon kívül a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb 

követelést nem támaszt. 

b) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási díj megfizetése havonta 

történik, miután tárgyhót követő hónap 10. napjáig a vállalkozó a számlát és az 

átvételt igazoló dokumentumokat leadja az önkormányzat részére. 2019. decemberi 

hónapban azonban a vállalkozó december 15. napját követően haladéktalanul köteles 

az elszámoló számláját és az átvételi dokumentumokat leadni az önkormányzat 

elszámolási kötelezettsége teljesítése miatt.  

c) A vállalkozási díj az általános forgalmi adó összegét tartalmazza. 

d) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az általa leigazolt 

teljesítés alapján a vállalkozási díjat a Vállalkozó számlájának ellenében a számla 

kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással köteles megfizetni a 

Vállalkozó ……………-nál vezetett ………………………………………számú 

bankszámlájára.  

e) Vállalkozó előlegszámlát nem állíthat ki, előleg biztosítását nem kérheti.  

 

7. A Szerződés felmondása 

A szerződés megszűntetése megállapodással, egyoldalú nyilatkozattal: 

 a felek írásbeli közös megegyezése alapján,  

 a megrendelő írásban, rendkívüli felmondással 

-  Megrendelő írásban, azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni a 

vállalkozó jogellenes magatartása, súlyos szerződésszegése esetén, a felmondás 

közlésének napjával.  

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem lehet 

felmondani. 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat 

érvényesen kizárólag írásban tehető. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

a) A Szerződő felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján 

kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés 

nem vezetett eredményre. 

b) Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a 

Szerződő felek egyetértésével lehetséges. 

 

A jelen Vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

(2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadóak.  

 

A Szerződő felek a jelen Vállalkozási szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá 4 darab példányban. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2019. év ......... hónap ....... nap. 

 

........................................... ........................................ 

Megrendelő Vállalkozó 
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Tárgy (8.np.):  Előterjesztés Közbeszerzési Szabályzat módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy (9.np.):  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi éves 

ellenőrzési tervének módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy (10.np.):  Előterjesztés a Tiszavasvári, Krúdy Gy. u. 14. sz. alatti társasház 

felújításához történő hozzájárulásról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

73/2019. (II.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári, Krúdy u. 14. sz. alatti társasház felújításához történő hozzájárulásról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi döntést hozza: 

     

A Képviselő-testület 

 

1.  kinyilatkozza, hogy a Tiszavasvári, Krúdy Gy. u. 14. sz. alatti társasház tulajdonosainak 

többségi döntése alapján támogatja a társasházi épület külső homlokzat hőszigetelési 

munkáját, a társasházban található egy önkormányzati lakás (III/7.) vonatkozásában. 

 

2. az 1. pontban szereplő munka önkormányzati lakásra eső 1.000.000 Ft költségét a 

„bérlakások alszámla” terhére, egyösszegben kívánja kifizetni – hitel igénylése nélkül - a 

felújítási munka befejezését követően, az Önkormányzat nevére szóló számla ellenében. 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy  

- a költségvetési előirányzat biztosítására tegye meg a szükséges intézkedést. 

 - tájékoztassa a Lakásszövetkezetet a Testület döntéséről. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (11.np.):  Előterjesztés a 0284/2, 0284/6, 0284/10, 0284/11, 0284/12, 0284/13, 

0284/14, 0284/16 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

74/2019. (II.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A 0284/2, 0284/6, 0284/10, 0284/11, 0284/12, 0284/13, 0284/14,  

0284/16 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 0284/2, 0284/6, 0284/10, 0284/11, 

0284/12, 0284/13, 0284/14, 0284/16 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása című előterjesztést 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. tulajdonában 

lévő 0284/6, 0284/10, 0284/12, 0284/13, 0284/14 és 0284/16 hrsz-ú ingatlanok, az 

ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő 0284/2 hrsz-ú ingatlan 

és a Quick 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő 0284/11 hrsz-ú  

ingatlan belterületbe legyen vonva, figyelembe véve Tiszavasvári város szabályozási 

tervét, mely szerint a tervezett belterületi határvonal az említett ingatlanoktól lejjebb 

húzódik.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.-

t, ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Quick 2000 Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.-t, mint kérelmezőket. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (12.np.):  Egyebek 

 

Egyebek napirendi pont alatt kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott 

el.  

 

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

bezárta és a Képviselő-testület zárt üléssel folytatta a munkáját. 
 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna  

 polgármester jegyző 

 

 

 


