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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2019. április 9-én  

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 126-135 

rendelete: - 

NAPIRENDEK  
 

 

 
1. Előterjesztés gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos második alapítói döntésről, az 

átalakulás dokumentumainak jóváhagyásáról 
 

2. Előterjesztés a Kossuth u.-Ifjúság u. kereszteződésben létesítendő 2 db gyalogátkelőhely 

megvalósításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

3. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyeleti ellátás érdekében kötött feladatellátási 

szerződésről 
 

4. Előterjesztés a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról  
 

5. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról 
 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról 

  

7.  Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó 

igény benyújtásáról 

 

8.  Egyebek 

 

 

 

Készítette: Bodnár Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2019. április 9-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, képviselő, Szabó Krisztián alpolgármester, 

Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, 

Kovácsné Nagy Julianna, Munkácsi Mihály, Sipos Ibolya képviselők 

  

Távol maradt:   Bakné Répási Ágnes képviselő, Ráduly Zsolt alpolgármester 

 

Meghívottként részt vettek:  

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Girus András osztályvezető, Gazdagné dr. Tóth 

Marianna osztályvezető, Dr. Groncsák Andrea Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Gáll 

Antalné Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dojcsákné Pásztor Erika 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó András HBVSZ 

Zrt. Tiszavasvári üzemigazgatója, Pallóné Szurkos Szilvia könyvelő, Berbécs Ibolya 

köztisztviselő, Palló Tamás köztisztviselő  

 
 

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

Petruskáné dr. Legez Tímea aljegyző, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös 

Máté köztisztviselő 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita 

 

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) 9 fő képviselő volt jelen. A 

rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. Javasolta egyebek napirendi pontként 

felvételre „ A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó 

igény benyújtásáról” szóló előterjesztést. Kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó 

napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött 

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta az általa tett módosítással együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
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A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

126/2019. (IV.09.) Kt. számú 

határozata 

 

a 2019. április 9. rendkívüli képviselő- testületi ülés napirendjéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 9. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Előterjesztés gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos második alapítói döntésről, 

az átalakulás dokumentumainak jóváhagyásáról 
 

2. Előterjesztés a Kossuth u.-Ifjúság u. kereszteződésben létesítendő 2 db gyalogátkelőhely 

megvalósításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.  

 

3. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyeleti ellátás érdekében kötött 

feladatellátási szerződésről.  
 

4. Előterjesztés a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról  
 

5. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített 

éves beszámolójáról.  
 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról.  

  

7.  Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 

 

8.  Egyebek 

 

ZÁRT ÜLÉS 
 

9. Előterjesztés a tiszavasvári 144 hrsz-ú és 145 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kötendő 

adásvételi szerződés jóváhagyásáról. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos 

második alapítói döntésről, az átalakulás dokumentumainak 

jóváhagyásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Módosító javaslata, hogy az Alapítói Okirattal kapcsolatosan utólagosan végeztek egyeztetést 

a telephelyek módosításáról, így levételre kerülne a telephelyek közül a szennyvíztelep, mivel 

az a HBVSZ Zrt. korábbi tevékenységével függ össze. A strand is mint telephely levételre 

kerülne, illetve a Vasvári P. u.6. szám alatti Járóbeteg Szakrendelő. A székhely Városháza tér 

4. szám alatt kerül feltüntetésre. Felvételre kerülne a rendezvényszervezés a tevékenységek 

között. A felügyelő bizottságok megtárgyalták a vagyonleltár, vagyonmérleg tervezeteket, és 

el is juttatták az önkormányzathoz, hogy elfogadták azokat. Valamint Jacsmanik Gyula, a 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft-el megbízásos jogviszonyban álló könyvvizsgáló is eljuttatta 

véleményét az önkormányzathoz, a kötelező véleményezési eljárás, az egyesített vagyonleltár 

és vagyonmérleg tervezetekkel kapcsolatosan, és elmondta, hogy véleménye szerint a 

vagyonmérleg tervezet minden lényeges szempontból a hatályos számviteli törvényről szóló 

2000. évi C. törvényben foglalt rendelkezésével összhangban álló. 

 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítésekkel együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

127/2019. (IV.9.) Kt. számú 

határozata 

        

   (mely egyben a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. 6/2019. (IV.9.) 

számú alapítói döntése) 

 

a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. beolvadásával kapcsolatos 

második alapítói döntés, az átalakulás dokumentumainak jóváhagyása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiszavasvári Egészségügyi 

Nonprofit Szolgáltató Kft. beolvadásával kapcsolatos második alapítói döntés, az átalakulás 

dokumentumainak jóváhagyása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 

hozta:  

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

(II.14.) Kt. számú határozatban foglalt átalakulási szándékot, és véglegesen elhatározza, 

hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Tiszavasvári 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-t (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Vasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. legfőbb döntéshozó szerve megerősíti a 
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42/2019. Pál u. 87. szám képviseli: Dojcsákné Pásztor Erika ügyvezető) beolvadás útján 

egyesíti a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (székhelye: 

4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám képviseli: dr. Groncsák Andrea ügyvezető) gazdasági 

társasággal.  

Az átalakuláshoz fűződő joghatások 2019. június 1. napjával állnak be. 

Jogutód gazdasági társaság: Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. legfőbb döntéshozó szerve elfogadja a 

Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft-nek a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-be történő, beolvadás útján 

megvalósuló egyesülésére vonatkozó Egyesülési Tervet és annak mellékleteit, a határozat 

1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

3. Felhatalmazza a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 

ügyvezetőjét a 2. pontban meghatározott Egyesülési Terv 2. mellékletét képező 

egyesülési szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal                  Felelős: Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetője 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározott dokumentumok 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal                                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 

jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az 

egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az 

ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

                         



6 

 



7 

 



8 

 



9 

 



10 

 



11 

 



12 

 



13 

 



14 

 



15 

 



16 

 



17 

 



18 

 



19 

 



20 

 



21 

 



22 

 



23 

 



24 

 



25 

 



26 

 



27 

 



28 

 



29 

 



30 

 



31 

 



32 

 



33 

 



34 

 



35 

 



36 

 



37 

 



38 

 



39 

 



40 

 



41 

 



42 

 



43 

 



44 

 



45 

 



46 

 



47 

 



48 

 



49 

 



50 

 



51 

 



52 

 



53 

 



54 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 



62 

 



63 

 



64 

 



65 

 



66 

 



67 

 



68 

 



69 

 



70 

 

 

Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra 

a témafelelős által tett szóbeli módosításokkal együtt.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

128/2019. (IV.9.) Kt. számú 

határozata 

    

   (mely egyben a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 3/2019. (IV.9.) 

alapítói döntése) 

 

a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. beolvadásával kapcsolatos második 

alapítói döntés, az átalakulás dokumentumainak jóváhagyása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiszavasvári Város Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. beolvadásával kapcsolatos második alapítói döntés, az átalakulás 

dokumentumainak jóváhagyása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 

hozta:  

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. legfőbb döntéshozó szerve megerősíti a 42/2019. 

(II.14.) Kt. számú határozatban foglalt átalakulási szándékot, és véglegesen elhatározza, 

hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft-t (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám 

képviseli: Gáll Antalné ügyvezető) beolvadás útján egyesíti a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Ady 

E. u. 8. szám képviseli: dr. Groncsák Andrea ügyvezető) gazdasági társasággal.  

Az átalakuláshoz fűződő joghatások 2019. június 1. napjával állnak be. 

Jogutód gazdasági társaság: Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. legfőbb döntéshozó szerve elfogadja a Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft-nek a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft-be történő, beolvadás útján megvalósuló egyesülésére vonatkozó 

Egyesülési Tervet és annak mellékleteit, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

3. Felhatalmazza a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2. 

pontban meghatározott Egyesülési Terv 2. mellékletét képező egyesülési szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal                  Felelős: Tiszavasvári Város Közétkeztetési 

Nonprofit Kft ügyvezetője 

 

 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározott dokumentumok aláírására.  
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Határidő: azonnal                                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján 

az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az 

ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 3. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra 

a témafelelős által tett szóbeli módosításokkal együtt.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

129/2019. (IV.9.) Kt. számú 

határozata 

  

   (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

10/2019. (IV.9.) számú alapítói döntése) 

a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. átalakulásával 

kapcsolatos második alapítói döntés, az átalakulás dokumentumainak jóváhagyása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. átalakulásával kapcsolatos második 

alapítói döntés, az átalakulás dokumentumainak jóváhagyása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. legfőbb döntéshozó szerve 
megerősíti a 40/2019. (II.14.) Kt. számú határozatban foglalt átalakulási szándékot, és 

véglegesen elhatározza, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában 

lévő Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-t (székhelye: 4440 

Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám képviseli: Dojcsákné Pásztor Erika ügyvezető), és a  

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-t (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. képviseli: Gáll Antalné ügyvezető) beolvadás útján egyesíti a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Ady 

E. u. 8. szám képviseli: dr. Groncsák Andrea ügyvezető) gazdasági társasággal.  

Az átalakuláshoz fűződő joghatások 2019. június 1. napjával állnak be. 

Jogutód gazdasági társaság: Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. 

 

2. Elfogadja a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. legfőbb döntéshozó szerve 
elfogadja a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-nek és a 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-nek a Tiszavasvári Településszolgáltatási 

és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-be történő, beolvadás útján megvalósuló egyesülésére 

vonatkozó Egyesülési Tervet és annak mellékleteit, a határozat 2. melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

4. A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét: 

- felhatalmazza a 3. pontban meghatározott Egyesülési Terv 2. melléklete szerinti egyesülési 

szerződés aláírására; 

- felkéri a szükséges munkáltatói intézkedések, tájékoztatások, a bejegyzéshez szükséges 

intézkedések megtételére.  
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- felkéri, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az átalakulásra vonatkozó, a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő tartalmú közlemény Cégbíróságon történő közzétételére; 

- felkéri az ügyvezetőt, hogy az átalakulás időpontjaként meghatározott napot követő 

kilencven napon belül készítse el - mind a jogelőd jogi személyre, mind a jogutód jogi 

személyre vonatkozóan - a bejegyzés napjával, illetve a jogi személy által az átalakulás 

időpontjaként meghatározott nappal a végleges vagyonmérleget. 

 

Határidő: azonnal                  Felelős: Tiszavasvári Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője 

5. A polgármestert: 

- felhatalmazza a 2.és 3. pontokban meghatározott dokumentumok aláírására; 

- felkéri, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a bejegyzési kérelem benyújtása iránt a 

Cégbíróságra. 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor                Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § 

(4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az 

alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 129/2019. (IV.9.) Kt. határozathoz 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. gazdasági társaság tagja a társaság 1995. július 

10-én kelt, 1996. március 12-én, 1996. november 1-jén, 1998. március 24-én, 1998. december 

30-án, 1999. november 24-én, 2000. január 27-én, 2000. május 2-án, 2003. január 9-én, 2003. 

április 11-én, 2003. április 30-án, 2003. szeptember 1-én, 2007. május 30-án, 2008. április 7-

én, 2008. július 17én, 2009. május 21-én, 2009. július 14-én, 2011. augusztus 2-án, 2011. 

november 29-én, 2012. május 24-én, 2012. december 12-én, 2015. június 25-én, 2015. 

december 17-én, 2016. december 22-én, 2017. január 26-án, 2017. május 25-én, 2017. június 

29-én, 2017. november 30-án, 2018. december 19-én, 2019. január 31-én, 2019. 

…………………  módosított alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt szövege az alábbi.  

 

A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. mint jogutód társaság kötelezettséget vállal a társasági adóról 

és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak 

alkalmazására, vagyis arra, hogy a jogutód az egyesülést követően a jogelődtől átvett 

eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) 

figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza 

meg, mintha az egyesülés nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és 

kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az 

egyesülés napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási 

értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az egyesülést követően az adózás 

előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. 

 

 

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA 

 

1./ A társaság cégneve: 

 Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

 

 A Társaság rövidített cégneve: 
 TIVA-Szolg. Nonprofit Kft. 

 

 A társaság székhelye, telephelyei: 
 

 A társaság székhelye:  4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 A társaság telephelyei: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. 

4440 Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1.  

4440 Tiszavasvári 057. hrsz. 

                              4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 10. 

4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 2.  

4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 8. B ép. /óvoda/  

4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.  

4440 Tiszavasvári, Egység u. 6.  

4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. /iskola/  

4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 97/A. 
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4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.  

4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 76.  

4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 4.  

4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 24.  

4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.  

4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. /óvoda/  

4440 Tiszavasvári, 0358/155 hrsz-ú ingatlan  

4440 Tiszavasvári, 0358/131 hrsz-ú ingatlan  

4440 Tiszavasvári, 0358/142 hrsz-ú ingatlan  

4440 Tiszavasvári, 044/1 hrsz. 

4440 Tiszavasvári, 046/1 hrsz. 

 

A társaság jogállása: a társaság a 2011. évi CLXXV tv. vonatkozó rendelkezései szerint 

kérelmezi közhasznú szervezetté minősítését közhasznú szervezetként nyilvántartásba vételét 

az illetékes törvényszék cégbíróságánál.  

 

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.   

Képviseli: Szőke Zoltán polgármester 

 

Az Alapító rögzíti, hogy a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. a Nyíregyházi Törvényszék 

Cégbírósága bejegyző végzésének időpontjával jött létre.  

 

III. A TÁRSASÁG FELADATA, A TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 

 

A./ 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a helyi 

közügyek valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok elvégzése. 

 

A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja alapján, a 

jelen pontban jelzett közfeladat teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységet folytat. 

 

A társaság tevékenysége során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 11. pontjában meghatározott feladatot - helyi környezet- és 

természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint 12. pontjában körülírt helyi 

közfoglalkoztatás – mint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatot látja el. 

 

A társaság közhasznú feladatként ellátja továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 

4. § (1) bek. f) pontja szerint feladatokat - a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és 

belvízelvezetés - mint települési önkormányzat feladatokat. 

 

A társaság Tiszavasvári Város Önkormányzatával a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. tv. 7. § (3) bek., 42 § ide vonatkozó rendelkezései szerint kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés keretében ellátja az önkormányzat köztemető fenntartására vonatkozó 

kötelezettségét. A fenti törvény 3. § b) pontja, 5. § (3) bek., 7 § (3) bek. alapján a köztemető 

fenntartása és üzemeltetése önkormányzati feladat. Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 2. pontja alapján a helyi önkormányzati feladatok 

különösen a településüzemeltetés körében a köztemetők kialakítása és fenntartása.  
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B./ 

A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja alapján, a 

jelen pontban jelzett közfeladat teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységet folytat. 

 

A társaság tevékenysége során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 4. pontjában meghatározott feladatot – egészségügyi 

alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások – mint helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatot látja el. 

 

A társaság működési területe az egészségügyi ellátások tekintetében Tiszavasvári, 

Szorgalmatos közigazgatási területei. 

 

A közhasznú társaság létrehozásának elsődleges célja, hogy biztosítsa az alapító okirat 

szerinti működési területen az alapító okiratban körülírt közhasznú szolgáltatásokat a 

jelen alapító okirattal létrehozandó, közhasznú jogállással rendelkező, közhasznú 

szervezet működtetésével.  

 

Egészségügyi alapellátások: 

Az intézmény a jogszabályban meghatározott kötelezően működtetett és önként vállalt 

egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el. Az ellátásokkal kapcsolatos 

engedélyezési ügyekben eljár, megköti a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a 

finanszírozási szerződést, ellátja a szükséges adatszolgáltatási feladatokat, és eleget tesz 

az ezzel összefüggő elszámolási kötelezettségeknek. Biztosítja a különböző szolgálatok 

működési feltételeit. 

Vérvételi hely, fizikoterápia  

Védőnői szolgálat 

Feladata: A családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív 

tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése 

érdekében végzett egészségnevelés azon családok körében, ahol várandós és 

gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él. 

(Anya-, gyermek- és csecsemővédelem) Iskola egészségügy  

Feladata: A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű 

iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű egészségügyi ellátása. 

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai: 

Egyéb egészségügyi ellátás  

 

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az 

önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához 

szükséges) köti, a társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti meg, 

illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály „ide nem értve az 

önkormányzati rendeletet” kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e 

tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal 

kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között 

legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési 

követelményeknek igazolt módon megfelel.  

 

C./ 

Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító kijelenti, hogy a Társaság közhasznú 

tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 8. pontja, 8a. 
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pontja, valamint 14. pontja továbbá „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bek. c. pontja, 86. § (1) bek. b. pontja, 86 §. (2) bek. 

c. pontja alapján az  Önkormányzatnak kell ellátnia.   

A fentiekre tekintettel a társaság közhasznú szervezet.       

A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a „Az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi 

CLXXV törvény 2. § 20. pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:  

- Étkeztetés  

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés; 

- Szociális tevékenység; 

- Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető szolgáltatások. 

 

A közhasznú társaság létrehozásának elsődleges célja, hogy biztosítsa Tiszavasvári Város 

közigazgatási területén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 13 § vonatkozó rendelkezései szerinti közszolgáltatásokat, a jelen alapító okirattal 

létrehozandó, közhasznú jogállással rendelkező, közhasznú szervezet működtetésével.  

 

A célok elérése érdekében önkormányzati támogatással és pályázatokon való részvétellel, 

pályázatok benyújtásával teremti meg a működtetéséhez és a feladatok elvégzéséhez 

szükséges anyagi fedezetet. A közhasznú tevékenységek végzése során a társaság működési 

területén élő lakosság is részül a közhasznú tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokból.  

 

A társaság az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának vonatkozó 

jogszabály szerinti adatait, az éves beszámolót valamint annak közhasznúsági mellékletét 

Tiszavasvári Város Önkormányzata www.tiszavasvari.hu honlapján hozza 

nyilvánosságra.  

 

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei: 

 

A társaság közhasznú fő tevékenysége: 

Egyéb vendéglátás 

Köztemető fenntartása, üzemeltetése a helyi önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés keretében. 

Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

Országos közfoglalkoztatási program, mintaprogram 

 

A társaság közhasznú tevékenységét elősegítő tevékenységi körök: 

 

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

Egyéb, nem évelő növény termesztése 

Növénytermesztési szolgáltatás 

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

Építési betontermék gyártása 

Előre kevert beton gyártása 

Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 

http://www.tiszavasvari.hu/
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Kőmegmunkálás 

Víztermelés, -kezelés, -ellátás       

Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

Hulladék újrahasznosítása 

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

Lakó- és nem lakó épület építése 

Út, autópálya építése 

Híd, alagút építése 

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

Vízi létesítmény építése 

Egyéb m.n.s. építés 

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

Vakolás 

Egyéb befejező építés m.n.s 

Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 

Textil-kiskereskedelem 

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

Kempingszolgáltatás 

Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

Éttermi, mozgó vendéglátás 

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Ingatlankezelés 

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

Építészmérnöki tevékenység 

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

Állat-egészségügyi ellátás 

Személygépjármű kölcsönzése 

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

Építőipari gép kölcsönzése 

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

Építményüzemeltetés 

Általános épülettakarítás 

Egyéb épület-, ipari takarítás 

Egyéb takarítás 

Zöldterület-kezelés 

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

Oktatást kiegészítő tevékenység 

Sportlétesítmény működtetése 

Testedzési szolgáltatás 

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
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Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

Piac-, közvélemény-kutatás 

Szakmai középfokú oktatás 

Sport, szabadidős képzés 

M.n.s. egyéb oktatás 

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 

Éttermi, mozgó vendéglátás 

Raktározás, tárolás 

Egyéb élelmiszer kiskereskedelem 

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 

Rendezvényi étkeztetés 

Kempingszolgáltatás 

Rendezvényszolgáltatás-szervezés 

 

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati 

rendeletet - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges) köti, a 

társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. 

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály „ide nem értve az önkormányzati 

rendeletet” kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben 

személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári 

jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy 

van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.  

 

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

 

A társaságot határozatlan időtartamra létesítette az alapító. Az üzleti évek a mindenkori 

naptári évvel azonosak. 

 

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE  

ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA 

 

1. A társaság törzstőkéje 25.500.000,- Ft, azaz huszonötmillió-ötszázezer forint, melyből 

7.000.000,- Ft, azaz: Hétmillió forint készpénz, 18.500.000,- Ft, azaz: tizennyolcmillió-

ötszázezer forint nem pénzbeli betét, apport. 

 

2. Az alapító törzsbetétje: 25.500.000,- Ft, azaz huszonötmillió-ötszázezer forint, melyből 

7.000.000,- Ft azaz hétmillió forint készpénz, 18.500.000,- Ft, azaz: tizennyolcmillió-

ötszázezer nem pénzbeli betét, apport. 

 

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata tag 1.000.000 forint készpénz pénzbeli betétje 1996. 

június 30. napján a   társaság   rendelkezésére   bocsátására   került   maradéktalanul oly 

módon, hogy a törzsbetét befizetésre került a társaság pénzintézetnél vezetett számlájára. 

3.000.000 forint készpénz betétet az alapító a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. 

beolvadó társaság számlájára fizette meg 2014. augusztus 7. nap. 3.000.000 forint 

készpénz betétet az alapító a Közétkeztetési Nonprofit Kft. számlájára fizette be 1997. 

április 28. napján. 
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A fenti társaság számlájára való törzsbetét befizetéssel a befizetett törzsbetétre eső összeg a 

társaság birtokába és tulajdonába került. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tag 1996. november 1-én a társaság rendelkezésére 

bocsátotta nem pénzbeli hozzájárulását (apportját) akképpen, hogy a társaság birtokába és 

tulajdonába adta az apportot.  

 

4. A taggyűlési jogokat, alapító jogokat gyakorló Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselőtestülete jogosult a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírni. A 

pótbefizetési kötelezettség teljesítése során a legmagasabb összeg, amelynek befizetésére az 

alapító (a tag) kötelezhető, 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint.  

 

A pótbefizetési kötelezettség teljesítése során az alapítói jogokat gyakorló által meghatározott 

összeget a társaság pénzintézetnél vezetett számlájára átutalással kell teljesíteni. A 

pótbefizetési kötelezettség évente két alkalommal állapítható meg.  

A pótbefizetés teljesítésének ütemezése: a pótbefizetést az erről szóló döntést követő 15 

napon belül kell teljesíteni. A pótbefizetés a tag törzsbetétjét nem növeli.  

 

5. Az üzletrészek átruházása, felosztása  

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.  

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.  

 

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal 

egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 

társasági szerződésre módosítani.  

 

VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

1. Alapító 

 

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az alapító, Tiszavasvári Város 

Önkormányzat Képviselő Testülete gyakorolja.  

 

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:  

 

- a számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve a közhasznú szervezetek működésére 

vonatkozó jogszabályban meghatározott éves beszámoló, közhasznúsági melléklet 

jóváhagyása,  

- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése  

- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,  

- felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,  

- könyvvizsgáló megválasztása, és visszahívása, díjazásának megállapítása,  

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, 

vagy azok közeli hozzátartozójával, hozzátartozójával (Ptk. 8:1 § 1-2. pont) köt,  

- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 

követelések érvényesítése,  

- az Alapító Okirat módosítása,  

- döntés hitelfelvétel ügyében,  

- Ingatlan használatba vételből, ingatlan használatba adásból eredő kötelezettségvállalás, 

amennyiben a használat időtartama az egy évet meghaladja, vagy a használat ellenértéke a 

nettó 500.000,- Ft-ot meghaladja. 

- A pénzügyi lízingbe – ide értve a tartós bérletet is - vételből eredő hosszú lejáratú 

kötelezettségvállalás. 
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- Döntés ingatlan megszerzése, elidegenítése, megterhelése tárgyában. 

- Döntés ingó - ide értve a számviteli törvény szerinti forgóeszközt is -, vagyoni értékű jog 

megszerzése, elidegenítése, megterhelése tárgyában, ha a szerződéses érték a 3.000.000.- Ft, 

azaz: Hárommillió forint értéket   meghaladja,    ide  nem   értve a folyamatos   működéssel  

kapcsolatos napi ügyeket, valamint a társaság       ügyvezetőjének      hatáskörébe       tartozó      

közmunka      program     keretében     történő eszközbeszerzéseket, illetve kivéve a társaság 

által pályázati úton elnyert önerőt nem igénylő eszközbeszerzéseket. 

 

A szerződéses érték megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a 

szerződéses nettó érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. 

- a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.  

 

Az alapítói jogokat gyakorló Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testületi ülését 

szükség szerint, de legalább félévente egyszer össze kell hívni. A Képviselő Testület ülésének 

összehívása előtt az ügyvezető köteles 5 nappal a napirend megjelölésével, meghívó 

küldésével értesíteni a Képviselő Testületi tagokat Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Polgármestere útján. A Képviselő Testület ülései nyilvánosak.  

 

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója, hozzátartozója (Ptk. 8:1 § 1-2. pont), a határozat alapján kötelezettség, vagy 

felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti 

juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 

illetve a társadalmi szervezetek által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

 

A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvei nyilvánosak, az a Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

szám alatt munkaidőben megtekinthető illetve a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei 

megtekinthetők Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapján: www.tiszavasvari.hu.   

 

Az alapító döntéseit a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben minősített többséggel hozza 

meg. A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének a 

szavazata szükséges.  

 

Az alapítói jogkörben tárgyalt napirendekhez a Felügyelő Bizottság Elnökét és tagjait, 

valamint a könyvvizsgálót a Képviselő Testület ülésére meg kell hívni, akik meghívásáról a 

társaság ügyvezetője gondoskodik írásbeli meghívó elküldésével a polgármester útján. 

Az éves beszámoló elfogadásához Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő 

Testületének minősített többséggel meghozott döntése szükséges.  

 

A Képviselő Testület Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata székhelyére hívható össze. A meghívok elküldésére 

egyebekben alkalmazni kell a Ptk. taggyűlés összehívására vonatkozó szabályait. A Képviselő 

Testület ülése akkor határozatképes, ha a megválasztott képviselők több mint fele jelen van a 

képviselő testület ülésén. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha 

egy képviselő valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A képviselő-testület 

ülésén a képviselők kézfeltartással szavaznak.  Aki tartózkodik, úgy kell tekinteni, mint aki az 

előterjesztés elfogadását nem támogatja. Jelen alapító okirat vagy jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában a képviselő-testület döntését szótöbbséggel hozza meg. 
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A döntéshozó szerv ülését írásbeli meghívóval kell összehívni, a meghívónak tartalmaznia 

kell a társaság nevét, székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés 

napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltünteti, hogy a 

szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

 

A határozatképesség szempontjából a Polgármester képviselőnek minősül. Ha a képviselő 

testület ülése nem volt határozatképes, az emiatt megismételt képviselő testületi ülés az 

eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A 

megismételt képviselő testületi ülésre a tagokat meghívóval kell meghívni. A meghívok 

elküldése és a megismételt taggyűlés napja között legalább 5 napnak kell lennie. A fenti 

rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha valamennyi képviselő és a 

polgármester jelen van, és a képviselő testületi ülés megtartása ellen egyik képviselő sem, 

illetve a polgármester sem tiltakozik. 

 

A határozatképtelenség miatt megismételt képviselő testületi ülés összehívása az eredeti 

képviselő testületi ülés meghívójában   megjelölt   feltételekkel történik, s   erre   való   

tekintettel a meghívóban már elegendő csupán a megismétlésre kerülő képviselő testületi ülés 

időpontját közölni azzal a képviselővel, aki az eredeti képviselő-testületi ülésre szóló 

meghívót átvette. A képviselő testületi ülés során a képviselőket és a polgármestert 1-1 

szavazat illeti meg a döntéshozatalkor.  

 

Az ügyvezető köteles a képviselő-testület által hozott határozatokat a határozatok könyvében 

nyilvántartani. A képviselő-testület üléséről a polgármester köteles jegyzőkönyv készítéséről 

gondoskodni, és a képviselő-testület döntéseit a jegyzőkönyvben szó szerint  rögzíteni oly 

módon hogy megállapítható legyen a képviselő-testület döntése meghozatalának időpontja, 

hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye. 

 

2. A társaság ügyvezetője 

 

A társaság ügyvezetője Dr. Groncsák Andrea (szn: Szántó Andrea, sz.: Debrecen II, 

1974.05.22, an.: Lakatos Katalin) 4400 Nyíregyháza, Kosbor u. 9. 1. em. 9. ajtó alatti lakos. 

Az ügyvezetőt az ügyvezetői tisztség ellátására a taggyűlés hatáskörét gyakorló Tiszavasvári 

Város önkormányzata képviselő-testülete 2019. március 1. naptól határozatlan időtartamra 

választotta meg. Az ügyvezető az ügyvezetői tisztséget 2019. március 1. naptól kezdődő 

határozatlan időtartamú munkaviszonyban látja el. A munkaviszonyban álló ügyvezető 

díjazását a munkaszerződés tartalmazza. 

 

A társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat Dr. 

Groncsák Andrea ügyvezető gyakorolja.  

 

Az ügyvezető gyakorolja a Ptk.-ban és egyéb jogszabályokban, illetve a társaság belső 

szabályzataiban az ügyvezető részére megállapított jogokat. Az ügyvezető dönt minden olyan 

ügyben, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe. 

Az ügyvezető hatáskörébe tartozik különösen:  

 

- A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.  

Ezen belül a közfoglalkoztatási jogviszonyban állók felett a munkáltatói jogokat, az 

ügyvezető az alábbiak szerint gyakorolja: 

Az ügyvezető a munkaviszony létesítés és megszüntetés, kártérítési munkáltatói jogkörön 

kívüli munkáltatói jogkörök gyakorlását – egyéb munkáltatói jogkör – átruházhatja. 
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- A Tiszavasvári Város Önkormányzata által elfogadott közmunka programok keretében 

központilag támogatott, önerőt igénylő és önerő nélküli ingó – ide értve a forgóeszközt is –, 

beszerzése összeghatárra tekintet nélkül.  

- A társaság által pályázati úton elnyert, önerőt nem igénylő ingó - ide értve a forgóeszközt is 

- beszerzése összeghatárra tekintet nélkül. 

- Az év közben jelentkező közmunkaerő igény benyújtása, Tiszavasvári Város Önkormányzat, 

mint a közfoglalkoztatási feladatot feladat-ellátási szerződés keretében átadó utólagos 

tájékoztatásával. Közfoglalkoztatásra épülő mintaprogramok keretében az éves 

közmunkaprogram hosszabbításának lehetősége esetén a szükséges intézkedések, 

jognyilatkozatok megtétele. Tiszavasvári Város Önkormányzat által elfogadott 

közmunkaprogramok tekintetében szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtétele, 

hatósági szerződés megkötése. 

 

- a társaság képviselete,  

- az éves terv előkészítése,  

- a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése,  

- szervezeti struktúra kialakítására javaslattétel,  

- az üzletpolitika kialakítása,  

- a társaság üzleti könyveinek és nyilvántartásának a jogszabályokban és egyéb 

rendelkezésekben meghatározott módon történő vezetése  

 

Az ügyvezető köteles:  

- a helyi közfoglalkoztatási kötelezettség keretében biztosítandó valamennyi 

közmunkaprogramot, közfoglalkoztatásra épülő mintaprogramot előkészíteni, egyeztetni, 

elkészíteni, az azzal kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést megtenni, a hatósági 

szerződést megkötni. 

- éves beszámolót készíteni és annak jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 

készíteni,  

- Határozatok Könyvét vezetni.  

Ez a nyilvántartás tartalmazza az alapító Képviselő Testület döntéseinek (határozatainak) 

tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét.  

 

Az ügyvezető köteles a határozatokat az érintettekkel írásban, a határozatok meghozatalát 

követő 3 napon belül közölni.  

 

A Határozatok Könyve a társaság székhelyén munkaidőben, valamint a társaság honlapján 

bármikor megtekinthető.  

 

3/ A társaság képviselete, cégjegyzése:  

 

A./  A társaság képviselete: 

 

A társaság képviselője az ügyvezető. Az ügyvezető a hatáskörébe tartozó ügyekben önállóan 

jogosult dönteni, az ügyvezető a társaságot önállóan, teljes körű képviseleti joggal képviseli 

harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.  

 

B./ A társaság cégjegyzése:  

 

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előnyomott, vagy 

nyomtatott elnevezése alatt az ügyvezető nevét az aláírási címpéldánynak megfelelően 

önállóan írja. 
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Amennyiben a társaság cégét nem az ügyvezető jegyzi, úgy a cégjegyzéshez két képviseleti 

jogkörrel felruházott munkavállaló együttes aláírására van szükség.  

 

4/ A Felügyelő Bizottság:  

 

A társaságnál 3 tagból álló nem ügydöntő Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő 

Bizottság tagjait az alapító jogosult megválasztani határozott időre, de legfeljebb öt évre. A 

Felügyelő Bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.  

 

A Felügyelő Bizottság Elnöke köteles jeleznie az alapítónak, ha a tagok száma a 3 fő alá 

csökken.  

 

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő 

Bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges, Határozatait szavazással 

állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel.  

 

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 

Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem 

utasíthatja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.  

 

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő 

Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 

napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra 

történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés 

összehívására.  

 

A számviteli törvény szerinti beszámoló illetve a közhasznú szervezetekre vonatkozó 

jogszabályban meghatározott éves beszámoló jóváhagyása csak akkor történhet meg, ha a 

felügyelő bizottság a beszámolóval kapcsolatban álláspontját kialakította.   

 

A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 

vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja. 

A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási 

joggal részt vehet, illetve részt vesz.  

 

A felügyelő bizottság a képviselő-testületet vagy az ügyvezetőt köteles tájékoztatni, és a 

képviselő-testület összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult képviselő-testület 

döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

A képviselő-testületet, mint döntést hozó szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 

 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
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A Felügyelő Bizottság tagjai:  

 

Sotkó Gyula (sz.: Sárospatak, 1960. szeptember 26., an.: Kiss Margit) 4440 Tiszavasvári, 

Révai József u. 3. sz. alatti lakos, akinek megbízatása 2017. június 29. naptól 2022. május 31. 

napjáig tart.  

 

Girincsi Sándor (sz.: Nyíregyháza, 1971. április 7., an.: Pethe Irma) 4440 Tiszavasvári, 

Honfoglalás u. 13. sz. alatti lakos akinek megbízatása 2017. június 29. naptól 2022. május 31. 

napjáig tart. 

 

Ráduly Zsolt (sz: Tiszalök, 1968. augusztus 14, an: Dombrádi Erzsébet) 4440 Tiszavasvári, 

József Attila u. 8. sz. alatti lakos, akinek megbízatása 2018. december 19. naptól 2022. május 

31. napjáig tart. 

 

5./ A könyvvizsgáló: 

 

A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. 

A társaság könyvvizsgálói feladatai ellátására a könyvvizsgáló legfeljebb 5 évi meghatározott 

időtartamra választható meg.  

 

A társaság könyvvizsgálója az I.W.T. Kft. 4400 Nyíregyháza, Arany J.  u. 8. c. lház. 

székhelyű   gazdasági társaság (képviseli: Dankó Tibor ügyvezető, cégjegyzékszám: 

Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Cg. 15-09-061205, kamarai  nyilvántartási száma: 

001431), amelynek   természetes  személy képviselőjeként Dankó Tibor (született.: Nyírtelek, 

1958. szeptember hó 14. nap, an.: Takács Anna, könyvvizsgálói igazolvány sorszám: 000029, 

tagsági igazolvány szám: 001943) 4400 Nyíregyháza, Gém u. 41. sz. alatti lakos jár el. A 

könyvvizsgáló ezen megbízatása határozott időre, 2017. január 26-tól 2021. május 31-ig szól. 

A könyvvizsgálóval megválasztását követően a gazdasági társaság ügyvezetése köt szerződést 

a polgári jog általános szabályai szerint. 

 

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy aki:  

a.) a vezető szerv elnöke, vagy tagja,  

b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik,  

c.) a közhasznú szervezet  cél    szerinti juttatásából    részesül - kivéve   a   bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által 

tagjának a társasági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatást, illetve  

d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.  

 

Az állandó könyvvizsgáló feladata 

A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot 

szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon 

állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és 

megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, 

működésének gazdasági eredményeiről. 

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló 

vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki 

kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. 
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Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, 

felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a 

társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három 

évig. 

 

Az állandó könyvvizsgálói feladatok teljesítése 

 

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és 

nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának 

független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. 

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló 

ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása 

az ülés megtartását nem akadályozza. 

Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság 

ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló 

a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni 

a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. 

 

VII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 

 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére fennálló tartozások 

kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó 

vagyont közhasznú célra kell fordítani.  

 

VIII. Közhasznú jogállással kapcsolatos rendelkezések 

 

1. A társaság a 2006. évi V. tv. 9/F § (4)-(5) bek. alapján kezdeményezi a közhasznú jogállás 

megállapítását. A társaság Tiszavasvári Város Önkormányzatával az alapító okiratban 

feltüntetett közhasznú tevékenységek végzésére vonatkozóan közszolgáltatási szerződést köt, 

és magánokiratban vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.  

 

Megfelelő erőforrás áll a társaság rendelkezésére a 2011. évi CLXXXI. tv. 32 § (4) bek. a) 

pontja alapján, mert átlagos éves árbevétele meghaladja az 1.000.000 forintot.  

 

2. A társaság 

a) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;  

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;  

c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 

közhasznú tevékenységére fordítja;  

d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt.  

 

3. A társaság, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatos egyéb szabályok 

 

3.1. A döntéshozó szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
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3.2. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

3.3. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 

aki 

a) a képviselő-testület tagja, az ügyvezető, 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -

, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

3.4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

3.5.  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől 

elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más 

jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 

 

3.6. A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 2011 

évi CLXXXIX tv. szerinti helyi önkormányzati feladatok közül a létesítő okiratában 

meghatározott közhasznú tevékenységre kell fordítani. 

 

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 

személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 

3.7. A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott 

szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem 

tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - 

megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 

 

Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

 

3.8. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 

személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
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3.9. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 

bocsáthat ki. 

 

A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 

tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

3.10. A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe 

helyezni és közzétenni. 

 

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és 

abból saját költségére másolatot készíthet. 

 

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

A társaság közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság székhelyén 

lehet betekinteni munkanapokon 8 és 16 óra között, Az iratokba való betekintésre vonatkozó 

igényt előzetesen az ügyvezető részére be kell jelenteni.  

 

A vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési jogot az alapítói jogosítványokat gyakorló 

képviselő testületi ülésen gyakorolhatja a felügyelő szerv, valamint az ügyvezető 

személyesen, vagy amennyiben a személyes megjelenésük bármilyen okból nem lehetséges, a 

Képviselő Testülethez eljuttatott írásos formában.  

 

Mind a felügyelő szerv tagjait, mind az ügyvezető az alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos 

képviselő testületi ülésre meg kell hívni írásbeli meghívóval. A meghívóhoz mellékelni kell 

az írásbeli előterjesztést is.  

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alapítói jogokat gyakorló képviselő testület 

döntéshozatalára, illetve működésére egyebekben „Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete és Szervei” szervezeti és működési szabályzatáról szóló Tiszavasvári 

Város Képviselő-testülete rendeletében megjelölt képviselő-testületre vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

Alulírott jogi képviselő a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében írtakra figyelemmel 

igazolom, hogy a létesítő okirat jelen okirat szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen okirat 

szerinti egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat I, III., V. pontjának 

változása adott okot.  

 

Tiszavasvári, 2019. ………………...    

 

 

 

       ----------------------------------------           

                          Dr. Vaskó László 

                    ügyvéd  
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 

A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. gazdasági társaság tagja Tiszavasvári Város 
Önkormányzata  a társaság 1995. július 10-én kelt, 1996. március 12-én, 1996. november 1-jén, 
1998. március 24-én, 1998. december 30-án, 1999. november 24-én, 2000. január 27-én, 2000. 
május 2-án, 2003. január 9-én, 2003. április 11-én, 2003. április 30-án, 2003. szeptember 1-jén, 
2007. május 30-án, 2008. április 7-én, 2008. július 17-én, 2009. május 21-én, 2009. július 14-én, 
2011. augusztus 2-án, 2011. november 29-én, 2012. május 24-én, 2012. december 12-én, 2015. 
június 25-én, 2015. december 17-én, 2016. december 22-én, 2017. január 26-án, 2017. május 
25-én, 2017. június 29-én, 2017. november 30-án, 2018. december 19-én, 2019. január 31-én 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja figyelemmel arra a körülményre, hogy a 
2013. évi CLXXVI. tv. ide vonatkozó rendelkezései szerint a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. átvevő 
gazdasági társaságba beolvad Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság, Cégjegyzékszáma: 15-09-082154, Székhelye: 4440 
Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. mint beolvadó társaság,  Tiszavasvári Város Közétkeztetési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: 15-09-073088, Székhelye: 4440 
Tiszavasvári, Városháza tér 4. mint beolvadó társaság. 
 
A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. mint jogutód társaság kötelezettséget vállal a társasági adóról és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására, 
vagyis arra, hogy a jogutód az egyesülést követően a jogelődtől átvett eszközöket és 
kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, 
adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az 
egyesülés nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket 
elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az egyesülés napjára 
kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az 
eszköz, a kötelezettség alapján általa az egyesülést követően az adózás előtti eredmény 
módosításaként elszámolt összeget is. 
 
1./  Az alapító okirat I. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA 
 

1./ A társaság cégneve: 
 Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
 
 A Társaság rövidített cégneve: 
 TIVA-Szolg. Nonprofit Kft. 
 
 A társaság székhelye, telephelyei: 
 
 A társaság székhelye:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
 A társaság telephelyei: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. 

4440 Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1.  
4440 Tiszavasvári 057. hrsz. 

                              4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 10. 
4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 2.  
4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 8. B ép. /óvoda/  
4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.  
4440 Tiszavasvári, Egység u. 6.  
4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. /iskola/  
4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 97/A. 
4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.  
4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 76.  
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 4.  
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 24.  
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.  
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4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. /óvoda/  
4440 Tiszavasvári, 0358/155 hrsz-ú ingatlan  
4440 Tiszavasvári, 0358/131 hrsz-ú ingatlan  
4440 Tiszavasvári, 0358/142 hrsz-ú ingatlan  
4440 Tiszavasvári, 044/1 hrsz. 
4440 Tiszavasvári, 046/1 hrsz. 

 
A társaság jogállása: a társaság a 2011. évi CLXXV tv. vonatkozó rendelkezései szerint 
kérelmezi közhasznú szervezetté minősítését közhasznú szervezetként nyilvántartásba vételét az 
illetékes törvényszék cégbíróságánál.  
 

2./  Az alapító okirat III. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

III. A TÁRSASÁG FELADATA, A TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 
 
A./ 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a helyi közügyek 
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 
elvégzése. 
 
A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja alapján, a jelen 
pontban jelzett közfeladat teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységet folytat. 
 
A társaság tevékenysége során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 11. pontjában meghatározott feladatot - helyi környezet- és 
természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint 12. pontjában körülírt helyi 
közfoglalkoztatás – mint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatot látja el. 
 
A társaság közhasznú feladatként ellátja továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. 
§ (1) bek. f) pontja szerint feladatokat - a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és 
belvízelvezetés - mint települési önkormányzat feladatokat. 
 
A társaság Tiszavasvári Város Önkormányzatával a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. tv. 7. § (3) bek., 42 § ide vonatkozó rendelkezései szerint kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés keretében ellátja az önkormányzat köztemető fenntartására vonatkozó 
kötelezettségét. A fenti törvény 3. § b) pontja, 5. § (3) bek., 7 § (3) bek. alapján a köztemető 
fenntartása és üzemeltetése önkormányzati feladat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 2. pontja alapján a helyi önkormányzati feladatok különösen 
a településüzemeltetés körében a köztemetők kialakítása és fenntartása.  
 
B./ 
A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja alapján, a 
jelen pontban jelzett közfeladat teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységet folytat. 
 
A társaság tevékenysége során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 4. pontjában meghatározott feladatot – egészségügyi alapellátás, 
az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások – mint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatot látja el. 
A társaság működési területe az egészségügyi ellátások tekintetében Tiszavasvári, 
Szorgalmatos közigazgatási területei. 
 
A közhasznú társaság létrehozásának elsődleges célja, hogy biztosítsa az alapító okirat 
szerinti működési területen az alapító okiratban körülírt közhasznú szolgáltatásokat a jelen 
alapító okirattal létrehozandó, közhasznú jogállással rendelkező, közhasznú szervezet 
működtetésével.  
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Egészségügyi alapellátások: 
Az intézmény a jogszabályban meghatározott kötelezően működtetett és önként vállalt 
egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el. Az ellátásokkal kapcsolatos 
engedélyezési ügyekben eljár, megköti a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a 
finanszírozási szerződést, ellátja a szükséges adatszolgáltatási feladatokat, és eleget tesz 
az ezzel összefüggő elszámolási kötelezettségeknek. Biztosítja a különböző szolgálatok 
működési feltételeit. 
Vérvételi hely, fizikoterápia  
Védőnői szolgálat 
Feladata: A családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív 
tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése 
érdekében végzett egészségnevelés azon családok körében, ahol várandós és 
gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él. 
(Anya-, gyermek- és csecsemővédelem) Iskola egészségügy  
Feladata: A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű 
iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű egészségügyi ellátása. 
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai: 
Egyéb egészségügyi ellátás  
 
Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az 
önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához 
szükséges) köti, a társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti meg, 
illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály „ide nem értve az 
önkormányzati rendeletet” kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e 
tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal 
kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között 
legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési 
követelményeknek igazolt módon megfelel.  
 
C./ 
Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító kijelenti, hogy a Társaság közhasznú 
tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 8. pontja, 8a. pontja, 
valamint 14. pontja továbbá „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 57. § (1) bek. c. pontja, 86. § (1) bek. b. pontja, 86 §. (2) bek. c. pontja alapján 
az  Önkormányzatnak kell ellátnia.   
A fentiekre tekintettel a társaság közhasznú szervezet.       
A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a „Az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi 
CLXXV törvény 2. § 20. pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:  
- Étkeztetés  
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés; 
- Szociális tevékenység; 
- Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe 
vehető szolgáltatások. 

 
A közhasznú társaság létrehozásának elsődleges célja, hogy biztosítsa Tiszavasvári Város 
közigazgatási területén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13 
§ vonatkozó rendelkezései szerinti közszolgáltatásokat, a jelen alapító okirattal létrehozandó, 
közhasznú jogállással rendelkező, közhasznú szervezet működtetésével.  
 
A célok elérése érdekében önkormányzati támogatással és pályázatokon való részvétellel, 
pályázatok benyújtásával teremti meg a működtetéséhez és a feladatok elvégzéséhez szükséges 
anyagi fedezetet. A közhasznú tevékenységek végzése során a társaság működési területén élő 
lakosság is részül a közhasznú tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokból.  

 
A társaság az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának vonatkozó jogszabály 
szerinti adatait, az éves beszámolót valamint annak közhasznúsági mellékletét Tiszavasvári 
Város Önkormányzata www.tiszavasvari.hu honlapján hozza nyilvánosságra.  

http://www.tiszavasvari.hu/
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1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei: 
 
A társaság közhasznú fő tevékenysége: 
Egyéb vendéglátás 
Köztemető fenntartása, üzemeltetése a helyi önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés keretében. 
Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
Országos közfoglalkoztatási program, mintaprogram 
 
A társaság közhasznú tevékenységét elősegítő tevékenységi körök: 
 
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
Egyéb, nem évelő növény termesztése 
Növénytermesztési szolgáltatás 
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
Építési betontermék gyártása 
Előre kevert beton gyártása 
Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 
Kőmegmunkálás 
Víztermelés, -kezelés, -ellátás       
Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
Hulladék újrahasznosítása 
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
Lakó- és nem lakó épület építése 
Út, autópálya építése 
Híd, alagút építése 
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
Vízi létesítmény építése 
Egyéb m.n.s. építés 
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
Vakolás 
Egyéb befejező építés m.n.s 
Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 
Textil-kiskereskedelem 
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
 
Kempingszolgáltatás 
Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
Éttermi, mozgó vendéglátás 
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Ingatlankezelés 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
Építészmérnöki tevékenység 
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Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
Állat-egészségügyi ellátás 
Személygépjármű kölcsönzése 
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
Építőipari gép kölcsönzése 
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Egyéb épület-, ipari takarítás 
Egyéb takarítás 
Zöldterület-kezelés 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
Oktatást kiegészítő tevékenység 
Sportlétesítmény működtetése 
Testedzési szolgáltatás 
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
Piac-, közvélemény-kutatás 
Szakmai középfokú oktatás 
Sport, szabadidős képzés 
M.n.s. egyéb oktatás 
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
Éttermi, mozgó vendéglátás 
Raktározás, tárolás 
Egyéb élelmiszer kiskereskedelem 
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
Rendezvényi étkeztetés 
Kempingszolgáltatás 
Rendezvényszolgáltatás-szervezés 
 
Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati 
rendeletet - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges) köti, a társaság 
e tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez 
kötött tevékenységet, ha jogszabály „ide nem értve az önkormányzati rendeletet” kivételt nem 
tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, 
munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára 
tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési 
követelményeknek igazolt módon megfelel.  
3./  Az alapító okirat V. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 
 
 
 

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE  
ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA 

 
1. A társaság törzstőkéje 25.500.000,- Ft, azaz huszonötmillió-ötszázezer forint, melyből 
7.000.000,- Ft, azaz: Hétmillió forint készpénz, 18.500.000,- Ft, azaz: tizennyolcmillió-ötszázezer 
forint nem pénzbeli betét, apport. 
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2. Az alapító törzsbetétje: 25.500.000,- Ft, azaz huszonötmillió-ötszázezer forint, melyből 
7.000.000,- Ft azaz hétmillió forint készpénz, 18.500.000,- Ft, azaz: tizennyolcmillió-ötszázezer 
nem pénzbeli betét, apport. 
 
3. Tiszavasvári Város Önkormányzata tag 1.000.000 forint készpénz pénzbeli betétje 1996. 
június 30. napján a társaság rendelkezésére bocsátására került maradéktalanul oly módon, hogy 
a törzsbetét befizetésre került a társaság pénzintézetnél vezetett számlájára. 3.000.000 forint 
készpénz betétet az alapító a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. beolvadó társaság 
számlájára fizette meg 2014. augusztus 7. nap. 3.000.000 forint készpénz betétet az alapító 
a Közétkeztetési Nonprofit Kft. számlájára fizette be 1997. április 28. napján. 
A fenti társaság számlájára való törzsbetét befizetéssel a befizetett törzsbetétre eső összeg a 
társaság birtokába és tulajdonába került. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata tag 1996. november 1-én a társaság rendelkezésére 
bocsátotta nem pénzbeli hozzájárulását (apportját) akképpen, hogy a társaság birtokába és 
tulajdonába adta az apportot.  
 
4. A taggyűlési jogokat, alapító jogokat gyakorló Tiszavasvári Város önkormányzata Képviselő-
testülete jogosult a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírni. A pótbefizetési 
kötelezettség teljesítése során a legmagasabb összeg, amelynek befizetésére az alapító (a tag) 
kötelezhető, 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint.  
 
A pótbefizetési kötelezettség teljesítése során az alapítói jogokat gyakorló által meghatározott 
összeget a társaság pénzintézetnél vezetett számlájára átutalással kell teljesíteni. A pótbefizetési 
kötelezettség évente két alkalommal állapítható meg.  
A pótbefizetés teljesítésének ütemezése: a pótbefizetést az erről szóló döntést követő 15 napon 
belül kell teljesíteni. A pótbefizetés a tag törzsbetétjét nem növeli.  
 
5. Az üzletrészek átruházása, felosztása  
Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.  
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.  
Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal 
egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági 
szerződésre módosítani.  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete …../2019. (…...) Kt. sz. 
határozatával (amely a …../2019. (…...) számú alapítói határozatnak minősül) 2019. 
……………….. nap módosította a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. alapító okiratát. 
Tiszavasvári, 2019. …………...    
 

---------------------------------------------------------- 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Szőke Zoltán polgármester 
                                  
Ellenjegyzem: 
Tiszavasvári, 2019. …………..              -------------------------------------- 

Dr. Vaskó László 
ügyvéd 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Kossuth u.-Ifjúság u. kereszteződésben létesítendő 2 

db gyalogátkelőhely megvalósításához szükséges hitel felvételéről és 

a pályázati eljárás megindításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megkérdezte, hogy a két gyalogátkelőhely hogy értendő.  

 

Kovács Edina köztisztviselő: 

Válaszul elmondta, hogy a Kossuth úton kerül majd egy gyalogátkelőhely a Kinizsi út felől az 

Ifjúság út irányába kialakításra, és mivel az Ifjúság úton a másik oldalban van a járda, ezért 

arra az útra is célszerű egy zebrát létrehozni. 

  

Szőke Zoltán polgármester: 

Ez már egy hosszú ideje tartó kezdeményezés, be volt tervezve a költségvetésekben, de nem 

valósult meg eddig. Tovább már nem tűrt halasztást, ezért most mindenki érdekében a 

közlekedés szabályozás szempontjából a lehető legbiztonságosabb, és amennyiben a hitelt is 

megkapja rá az önkormányzat, megvalósulhat ez a beruházás. 
 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

130/2019. (IV.9.) Kt. számú 

határozata 

 

A Kossuth u. - Ifjúság u. kereszteződésben létesítendő 2 db gyalogátkelőhely 

megvalósításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint: 

 

A HITEL: 

 

- célja: Kossuth u. - Ifjúság u. kereszteződésben 2 db gyalogátkelőhely megvalósítása 

 

- összege:      18.000.000,-Ft 

- típusa:  éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 
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- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár 

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a pénzintézet Hirdetménye 

szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év   

- türelmi idő:   2020. szeptember 30.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2020. szeptember 30.-ig 

- végső lejárata:     2025. szeptember 30. 

 

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték: 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.                                                                    

 

 

Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket 

figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 

futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 

köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel 

törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 

 

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§. (1) bekezdése alapján a hitelszerződés 

megkötéséhez szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. 

 

A pályázati felhívást a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására. 

- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 

 

OTP Bank Nyrt. 

K&H Bank Zrt. 

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 

 

- Alakítson Értékelő Bizottságot és annak javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

    

Határidő: 2019. június 27.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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 130/2019. (IV.9.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt………………! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket 

ajánlattételre 18.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen 

pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján 

legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 

 

Az általunk kért finanszírozási feltételek: 

 

1.) A HITEL: 

 

célja: Kossuth u. - Ifjúság u. kereszteződésben 2 db gyalogátkelőhely megvalósítása 

 

- összege: 18.000.000.-Ft 

- típusa: éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:  3 havi BUBOR+a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár   

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a pénzintézet Hirdetménye 

szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év 

- türelmi idő:  2020. szeptember 30-ig 

- rendelkezésre tartási idő:  2020. szeptember 30-ig 

- végső lejárata:  2025. szeptember 30. 

- biztosíték:  önkormányzati tulajdonú ingatlanra 

jelzálogjog bejegyzése,  

 

 

Az Önkormányzat a hitelt a Kossuth u. - Ifjúság u. kereszteződésben 2 db gyalogátkelőhely 

megvalósítására kívánja felhasználni. 

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ez irányú igénye alapján.  
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2.) Egyéb feltételek és információk: 

 

- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen 

díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos 

költségek viselését vállalja az Önkormányzat.  

 

- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 

 

- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során 

alkalmazottak szerint történik. 

 

- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni. 

 

 

3.) Bírálati szempont: 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 

 

     Részszempont      Súlyszám 

 

1. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig) 50 

  

2. Szerződéskötési díj  10 

            (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %) 

 

3. Ingatlan fedezet kérése (igen, nem) 20 

     (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen, nem) 10 

     (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós 10 

      közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának  

     kérése. (igen, nem) 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat 

pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra. 

 

4.) Pályáztatási eljárás menete: 

 

1. A 2019. december 31.-ig érvényes, magyar nyelvű, kötelező érvényű és egyszeri 

ajánlat ajánlattételi határideje 2019. május 9. 10 óra. Az ajánlatok benyújthatók 

személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a benyújtási hely: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emelet, 

Titkárság. Címzett: Szőke Zoltán polgármester. Postai úton továbbított ajánlatnak a 

megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. 

Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 

gazdálkodásával, illetve az érintett beruházással kapcsolatban további adatkérésre 

lehetőséget biztosítunk. 
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Kapcsolattartó: Köblös Máté, 42/520-500, koblos.mate@tiszavasvari.hu 

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel 

kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal 

ellátva kell benyújtania a pályázónak: 

„Ajánlat 18.000.000 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az 

ajánlattételi határidő lejárata előtt.”  

 

2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2019. május 9. 10
 

óra. Helye: Tiszavasvári 

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

 

4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első 

helyen szereplő pénzintézettel kezdi meg a polgármester. 

 

5. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a 

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a 

szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzintézet az Önkormányzat által 

felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzintézet igénye az Önkormányzat által 

teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró 

döntésben következő helyen szereplő pénzintézettel. 

 

6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: 2019. június 

27. 
 

7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: A Kormányengedély 

megérkezését követő 15. munkanap. 

 

 

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 

ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 

Önkormányzatunkat.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2019. ………………… 

 

 

           Tisztelettel: 

      

 Szőke Zoltán 

 polgármester 

Mellékletek:  

 

- 2019. évi önkormányzati költségvetés egy eredeti példánya;  

- A beruházás rövid műszaki ismertetése; 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyeleti ellátás 

érdekében kötött feladat ellátási szerződésről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Munkácsi Mihály képviselő: 

Megkérdezte dr. Rojkó Lászlótól, hogy mi indokolta a több mint 1 millió forintos támogatási 

igényt. 

 

dr. Rojkó László képviselő: 

Válaszul elmondta, hogy az indokolta, hogy az összes környéken lévő háziorvosi ügyelet 3 

500 Ft/ óra tiszteletdíjjal dolgoznak a háziorvosok, itt Tiszavasváriban ez az összeg 2 500 

Ft/óra.  

 

Ostorháziné dr.Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Megjegyezte, hogy megvizsgálták néhány településen is és központilag is kaptak erről emailt, 

hogy csaknem országosan több település is nagyon nehéz helyzetbe került. Sajnos egy olyan 

helyzetben van a település, hogy az orvosokat nehéz bevonzani. Vannak olyan települések is, 

ahol a háziorvosi ügyeletről mondtak le, mert már olyan szinten emelkedett meg az orvosi 

díjak költsége, hogy nem tudják biztosítani. A NEAK finanszírozás 1,3 millió forint, ez a 

központi finanszírozás, amit kaphatnak erre az ellátásra, és ezen kívül van ez a 

többlettámogatási igény. Ez a támogatási igény csak az orvosoknak a költségét viszi el. Ezen 

kívül az adminisztratív állományt is fizetni kell és a dologi kiadásokat is. 

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megköszönte doktor úrnak a hosszú évek alatt végzett áldozatos munkáját. Az látható, hogy a 

tiszavasvári orvosok nem akarnak ügyelni, nyilván az összeg minősége miatt és mert egyik-

másik már idősebb. Az, hogy ide hozzanak orvosokat, az költséges. Országos szinten is nehéz 

orvost találni. Úgy gondolja, hogy óriási munkát fektetett doktor úr abba, hogy ezt meg tudja 

valósítani. 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Szintén köszönetét fejezte ki Rojkó doktor úrnak a munkájáért. Megjegyezte továbbá, hogy az 

orvosi rendelő ajtaját ideje lenne megcsináltatni, mert nagyon rossz állapotban van.  

 

dr. Rojkó László képviselő: 

Megköszönte Szőke Zoltán polgármester úrnak az általa képviselt hozzáállást, hogy valóban 

itt az egészségügy nagyon szépen felemelkedőben van.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megnézték, hogy más településen mennyiért ügyelnek az orvosok, és az látható, hogy 

mindenhol magasabb ez az összeg. Három árajánlatot kértek be, egyedül a Rojkó-Med Kft. 

részéről érkezett vissza árajánlat. Véleménye szerint ettől az összegtől kedvezőbbet nem lehet 

megoldani. Tiszavasvári Város Önkormányzatának pedig fontos, hogy az orvosi ügyelet 

fennmaradjon és tovább működhessen. A költségvetésbe szükséges átcsoportosításokat meg 

fogják tenni. Úgy véli, hogy ez egy vállalható teher. 

 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
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A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

131/2019. (IV.9.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyeleti ellátás érdekében a Rojkó-Med Kft-vel 

kötött feladat-ellátási és használati szerződés  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Tiszavasvári központi 

háziorvosi ügyeleti ellátás érdekében  a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási és 

használati szerződés” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. Dönt arról, hogy a Tiszavasvári központtal működő, Tiszavasvári és Szorgalmatos 

Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő az Egészségügyi ellátás folyamatos 

működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.ll.) ESzCsM. rendelet szerint 

működő központi háziorvosi ügyeleti feladatellátást jelen határozat 1. mellékletében 

foglalt feladat-ellátási szerződés alapján 2019. december 31. napjáig tartó határozott 

időtartamra a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel kívánja biztosítani, 

azzal, hogy elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező feladat-ellátási szerződést.  
 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
 

2. Dönt arról, hogy 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti 2852 hrsz-ú ingatlanból a 

Tiszavasvári központtal, Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok illetékességi 

területére kiterjedően az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési 

kérdéseiről szóló 47/2004 (V.ll.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi 

ügyeleti feladatellátáshoz szükséges helyiségeket a ROJKÓ-MED Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. ingyenes használatba adja 2019. május 23. napjától 2019. december 31. 

napjáig tartó határozott időtartamra. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. 

melléklete szerinti tartalommal kösse meg a használati szerződést.  

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a központi háziorvosi ügyelet finanszírozásához szükséges 

fedezetről gondoskodjon a költségvetési rendelet soron következő módosításakor. 

 

Határidő: 2019. április 30.                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
 

4. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. és 2.  mellékletét képező szerződések 

aláírására, a központi háziorvosi ügyelet finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre 

állását követően. 
 

Határidő: esedékességkor                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Rojkó-Med Kft. ügyvezetőjét. 
  

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 131/2019. (IV.9.) Kt. számú határozathoz 

 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI FELADATOKRA 

 

mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 

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

továbbiakban, mint feladat átadó (továbbiakban: Átadó) és   

ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11. 

adószáma: 12451245-1-15 képviseli: Dr. Rojkó László ügyvezető) egészségügyi szolgáltató, 

mint feladat átvevő (továbbiakban: Átvevő) - továbbiakban együttesen Szerződőd Felek - 

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:  

 

PREAMBULUM 

 

Szerződő Felek megállapítják, hogy Tiszavasvári központtal, Tiszavasvári és Szorgalmatos 

Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos 

működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.ll.) ESzCsM. rendelet szerint 

működő központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó Szerződő Felek közötti határozott 

időtartamra szóló Megbízási Szerződés 2019. május 22. napján a határozott időtartama lejárta 

miatt megszűnt.  

Az orvosi ügyelet zökkenőmentességének biztosítása érdekében szükségessé vált döntést 

hozni a feladat jövőbeli ellátásának módjáról. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tiszavasvári központi háziorvosi 

ügyeleti ellátás érdekében a Rojkó-Med Kft-vel kötött  feladatellátási szerződésről” szóló 

131/2019. (IV.9.) Kt. számú határozatában kinyilatkozta azt a szándékát, hogy a 

Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet 2019. december 31. napjáig tartó határozott 

időtartamra a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kívánja feladatellátási 

szerződés keretében ellátni. 

 

1. A szerződés tárgya 

 

1.1.Tiszavasvári központtal működő Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok 

illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 

szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.ll.) ESzCsM rendelet szerint működő központi 

háziorvosi ügyelet ellátása. 
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1.2. Átvevő az ügyeleti ellátási biztosítását az alábbi ügyeleti időben köteles ellátni:  

Hétköznap: 18:00 órától másnap reggel 7:30 óráig 

Hétvégén és munkaszüneti napokon: reggel 7:30 órától másnap reggel 7:30 óráig 

 

1.3.Átvevő az ügyeleti ellátást megfelelő végzettséggel és engedéllyel rendelkező ügyeleti 

ellátásban gyakorlattal rendelkező orvosokkal köteles ellátni. Átvevő az ügyeleti ellátást az 

alábbiaknak megfelelő személyek részvételével köteles ellátni:  

-  a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. 

rendelet 11.§ (9) bekezdésében előírt képzettséggel rendelkező 1 fő ügyeleti orvos, 

- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló  

60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt végzetséggel rendelkező 1 fő ápoló 

 PÁV-I minősítéssel rendelkező 1 fő gépkocsivezető 

 

1.4.Átvevő vállalja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt orvosi eszközök, 

azaz a tárgyi minimumfeltételek teljes körű biztosítását, a kis értékű eszközök pótlását. 

Átvevő vállalja továbbá az alábbiak biztosítását: 

a) informatikai eszközök (számítógép, szoftver) 

b) a központi ügyelet számára előírt dokumentumok és nyomtatványok 

c) irodai eszközök és anyagok 

d) munkaruha 

e) mobil kommunikációs eszközök 

f) ügyeleti gépjárművek üzemeltetése: üzemanyag, szerviz, mosatás, karbantartás, GPS  

g) a feladatellátással összefüggésben keletkezett hulladék és veszélyes hulladék elszállítása 

h) diszpécserszolgálat díjának fedezése  

i) rezsiköltség fedezése 

j) takarítási költségek fedezése 

 

1.5.Átvevő feladatellátása keretében vállalja az alábbi szervezési és irányítási feladatok 

ellátását: 

a) a vonatkozó jogszabályoknak, szakmai irányelveknek, protokolloknak és etikai normáknak 

megfelelő szakmai és szervezeti irányítás 

b) folyamatos szakmai, szervezeti audit 

c) humán-erőforrás biztosítása 

d) szakmai képzések biztosítása illetve a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettség 

ellenőrzése 
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e) teljes körű logisztikai szolgáltatás: egészségügyi anyagok, eszközök és egyéb, a 

működéshez szükséges anyagok beszerzése, kiszállítása, raktározása, készletezése 

f) orvosi és egyéb eszközök karbantartása, ellenőrzése 

g) gépjármű üzemeltetés, karbantartás, szervízelés illetve tartalék gépjármű elérhetőségének 

biztosítása 

h) diszpécserszolgálat (A Központi Orvosi Ügyelet 2012. július 01. napjától az Országos 

Mentőszolgálattal kötött, folyamatosan meghosszabbított együttműködési megállapodás 

alapján közös diszpécserszolgálatot működtet a sürgősségi betegellátás hatékonyságának 

fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség 

biztonságának javítása érdekében.) 

i) informatikai rendszer működtetése 

j) helyi háziorvosok elektronikus úton és papír alapon történő tájékoztatása az ügyeleti 

betegellátásokról 

k) a jogszabályban előírt, illetve az önkormányzattól vagy közigazgatási szervtől, hatóságtól 

származó jelenési kötelezettségek teljes körű biztosítása 

l) rendkívüli helyzetek kezelése a társszervekkel együttműködve 

m) folyamatos kapcsolattartás az Önkormányzattal, NEAK-kal, egészségügyi hatóságokkal, 

OMSZ-al, a helyi illetve ügyeletes háziorvosokkal és gyógyszerészekkel 

n) adminisztráció, könyvelés, jogi háttérszolgáltatás 

 

2. A szerződés időtartama 

 

A feladatellátáshoz szükséges jogerős működési engedély megszerzése és a finanszírozási 

szerződés megkötése időpontjától, azaz 2019. május 23. napjától 2019. december 31. 

napjáig tartó, határozott időre szól. 

 

 

 

3. A feladatellátás díja, finanszírozási kérdések 

 

3.1.Átadó a feladatellátási szerződés hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy a 

központi orvosi ügyelet ellátására nyújtott NEAK finanszírozási összeg közvetlenül az 

Átvevő bankszámláján kerüljön jóváírásra. A NEAK finanszírozáson felüli részt Átvevő 

havonta közvetlenül számlázza az Átadónak, aki a NEAK finanszírozást meghaladó összegről 

kiállított és leigazolt számlát annak kézhezvétele után, havonta 30 napon belül, átutalással 

teljesíti az Art. 36/A. § figyelembevételével. Átadó előleget nem fizet. 

3.2.Átvevő az 1. pontban részletesen meghatározott tevékenységet a feladatellátásért járó 

NEAK finanszírozási összegen felül 2.230.750,-Ft /hó összegért teljesíti. A tevékenység 

ÁFA mentes körbe tartozik. 

 

4. Szakmai garanciák  

4.1.Átvevő kijelenti, hogy jelen szerződés 1. pontjában megjelölt feladatot képes ellátni. 

Átvevő vállalja, a feladat-ellátási kötelezettség címzettjeként az átvételt követően 

gondoskodik a Tiszavasvári központtal működő Tiszavasvári és Szorgalmatos 

Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő központi háziorvosi ügyelet, 

folyamatos és zökkenőmentes működtetéséről.   
 

4.2. Átvevő felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és minősége és tekintetében is, 

ennek megfelelően rendszeresen nyomon követi szolgáltatások minőségét mérő mutatók 

alakulását (ennek körében különösen a tízezer lakosra jutó szakmai mutatókat, stb) 
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4.3. Az Átvevő nyilatkozik, az ellátás minőségének és színvonalának biztosítása céljából 

minőségi indikátorokat képez, az ellátás minőségét és a szolgáltatási struktúra 

megfelelőségét maga is rendszeresen ellenőrzi.   

4.4. Átvevő köteles a feladatellátásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, 

szabványokat, szakmai irányelveket, protokollokat, etikai normákat, hatósági, 

szakhatósági és műszaki előírásokat betartani. 

4.5. Átvevő köteles jelen szerződésben szabályozott feladatellátás tekintetében az Átadó 

részére beszámolni, legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig.  

4.6. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő jogosult a feladatellátás érdekében, az 

ahhoz szükséges közreműködői szerződéseket önállóan megkötni. 

5.A tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos kérdések 

 

5.1.A feladatellátási kötelezettség átadásával egyidejűleg Átadó a feladatellátáshoz szükséges 

ingatlan vagyont - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő- testülete 131/2019. (IV.9.) 

Kt. számú határozat 2. mellékletével elfogadott használati szerződés alapján - Átvevő 

ingyenes használatába adja, az után rezsiköltség megfizetésére köteles. 

5.2.Átvevő kötelezettsége az ügyeleti feladatellátásra átadott helyiségek tisztántartása, a 

feladattal összefüggésben keletkezett hulladék és veszélyes hulladék elszállíttatása, valamint 

az ezekkel kapcsolatos költségek megfizetése, így különösen a takarítószemélyzet biztosítása, 

takarítószerek, WC papír, szappan, kéztörlő beszerzése és biztosítása a betegek által használt 

mosdóban.  

5.3. Tekintettel arra, hogy a központi ügyeleti feladatellátást jelen szerződés hatálybalépését 

megelőzően is Átvevő látta el, így a feladatellátáshoz szükséges ingatlan és ingó vagyon már 

korában átadásra került részére, a használat folyamatos. Átvevő köteles gondoskodni a 

feladatellátást szolgáló ingó vagyon vonatkozó jogszabályok szerinti  tárgyi minimum 

feltételeknek való megfelelőségéről, ezen belül az eszközök pótlásáról, javításáról, 

karbantartásáról, felülvizsgálatáról. 

 

5.4.Átvevő a feladatellátáshoz biztosított Ügyeleti Rendelőt kizárólag jelen szerződésben 

foglalt feladatra használhatja, bérbeadási, albérletbe adási, vagy más célra nem szerez 

hasznosítási, használati jogot. 

5.5. Átvevő vállalja, hogy a feladatellátás időtartamára érvényes és megfelelő fedezetet nyújtó 

felelősségbiztosítással rendelkezik. 

5.6. Átvevő vállalja, hogy a Tiszavasvári központi orvosi ügyelet ellátáshoz 2019. május 

23. napjáig jogerős működési engedéllyel fog rendelkezni. 

6.Egészségügyi dokumentációval, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések: 

6.1.Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy az egészségügyi szolgáltatások teljesítése során 

keletkezett és a folyamatos szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi dokumentációk és 

valamennyi adat átadás-átvételét az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével 

egymással kölcsönösen együttműködve járnak el.  

6.2.Átvevő kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott  

feladatellátás bármilyen okból történő megszűnése, megszűntetése esetén a beteg-

dokumentáció, előzményi adatok átadásához hozzájárul az önkormányzat, vagy az 

önkormányzat döntése alapján kijelölt engedélyes egészségügyi szolgáltató részére. 

 

7. A szerződés felmondása 

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

felmondani. 

7.2.Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel 

megszüntethető.  
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7.3.Jelen szerződést bármely fél írásban, rendkívüli felmondással felmondhatja, az alábbi 

esetben: A másik fél bármilyen szerződésszegő magatartása esetén, amennyiben a 

szerződésszegő fél az erre vonatkozó írásbeli felszólítás átvételét követő 8 napon belül nem 

tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, a jogosult fél további 8 napon belül  

írásban rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést, a felmondás közlését követő 

hónap utolsó napjával. 

 

7.4.Átvevőnek a szerződést az irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően kell teljesíteni. Ha a szerződés megszűnése az Átvevő felróható 

szerződésszegő magatartására vezethető vissza, úgy köteles az Átadó részére a megszűnés 

időpontjától visszafelé számított egy évben kifizetett szolgáltatási ellenérték 2 havi 

átlagának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére. 

 

8. Egyéb rendelkezések  

8.1. A jelen megállapodás 2019. május 23. napján lép hatályba.   

8.2.Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat 

érvényesen kizárólag írásban tehető. 

8.3.Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos vitáikat békésen, egyeztetés útján 

kívánják rendezni. Jogvita esetére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik és alávetik 

magukat a Nyíregyházi Járási Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

8.4. Jelen szerződés a felek teljes megállapodását tartalmazza, és hatályon kívül helyez 

minden korábbi, a jelen szerződés létrejöttét megelőző akár szóbeli, akár írásbeli ajánlatot, 

ígéretet, megállapodást, intézkedést vagy tárgyalást.  

 

8.5.A jelen megállapodást a felek képviselői elolvasták, közösen értelmezték, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.  

8.6.A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

előírásait kell alkalmazni. 

 

Tiszavasvári, 2019. ……………………. 

 

…………………………         ……………………………… 

               Átadó      Átvevő 

Tiszavasvári Város Önkormányzata     ROJKÓ-MED Kft. 

       képviseletében           képviseletében 

Szőke Zoltán polgármester      Dr. Rojkó László ügyvezető 
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2.melléklet a 131/2019.(IV.9.) Kt. számú határozathoz 

 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2019. (IV.9.) 

Kt. számú határozata alapján egyrészről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye:       4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

képviseli:       Szőke Zoltán polgármester 

adóigazgatási azonosító száma:     

bankszámlaszáma:       

cégjegyzékszáma:    

 

mint Használatba adó másrészről 

 

ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
székhelye:       4558 Ófehértó, Besenyődi u. 11. 

képviseli:       dr. Rojkó László ügyvezető 

 

mint Használatba vevő között  a Tiszavasvári, Kossuth u. 4. sz. alatti 2852 hrsz-ú ingatlanon 

található Központi Orvosi Rendelőn belül az Ügyeleti Rendelő helyiségeinek használatára az 

alábi feltételekkel: 

 

 

1. A Szerződés tárgya:  

1.1 A tiszavasvári 2852 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti, 

Központi Orvosi Rendeló megnevezésű ingatlan földszinti részén - jelen szerződés 1. 

mellékletét képező alaprajzon sraffozással jelölt- 10 db helyiségből álló összesen 72,72 

m2 nagyságú ingatlanrész  (továbbiakban: ügyeleti feladatellátást szolgáló helyiségek) 

ingyenes használatba adása.  

1.2 A Központi orvosi ügyeleti feladatellátáshoz szükséges ingóságok az átadás napján 

hatályos vagyonleltár szerint kerülnek átadásra. 

 

2.A szerződés időtartama: 

A használat időtartama a Tiszavasvári központtal működő, Tiszavasvári és Szorgalmatos 

Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő az Egészségügyi ellátás folyamatos 

működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.ll.) ESzCsM. rendelet szerint 

működő Használatba vevő által ellátott központi háziorvosi ügyeleti feladatellátás kezdő 

időpontjától, azaz 2019. május 23. napjától 2019. december 31. napjáig tartó, határozott 

időre szól. 
   

 

3.Használatba vevő jogosult és köteles jelen szerződés alapján a bérleményt a 2. pontban 

meghatározott időponttól, a szerződés fennállása alatt kizárólag központi háziorvosi ügyeleti 

feladatellátás biztosítása céljára használni, bérbeadási, albérletbe adási, vagy más célra 

nem szerez hasznosítási, használati jogot. 
  

 

4.A Használatba vevő az ügyeleti feladatellátást szolgáló helyiségek használatáért bérleti 

díjat nem fizet. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy az ügyeleti feladatellátást 

szolgáló helyiségek közüzemi díjai a Használatba adó által kijelölt energetikus szakember 
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által – villany esetében beépített teljesítmény és üzemidő, fűtés esetében a légköbméter, víz 

esetében létszám és használati idő alapján – a közműszolgáltatók által kibocsátott számla 

figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Használatba vevő köteles fentiek alapján 

megállapított és felé továbbszámlázott közüzemi díjakat a kiállított számla alapján 

megfizetni.  

 

5.Használatba vevő köteles az ügyeleti feladatellátást szolgáló helyiségeket 

rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni, ideértve a tartozékait, felszereléseit, az 

épület központi berendezéseit is, valamint vagyonvédelmet maximálisan biztosítani.  

 

6.Használatba vevő értéknövelő beruházást csak a Használatba adó írásos engedélyével, a 

vele történt megállapodás alapján végezhet, melyben a beruházás értékének elszámolását is 

kötelesek a felek kölcsönösen egyeztetni. 

 

7.Használatba vevő köteles az ügyeleti feladatellátást szolgáló helyiségek karbantartási, 

javítási, amennyiben szükséges – írásbeli tulajdonosi hozzájárulást követően - átalakítási 

munkáit saját költségén rendszeresen elvégezni.  

 

8.Használatba vevő köteles továbbá gondoskodni a feladatellátást szolgáló ingó vagyon 

vonatkozó jogszabályok szerinti  tárgyi minimum feltételeknek való megfelelőségéről, ezen 

belül az eszközök pótlásáról, javításáról, karbantartásáról, felülvizsgálatáról. 

  

 

9.Felek megállapodnak, hogy az ügyeleti feladatellátást szolgáló helyiségekre, illetve 

bérbeadó tulajdonát képező ingó vagyontárgyakra bérbeadó rendelkezik 

vagyonbiztosítással.  
 

10.Használatba vevő köteles az általa használt és saját tulajdonát képező vagyontárgyakra 

vagyonbiztosítást kötni, melyet a használat időtartama alatt nem mondhat fel. Használatba 

vevő a biztosítási kötvényt a használati szerződés aláírását követő 10 napon belül köteles 

bemutatni a Használatba adónak. 

 

11.Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használati jogviszony alatt az 

ügyeleti feladatellátást szolgáló helyiségeket jó gazda gondosságával használja, az 

ingatlanra vonatkozó vagyon-, tűz-, munka- és balesetvédelmi, továbbá környezetvédelmi és 

köztisztasági szabályokat betartja, a használat időtartama alatt a feladatellátáshoz szükséges 

engedélyeket beszerzi, és gondoskodik azok folyamatos meglétéről, összhangban a szerződés 

1. pontban foglalt céljával. 

 

12.Használatba vevő a nem rendeltetésszerű használatból származó károkért teljes körűen 

felel.  

 

13.Használatba vevő a használati szerződés megszűnését követően köteles az ügyeleti 

feladatellátást szolgáló helyiségeket tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban Használatba adó részére visszaadni. 

 

14.Használatba vevő nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

A fentiek szerint átlátható szervezetnek minősülő Használatba vevő vállalja, hogy: 

- a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket 

teljesíti, 
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- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 

rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően 

használja, 

- a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban 

álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek 

vesznek részt. 

 

15.A használati jog megszűntetése megállapodással, egyoldalú nyilatkozattal: 

 a felek írásbeli közös megegyezése alapján,  

 a Használatba adó írásban, rendkívüli felmondással: 

 Használatba vevő bármilyen szerződésszegő magatartása esetén – kivéve 

az azonnali hatályú felmondásra jogosító szerződésszegés eseteit – 

Használatba adó írásbeli felszólítása átvételét követő 8 napon belül nem tesz 

eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, a Használatba Bérbeadó 

további 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással megszüntetheti a 

jogviszonyt, a felmondás közlését követő hónap utolsó napjával. 

 

 

- Használatba adó írásban, azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni a 

Használatba vevő jogellenes magatartása, súlyos szerződésszegése esetén, a felmondás 

közlésének napjával. Szerződő felek Használatba vevő súlyos szerződésszegésének 

tekintik különösen az alábbi esetet: 

- az ügyeleti feladatellátást szolgáló helyiségek szerződésellenes, rendeltetésellenes 

használata, illetve ha a jó karbantartás elmulasztása veszélyezteti a használat tárgyát, 

rendeltetésszerű használatra alkalmasságát; 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 3. § (1) bekezdésének 1. 

pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében bekövetkező, e 

ponttól eltérő változása, ugyanezen törvény 11. § (12) bekezdésében 

meghatározottak alapján; 

 használatba vevőnek a központi orvosi ügyeleti feladatellátásra vonatkozó 

érvényes működési engedélyének megszűnése 

 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem lehet 

felmondani. 

16.Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat 

érvényesen kizárólag írásban tehető. 

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.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

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

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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19.Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, azt 

akaratunkkal mindenben megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírtuk. 

 

 Tiszavasvári, 2019. ………………………..……... 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

               Használatba adó                                                               Használatba vevő 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                            ROJKÓ-MED Kft. 

           

                      képviseli                                                                           képviseli 

                  Szőke Zoltán                                                                  dr. Rojkó László 

                  polgármester                                                                        ügyvezető 

 

 

 

 

 

  



239 

 

131/2019. (IV.9.) Kt. sz. határozattal elfogadott használati szerződés melléklete 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített 

éves beszámolójáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Berbécs Ibolya témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Javasolta a címet módosítani azzal, hogy a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről címet a TIVA-SZOLG 

Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról címre, mivel üzleti terv nem 

készült, az majd csak 2019.06.01-2019.12.31. időszakra fog majd készülni. Így csak egy 

határozat-tervezetről szükséges dönteni. 

Szabó András HBVSZ Zrt. üzemigazgató: 

Megköszönte a 8 éves közös munkát, a hivatal munkatársainak és a TIVA-SZOLG Kft. összes 

munkavállalójának. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítéssel együtt, azzal, hogy az előterjesztés módosított címe a TIVA-SZOLG 

Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, így egy határozat-tervezetről 

dönt a képviselő-testület. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

132/2019.(IV.9.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely a 11/2019.(IV.9.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról  

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári Tiva-Szolg 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:109. § (2) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft. tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3:109 § (2) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Tiva-Szolg Nonprofit 

Kft.(továbbiakban: Kft.) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, kiegészítő és 

közhasznúsági mellékletét megtárgyalta és 136.526 eFt eszköz és azzal egyező forrás 

végösszeggel 7.869 eFt adózott eredménnyel a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 
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2. A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény 153.-154. §-ában foglalt letétbe helyezési és közzétételi 

kötelezettségének tegyen eleget. 
 

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az adózott 

eredmény eredménytartalékba helyezéséhez. 
 

 

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

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor      Felelős:  

            Szőke Zoltán polgármester 

                                                        dr. Groncsák Andrea ügyvezető 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 

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 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

133/2019.(IV.9.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely a 4/2019.(IV.9.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári Város 

Közétkezetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) pontjában és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

1.                Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: 

Kft.) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és 80.086 eFt eszköz és 

azzal egyező forrás végösszeggel -9.263 eFt adózott eredménnyel a mellékletben szereplő 

tartalommal elfogadja. 

 

2.              Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kft. 2018. évi 

közhasznúsági mellékletét elfogadja. 
 

3.              Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az 

eredménytartalék összegének az adózott eredmény összegével történő csökkentéséhez. 

 

4.             A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2018. évi egyszerűsített 

éves beszámoló, a közhasznúsági melléklet, valamint a könyvvizsgálói jelentés letétbe 

helyezéséről, illetve közzétételéről gondoskodjon a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 

153.-154. §.-ában foglaltak szerint. 

 

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

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor              Felelős:       Szőke Zoltán polgármester 

                               Gáll Antalné ügyvezető 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 

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 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

134/2019.(IV.9.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely a 7/2019.(IV.9.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) pontjában és Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2018. 

évi egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és 8.714 eFt eszköz és azzal egyező forrás 

végösszeggel, -3.051 eFt adózott eredménnyel a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény 153.-154. §-ában foglalt letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének 

tegyen eleget. 
 

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az adózott 

eredmény eredménytartalékba helyezéséhez. 

 

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

 

 

 

 

Határidő:  azonnal, illetve esedékességkor             Felelős:  Szőke Zoltán polgármester  

                            Dojcsákné Pásztor Erika ügyvezető 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Palló Tamás köztisztviselő 

 

 

Palló Tamás témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a Magyar Államkincstártól érkezett tájékoztatás az önkormányzat számára, 

hogy lehetősége van a rendkívüli önkormányzati támogatás keretén belül az Önkormányzati 

Tűzoltóság működési támogatására pályázni, 9 625 137 Ft összegben. Fontos megjegyezni, 

hogy ez a pályázat az Önkormányzati Tűzoltóság számára nem számít bele az évi két 

pályázati lehetőségbe, tehát ez egy plusz támogatás. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

135/2019. (IV.9.) Kt. számú 

határozata 

 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásával kapcsolatosan az 

alábbi döntést hozza: 

 

1.) A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú 

melléklete I. 10. alpontja alapján pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatás 

elnyerése érdekében. A pályázat az önkormányzati tűzoltóság támogatására fordítható, a 

benyújtott pályázati igény így nem fog beleszámolódni az évi 2 pályázati lehetőségbe. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: Szőke Zoltán  

  polgármester 

 

2.) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyenek intézkedést a pályázati anyag 

elkészítésére, benyújtására és egyben felhatalmazza őket a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal       Felelős: Szőke Zoltán  

  polgármester 

  

          Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

 jegyző 
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Tárgy (8.np.): Egyebek 

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Lakossági megkeresést tolmácsolt a képviselő testület felé, a Krúdy lakótelep járda és úttest 

közötti füves részre vonatkozó munkálatok célja felől érdeklődött egy lakos.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy közmunka programban padkarendezés folyik, vannak olyan járda szakaszok, 

amiket megnéztek bejárás során, és látni lehetett, hogy a járdára folyik vissza a csapadék víz. 

A Tiva-Szolg Kft. ügyvezetőjétől fognak tájékoztatást kérni az ügyben, és írásban fogják 

majd tájékoztatni a képviselő-testületet. 

 

 

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

polgármester bezárta és a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.  

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Ostorháziné dr.Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


