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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2019. május 30-án 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 177-198. 

rendeletei: 18-21. 

NAPIRENDEK  
 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

többszörösen módosított 1/2018. (II.20.) rendelet végrehajtásáról. 
 

3. Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

4. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról.  

 

5. Előterjesztés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről.  

 

6. Előterjesztés a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak 

kapacitás-átcsoportosítás kezdeményezéséről.  

 

7. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. évi 

támogatására kiírt pályázat benyújtásáról.  

 

8. Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről Tiszavasvári Város 

Önkormányzatánál és intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről.  

 

9. Előterjesztés a Kossuth u.-Ifjúság u. kereszteződésében létesítendő 2 db 

gyalogátkelőhely megvalósításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről.  

 

10. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról és a működéssel kapcsolatos egyéb döntésről.  

 

11. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi éves 

beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről.  
 

12. Előterjesztés Közbeszerzési szabályzat módosításáról.  

 

13. Előterjesztés a védőnői ellátás biztosítása érdekében Szorgalmatos Község 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról.  
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14. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői 

(magasabb vezető) beosztás pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról.  
 

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

hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról.  
  

16. Előterjesztés a Vodafone Magyarország Zrt. és az E.ON. Gazdasági Szolgáltató Kft. 

bérleti díjának emeléséhez szükséges inflációs mérték meghatározásának 

felülvizsgálatáról, módosításáról. 

 

17. Tájékoztató a „Streetball pályán világítás kiépítése” beadott pályázatról.  

   

18. Előterjesztés önkormányzati irodahelyiségek hasznosításáról.  

 

19. Előterjesztés a tiszavasvári 1044/8 és 1043 hrsz-ú ingatlanok felajánlásáról.  

 

20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról.  

 

21. Előterjesztés a tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan (Munkaügyi Központ) értékesítésére 

vonatkozó szándéknyilatkozatról.  

 

22. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS 
 

23. Előterjesztés a tiszavasvári 5847 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítéséről. 
 

24. Előterjesztés a tiszavasvári 6150, 6147, 6146, 6143, 6142, 6139 és 6138 hrsz-ú 

önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés 

jóváhagyásáról.  

 

25. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő tiszavasvári 2854/2/A/28 helyrajzi 

számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről.  
 

26. Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérbeadásáról. 
 

27. Előterjesztések a Tiszavasvári, Korondi u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás 

értékesítésére kötött adásvételi szerződés módosításának jóváhagyásáról.  

 

28. Zárt Egyebek 

 

 

      Készítette: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető  
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2019. május 30-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, képviselő, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, 

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

Munkácsi Mihály, Sipos Ibolya képviselők és Szabó Krisztián 

alpolgármester.                             
 

Távol maradt:     Bakné Répási Ágnes képviselő és Ráduly Zsolt alpolgármester.           

      

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

Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna 

osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető-helyettes, Gáll Attila köztisztviselő, Berbécs Ibolya 

köztisztviselő, dr. Jászkovics Adél köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Gulyásné Gáll 

Anita köztisztviselő, Terebesné Kovács Tünde a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettese, Dojcsákné Pásztor Erika a Tiszavasvári 

Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, Dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője és Balogh-Lácz Klaudia a 

Rojkó-Med Kft részéről.  
 

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

Zombori Judit köztisztviselő, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Liptay Elza 

Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, a KEF elnöke, Czirjákné Szabó Erika 

a Városi Kincstár megbízott gazdaságivezetője, Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde 

vezetője, Gurbánné Papp Mária a Nyíregyházi SC főigazgatója, Gáll Antalné a Tiszavasvári 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai 

Intézmény vezetője, Gaszperné Román Margit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgatója, Kőhegyi Edit a Nyírvidék Képző Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kutykó Róbert a Nyírvidék Képző Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője, Szabó András a HBVSZ Zrt. tiszavasvári 

üzemigazgatója, Leányvári Attila a Tiszavasvári Sport Klub elnöke, Dancs Miklós a Városi 

Kincstár sportkoordinátora, Tóth Zsolt pályázó, Lőrinczné Taraba Éva pályázó és Szepesi 

György pályázó.  

 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Szőke Zoltán polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet és a megjelent vendégeket, 

majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 

megválasztott 11 képviselőből (1 fő polgármesterként és képviselőként egyaránt) 9 fő 

képviselő volt jelen. Javasolta, hogy „Egyebek” napirendi pontként vegye fel a testület 

napirendjére „A tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan (Munkaügyi Központ) értékesítésére vonatkozó 

szándéknyilatkozat” szóló előterjesztést, majd a meghirdetés sorrendjében haladjanak. 

Végezetül kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok 

megtárgyalásának elfogadásáról.  



4 

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

napirendi pontok tárgyalását a javasolt kiegészítéssel szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és a következő határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

177/2019. (V.30.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2019. május 30. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 30. napján 

megtartott rendes ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

többszörösen módosított 1/2018. (II.20.) rendelet végrehajtásáról. 
 

3. Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

4. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról.  

 

5. Előterjesztés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről.  

 

6. Előterjesztés a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak 

kapacitás-átcsoportosítás kezdeményezéséről.  

 

7. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. évi 

támogatására kiírt pályázat benyújtásáról.  

 

8. Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről Tiszavasvári Város 

Önkormányzatánál és intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről.  

 

9. Előterjesztés a Kossuth u.-Ifjúság u. kereszteződésében létesítendő 2 db 

gyalogátkelőhely megvalósításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről.  

 

10. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról és a működéssel kapcsolatos egyéb döntésről.  
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11. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi éves 

beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről.  
 

12. Előterjesztés Közbeszerzési szabályzat módosításáról.  

 

13. Előterjesztés a védőnői ellátás biztosítása érdekében Szorgalmatos Község 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról.  
 

14. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői 

(magasabb vezető) beosztás pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról.  
 

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

hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról.  
  

16. Előterjesztés a Vodafone Magyarország Zrt. és az E.ON. Gazdasági Szolgáltató Kft. 

bérleti díjának emeléséhez szükséges inflációs mérték meghatározásának 

felülvizsgálatáról, módosításáról. 

 

17. Tájékoztató a „Streetball pályán világítás kiépítése” beadott pályázatról.  

   

18. Előterjesztés önkormányzati irodahelyiségek hasznosításáról.  

 

19. Előterjesztés a tiszavasvári 1044/8 és 1043 hrsz-ú ingatlanok felajánlásáról.  

 

20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról.  

 

21. Előterjesztés a tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan (Munkaügyi Központ) értékesítésére 

vonatkozó szándéknyilatkozatról.  

 

22. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS 
 

23. Előterjesztés a tiszavasvári 5847 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítéséről. 
 

24. Előterjesztés a tiszavasvári 6150, 6147, 6146, 6143, 6142, 6139 és 6138 hrsz-ú 

önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés 

jóváhagyásáról.  

 

25. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő tiszavasvári 2854/2/A/28 helyrajzi 

számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről.  
 

26. Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérbeadásáról. 
 

27. Előterjesztések a Tiszavasvári, Korondi u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás 

értékesítésére kötött adásvételi szerződés módosításának jóváhagyásáról.  

 

28. Zárt Egyebek 

 

 

Határidő: azonnal               Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tájékoztatásként elmondta, hogy a két ülés közötti munkájáról szóló beszámolót az SZMSZ-

nek megfelelően e-mail-en fogja megkapni a testület és a városi honlapon is megtekinthető 

lesz. A két képviselő-testületi ülés között átruházott hatáskörben hozott költségvetést érintő 

döntéseit szintén elektronikus úton küldi meg. 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető-helyettes 
 

 

Köblös Máté témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Felhívta a képviselő-testület figyelmét arra vonatkozóan, hogy az ülés előtt kiosztásra került a 

Városi Kincstár előirányzat-módosítási kérelme. Majd kiegészítésként elmondta, hogy a 

Városi Kincstár egy álláshely engedélyezési kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A 

GINOP 5.1.1. program keretében 8 hónapon keresztül, 100%-os támogatással, és 4 hónap 

tovább foglalkoztatási kötelezettség mellet szeretnének 2019. június 1-től egy új alkalmazottat 

felvenni, aki a feladatait a Fehértói u. 1/b. szám alatti Sportpályán látná el. A kérelem a 2019. 

évi költségvetést úgy érintené, hogy a Kincstárban a bér jellegű kiadás 1.170.000 forinttal, a 

járulék 228. 150 forinttal emelkedne meg, ezzel szemben 1.398.150 forint támogatás kerülne 

beállításra, és 2020. évben érintene önkormányzati saját erőt 1. 006. 668 forintban. 

Amennyiben ez elfogadásra kerül, akkor át kell vezetni a rendelet-tervezetben, mely annyiban 

módosulna, hogy a költségvetési bevétel 2.722.198. 536 forintról 2.723.596.686 forintra nőne. 

Még a költségvetési kiadás 3.099.878.745 forintról 3.101.276.895 forintra és lenne egy 9. 

tájékoztató tábla, mely a 25. melléklete az előterjesztésnek.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.  

 

Hozzászólások: 

 

Császár József képviselő: 

A rendelettel kapcsolatban megkérdezte, hogy a Városi Kincstár költségvetése valóban nem 

bírja el ezt a feladatot annak ellenére, hogy elvették a közmunkaprogramot, de a költségvetése 

maradt, a feladatköre pedig lényegesen csökkent.  

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor az intézményvezető is 

már jelezte, hogy több karbantartóra lenne szüksége, ezért az idei évre több embert is kértek a 

feladatok megoldására. Nincs tudomása arról, hogy a Városi Sportcsarnok működtetéséhez, 

hogyan oldják meg a karbantartói feladatokat, de már ott is jóval szűkítettek a létszámon és 
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folyamatosan jelzéssel élnek az önkormányzathoz, hogy a feladatellátásokhoz milyen 

emberigényük lenne. Attól függetlenül, hogy a közmunkát levették a humánpolitikától, a 

sportcsarnok karbantartói feladatok még ott maradtak. Úgy véli, hogy még mindig jóval alatta 

vannak a létszámok, ami a feladatellátást optimálisan szolgálná. És ez pontosan azért van, hogy a 

költségvetésbe megtakarításokat tudjanak hozni.  
 

Császár József képviselő: 

Az elhangzottakra reagálva még elmondta, hogy a képviselő-testület intézményi szinten már a 

korábbi években is javaslatot tett egy karbantartói csapat felállítására. Véleménye szerint nem 

a közmunkaprogramon belül kellene foglalkoztatni őket, hanem saját státuszba, és akkor nem 

lenne az a probléma, hogy minden intézménybe más-más karbantartók vannak. A 

közmunkaprogramon belül azt látni kell, hogy nincsenek karbantartók, a vezetők nem tudnak 

kiket küldeni egy adott problémához, ezért javasolta, hogy hozzanak létre egy olyan 4-5 fős 

csoportot, akiket mozgósítani lehet, így gazdaságosabban tudnák működtetni ezt a feladatkört.    
 

Szőke Zoltán polgármester: 

A témával kapcsolatban elmondta, hogy már a korábbi testületi ülésen is felmerült az a 

kérdés, hogy szükség van egy karbantartói csoportra. Véleménye szerint nem közmunka 

programon belül, hanem főállásba kellene felvenni karbantartókat, viszont olyan helyzet van 

Tiszavasváriban is, hogy a jó szakemberek már munkát találtak és állásban vannak. A 

közmunkaprogramba is nehezen találnak kőművest, villanyszerelőt és egyéb szakmákkal 

rendelkező embereket, de az önkormányzatnak is célja, hogy egy karbantartói csoport 

létrejöjjön. Ehhez viszont nagyon nehéz megtalálni a megfelelő szakembert. Ezen túlmenően, 

amennyiben nem a közmunkaprogramban fogják őket foglalkoztatni, akkor bérben ugyanúgy 

terhelni fogja az önkormányzati költségvetést, sőt jobban, mint az a karbantartó, aki a 

Fehértói pályára kerülne, hiszen bértámogatásban részesül. Tehát, lényegesen kedvezőbben 

tudják foglalkoztatni, mint hogy ha főállásba vennék fel, ezért is választották ezt a 

lehetőséget, hogy a bértámogatott programokban keressenek embereket és próbálják az 

önkormányzat működtetését megoldani.  
 

Császár József képviselő: 

Hozzáfűzte még, hogy 4 hónap után azonban az önkormányzat fogja a bért finanszírozni. Ha 

nem lesz munkája, akkor ő is beáll füvet nyírni, de ezt a közmunkás is el tudja végezni, ehhez 

nem kell szakmunkás végzettség.  
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Itt nem csak fűnyírásról van szó, hanem a teljes pályán lévő karbantartási munkákról, sőt a 

karbantartási munkákon túl a szervezések, rendezések lebonyolításában is besegítene. Úgy 

véli, hogy most egyharmadnyi bért fizetnek majd ki, hiszen 8 hónapon keresztül támogatott 

lenne. Véleménye szerint ez egy jó konstrukció, a jövőre nézve pedig el kell gondolkodni 

azon, hogy legyen egy megfelelő karbantartói csapata az önkormányzatnak, akiket ki lehetne 

vezényelni az intézményekbe, hogy a karbantartói feladatokat ellássák, de ennek is a bér 

követelményeit majd meg kell teremteni.  
 

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

Zoltán polgármester a rendelet-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 

rendeletet alkotta: 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2018. (II.20.) 

rendelet végrehajtásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető-helyettes 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő 
 

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

rendeletet alkotta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló többszörösen 

módosított 1/2018. (II. 20.) rendelet végrehajtásáról  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el: 
 

1.§. Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésének 

teljesítését  

        a) 2.222.126.225 Ft  költségvetési bevétellel 

        b) 2.534.473.084 Ft  költségvetési kiadással, 

 

        c) 725.901.089 Ft  finanszírozási bevétellel 

        d) 46.286.295 Ft  finanszírozási kiadással, 

 

 az 1., 2.1., és 2.2. mellékletekben foglalt részletezéssel fogadja el. 

 

2.§. Az irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi költségvetésének teljesítését 

        a) 367.855.500 Ft  bevétellel  

 (önkormányzati finanszírozással együtt 1.695.165.142 Ft), és 
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        b) 1.676.989.029 Ft  kiadással  

 a 7.1-7.8. mellékletek szerinti részletezéssel fogadja el. 

 

3.§. Az önkormányzat saját 2018 évi költségvetésének teljesítését 

        a)  2.553.998.372 Ft  bevétellel, 

        b)  2.204.906.550 Ft  kiadással, ebből 

        c)  1.301.136.200 Ft  intézmények részére folyósított önkormányzati 

támogatással 

        d)  903.770.350 Ft  önkormányzati kiadással a 6. melléklet szerint fogadja el. 

             

 

4.§. Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 

részletesen a következők szerint fogadja el. 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3.1, 3.2. és 4. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását 

az 5.1.-5.8 mellékletek szerint fogadja el. 

(3) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1-7.6 mellékletek 

szerint hagyja jóvá. 

(4) A költségvetési szervek maradványát a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, 

illetve engedélyezi.  

(5) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 1. tájékoztató 

táblában foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(6) Az adósságállomány alakulását a 2. tájékoztató táblában foglaltak szerint fogadja el. 

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató táblában, a 

céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 4. tájékoztató táblában foglaltak 

szerint fogadja el.  

(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 5.1-5.4. tájékoztató táblák szerint hagyja 

jóvá. 

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségek és részesedések alakulását a 2018 évben a 6. tájékoztató tábla szerint 

fogadja el.  

(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 7. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(11) A 2018. évi saját bevételei részletezését a 8. tájékoztató tábla szerint fogadja el.  

(12) A költségvetés 2017. és 2018. évi teljesítésének és 2018. évi módosított 

előirányzatának bemutatását a 9. tájékoztató tábla szerint fogadja el. 

 

 

5.§. A képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről tájékoztassa a 

költségvetési szervek vezetőit.   

 

         

6.§.  (1) E rendelet hatályba lép 2019. május 31-én 

        (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) 

önkormányzati rendelet.  

 

Tiszavasvári, 2018. május 30. 
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 Szőke Zoltán  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester j e g y z ő  
  

 

Kihirdetve: 2019. május 30-án, 

 

 

 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

 jegyző 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a 

fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról.  

Előadó:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő 

 

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

rendeletet alkotta: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete 
 

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § 

(1)-(2) bekezdésében, és a 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és 

Működési Szabályzatról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. 22. 

pontja, valamint 1. 24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság, és az 5. melléklet 1.9. pontja által biztosított véleményezési jogkörében 

illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével  a következőket rendeli el: 
 

1. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.29.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2.§ Jelen a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba. 
 

Tiszavasvári, 2019. május 30. 

 

  Szőke Zoltán     Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

polgármester      jegyző 
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A rendelet kihirdetve: 2019. május 31. 

 

 

 

 

       Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

  jegyző 
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1. melléklet 

a 20/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez 

 

A Tiszavasvári Bölcsődében alkalmazandó térítési díjak 

 

 

1.Tiszavasvári Bölcsőde 

 

1.1. A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege:       0. - Ft/ellátási nap 
 

 

1.2. A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege:    

   

1.2.1. reggeli étkezés - a napi energia szükséglet 14%-a                 56 Ft 

1.2.2. tízórai - a napi energia szükséglet 9%-a                                   35 Ft 

1.2.3. ebéd - a napi energia szükséglet 42%-a                              167 Ft 

1.2.4. uzsonna - a napi energia szükséglet 10%-a                            40 Ft 

1.2.5.Összesen:                                               298 Ft 

 

 

1.3 Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja összesen:  

 

1.3.1. a felügyelet díja 127 Ft/gondozási óra, és  

1.3.2. a gyermekek által igénybevett étkezés(ek) mindenkori, jelen rendelet szerinti bölcsődei 

étkezési  térítési díj. 

 

 

Fent meghatározott díjak a fizetendő díjakat tartalmazzák, az intézmény alanyi mentessége 

miatt ÁFA fizetés nem merül fel.  
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról. 

Előadó:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Krasznaié dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Véleménye szerint időszerű volt a rendelet felülvizsgálata. Mint, ahogy kiderült 2015-ben volt 

utoljára módosítás ezzel kapcsolatban. Szükségessé vált aktualizálni, hiszen a bevételeiket is 

növelni kell, mivel a kiadások megnövekedtek, így tudnak egyensúlyt teremteni.  

                                                            

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

Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

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

rendeletet alkotta: 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

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: 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi 

óraszámainak kapacitás-átcsoportosítás kezdeményezéséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára azzal, hogy készüljön kimutatás arról, hogy azokon a szakmákon, 

ahonnan a javaslat szerint elvehető 2-2 óraszám, milyen előjegyzési idő van jelenleg. 

Amennyiben ez 2 hétnél hosszabb, kerüljön átdolgozásra a javaslat a tekintetben, hogy 

másik szakmáról kerüljön elvételre óraszám, olyanról, ahol, 2 hétnél rövidebb a várakozási 

idő. 

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Felkérte Dr. Rojkó Lászlót, a Rojkó-Med Kft. ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa a képviselő-

testületet az átcsoportosításról. 

 

Dr. Rojkó László, a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője: 

Tájékoztatásul elmondta, hogy előzőleg már több oldalról is megvizsgálták ezt a koncepciót. 

Azért került a választás a röntgenre, mert ott van a legtöbb várakozási idő. Ezt megelőzően, az 

előző kollégával voltak megbeszélések, arra vonatkozóan, hogy hogyan is lehetne a 

várakozási időt csökkenteni, de egyszerűen elzárkózott attól, hogy bármilyen segítséget is 

nyújtson. Ő ragaszkodott ahhoz az elvhez, hogy 12-14 személytől több ne várakozzon a 

röntgenre, illetve 8 fő, aki ultrahangra. Ezen most változtattak, és úgy néz ki, hogy csökkenni 

fog a várakozási idő. Továbbá elmondta még, hogy az átcsoportosításon is gondolkodtak, a 

szakmai csoport összeült, melynek részleteiről most Balogh-Lácz Klaudia, a Rojkó-Med Kft. 

munkatársa fog beszámolni a testület előtt.    

 

Balogh-Lácz Klaudia, a Rojkó-Med Kft. munkatársa: 

Beszámolójában elmondta, hogy tavaly nyáron a kardiológiai szakmai tanács felé 

benyújtottak egy óraszám bővítés iránti támogatási kérelmet, ami azzal került elutasításra, 

hogy az országos igény részletes felmérésére lett volna szükség. Ez akkor nem történt meg, és 

javasolták, hogy a szakorvosi óraszám terhére átcsoportosítással oldják meg ezt a problémát. 

Mindezek kapcsán felvették a kapcsolatot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel és 

kértek egy tájékoztatást tőlük az átcsoportosítás kapcsán. Tehát a már meglévő kapacitásokat 

szerették volna átcsoportosítani és így létrehozni egy új szakmát, a kardiológiát. Az ő 

javaslatuk szerint a sebészetből, a fül-orr gégegyógyászatból, a röntgen diagnosztikából, 

illetve a fogászati röntgenből javasolják átcsoportosításra ezeket az óraszámokat. Itt 

megvizsgálták az országos átlaghoz viszonyított arányt, és így megállapították, hogy ebből a 

négy szakmából kerülhetnek átcsoportosításra a meglévő kapacitások. Viszont ez egy 2018. 
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évi finanszírozási évet foglal magába, és ezért a röntgen diagnosztika is javaslatra került. 

Viszont ezt tovább fogják vizsgálni, és a kihasználatlanságra hivatkozva módosításokat 

javasoltak az ellátandó beteg létszám tekintetében az akkori doktornőnek, mely javaslatok az 

egyeztetés ellenére sem értek célt. Jelenleg új szakorvosok vannak a röntgen diagnosztikán, 

akikkel folyamatos egyeztetések folynak a kihasználatlanság elkerülése érdekében, hogy ne 

legyen 4 hetes a várakozási idő. Mivel a 2018-as finanszírozási évet vette alapul, ezért volt a 

javaslata a NEAK-nak, hogy ebből is el lehet venni, viszont megszeretnék tartani ezt a 8 órát 

a röntgenre is és a fogászati röntgenből szeretnék a nem szakorvosi óraszámokból, 4 órát 

átcsoportosítani.  
 

Dr. Rojkó László, a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője: 

Elmondta, hogy azt tudni kell, hogy arról volt szó, hogy nem szakmaiból nem lehet elvenni, 

de utólag kiderült, hogy mégis elvehető, így került választás a fogászati röntgenre.  
 

Balogh-Lácz Klaudia, a Rojkó-Med Kft. munkatársa: 

Elmondta, hogy a fogászati röntgenből a tájékoztatás alapján kettőtől több óraszám is 

elvehető.  
 

Szőke Zoltán polgármester: 

A Szociális és Humán Bizottság felvetése után átgondolták és doktor úrral is egyeztetve 

elhangzott egy olyan javaslat, ami támogatható lehet. Megkérdezte, hogy van e még olyan 

rendelés, ahol 2 hétnél hosszabb a várakozási idő.  
 

Dr. Rojkó László, a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője: 

Elmondta, hogy természetesen van, a diabetológia.  
 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Kérte, hogy a jövőben is folyamatosan figyeljék ezeket az adatokat a kihasználtságot illetően. 

Megkérdezte, hogy nem merült e fel a sebészet óraszámainak átvizsgálása a kihasználtságot 

illetően.  
 

Dr. Rojkó László, a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője: 

A sebészet is javaslatra került, de ha meg tudják oldani a 8 órát, ebből a 3 szakorvosi 

ellátásból, akkor nincs rá szükség, hogy elvegyék a sebészettől. Természetesen, ha növelni 

fogják a szakrendelőt az ortopédiával és a gyerek nőgyógyászattal, akkor nyilván megkapják a 

szükséges óraszámokat. Azt tudni kell, hogy azért nem adták meg a szükséges óraszámokat, 

mert előzőleg nem voltak teljesítve az órák. Tehát 60%-os kihasználtság volt előzőleg. Most 

már ezt fel tudták tornázni majdnem 100%-ra, hiszen úgy van, hogy ha valamelyik orvos nem 

tud bejönni, akkor mindig gondoskodnak a helyettesről. Tehát a belgyógyászaton van 2-3 

olyan orvos, aki folyamatosan helyettesít. A röntgennél is ugyanez van, most 2 röntgen 

szakorvos van.  
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Az a megoldási javaslat született, hogy a fogászati röntgenből vesznek el plusz 2 órát, 

összesen így 4 órát és a röntgen diagnosztika marad a mostani óraszámban meghatározva. 

Tehát nem rontanak a helyzeten és így nem csorbul a röntgenre várók helyzete. A bizottság 

jelzése teljesen rendben van, és ezzel a módosítással fogják tudni ezt kezelni. A jövőben 

figyelemmel fogják kísérni a létszámot a szakrendelésen, de az átcsoportosítás ezzel a 

megoldással megoldható.  
 

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 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

179/2019.(V.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak kapacitás-

átcsoportosítás kezdeményezéséről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi   CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

1. Úgy dönt, hogy a tiszavasvári járóbeteg szakellátás szakorvosi kapacitásainak 

más szakmába történő átcsoportosítását a meglévő kapacitás terhére, az alábbiak 

szerint: sebészet meglévő 8 óraszámból, fül-orr gégegyógyászat meglévő 10 óraszámból 

szakrendelésenként 2-2 óraszámot, és fogászati röntgen meglévő 17 óraszámból 4 

óraszámot, összesen 8 óraszámot kardiológia szakmára kíván átcsoportosítani.  

 

2. Felkéri a Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4558 Ófehértó, Besenyődi 11. 

képviseli: dr. Rojkó László ügyvezető) ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott 

kapacitás-átcsoportosítás érdekében az engedélyezéshez szükséges kérelmet és a 

kérelmet alátámasztó dokumentációt – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, 

az abban foglalt határidőket figyelembe véve – készítse el jelen döntés kézhezvételét követő 

30 napon belül.   

 

3. Felhatalmazza a polgármestert 2. pontban meghatározott kérelem aláírására és 

benyújtására. 
 

Határidő: esedékességkor                                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

4. Amennyiben a Rojkó-Med Kft. legkésőbb 2019. október 31. napjáig az 1. pontban 

foglaltak vonatkozásában nem rendelkezik véglegessé vált működési engedéllyel, a 

Képviselő-testület jelen döntését felülvizsgálja. Felkéri a polgármestert, hogy az 

engedélyezési eljárás eredményéről számoljon be a Képviselő-testület részére. 

 

Határidő: 2019. október 31.                                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

2019. évi támogatására kiírt pályázat benyújtásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 
 

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a kiküldött előterjesztésben felsorolásra kerültek azok a beavatkozások, 

amiket a pályázat keretében megszeretnének tenni, itt szerepel elsősorban az épület 

villamossági és fűtéskorszerűsítési munkák elvégzése. A közel 35 éves óvodaépületben 

nagyobb felújítás, állagmegóvás nem került elvégzésre. Az önkormányzat a költségvetése 

terhére évek óta végez halaszthatatlanná vált javításokat, elsősorban az épület villamossági és 

fűtési rendszerében. A pályázat keretében lehetővé válik az épület villamossági rendszerének 

felújítása, valamint a fűtéskorszerűsítési munkák elvégzése, kazánok cseréje. Emellett 

megvalósulhat az óvodába történő akadálymentes bejutás biztosítása és az épület teljes belső 

festése is. A kiküldött előterjesztésben helytelenül szerepel, hiszen nem négy, hanem két 

csoportszobában cserélik ki a nyílászárókat. A fejlesztés során mind két használati blokkban 

elhelyezkedő csoportszobában sor kerül a homlokzati nyílászárók cseréjére. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Azért született ez a javaslat, mert 235 millió forintos pályázat került benyújtásra még 2016-

ban, de sajnos ez a pályázat nem nyert támogatást, viszont az óvoda állapota állandó 

beavatkozást igényel, hiszen tavaly télen a meleg vízzel volt probléma. Amikor ez a pályázati 

felhívás megjelent, akkor átgondolták, hogy mely területet lenne érdemes elsősorban 

támogatni. Dönteni kellett és arra a döntésre jutottak, hogy az óvoda épületének a felújítása 

elengedhetetlenül fontos, és ebben a pályázatban egy nagyobb felújítást, korszerűsítést is 

végre tudnak hajtani.  

 

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

Zoltán polgármester az első 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 

180/2019. (V.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. évi támogatására 

kiírt pályázat benyújtásáról 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című pályázati kiírás ab) alcéljára pályázatot nyújt be a Tiszavasvári 

Minimanó Óvoda felújítása érdekében. 

 

2. A beruházás megvalósítási helyszínét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény, Minimanó Óvoda 

 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 67/a.; 755 hrsz. 

 

3. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 A beruházás összköltsége:   35.294.000 Ft 

 Igényelt támogatás (85%):  29.999.900 Ft 

 Önkormányzati sajáterő (15%):   5.294.100 Ft 

 

4. A beruházás megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város 

Önkormányzata aktuális évi költségvetésében biztosítja. 

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához. 

 

 

 

Határidő: 2019. május 31. Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről Tiszavasvári 

Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett belső 

ellenőrzési tevékenységről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető-helyettes 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

T IS ZAV AS V ÁR I  V Á RO S Ö N KOR MÁ N Y ZAT A  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

181/2019. (V.30.) Kt. számú 

határozata 
 

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés  

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2018. évben végzett belső 

ellenőrzési tevékenységről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49.§ 

(3a) bekezdésében foglaltaknak eleget téve elfogadja, hogy Tiszavasvári Város 

Önkormányzatánál és intézményeinél 2018. évben belső ellenőrzési tevékenység nem történt.  

 

Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy további intézkedésre nincs szükség, mivel a belső 

ellenőrzési feladatot 2019. február 1. napjától külső szakértő látja el. 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a Kossuth u.-Ifjúság u. kereszteződésében létesítendő 

2 db gyalogátkelőhely megvalósításához szükséges hitel felvételéről 

szóló döntésről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

A témával kapcsolatban megjegyezte, hogy örül a döntésnek, hiszen már közel 9 éve 

harcolnak azért, hogy a gyalogosátkelőhely megvalósulhasson. Majd megjegyezte, hogy 

örülne annak is, ha az Ifjúság út rendbetétele is megtörténne, hiszen ezen útszakasz állapota is 

borzasztó, hiszen nagy igénybevételnek van kitéve, de az országban járva mindenhol ezt 

tapasztalja. Végezetül megjegyezte, hogy korábban látott egy olyan ausztrál kisfilmet, ahol 

néhány perc alatt 3 km utat tudtak csinálni és ehhez egy speciális munkagépet kellene 

beszerezni.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Örül annak, hogy a képviselők is úgy látják, hogy végre már el tudnak jutni oda, hogy a két 

gyalogátkelőhely megvalósulhat. Már az előző testületi üléseken is megjegyezte, hogy a 

költségvetés tervezésekor felállítottak egy fontossági sorrendet és arra a döntésre jutottak, 

hogy a gyalogátkelőhelyet a lakosság biztonsága érdekében mihamarabb meg kell valósítani, 

mert a Tiszavasváriak biztonsága kiemelten fontos. Majd elmondta azt is, hogy a hitelhez 

most kapták meg az ajánlatot. Amennyiben a kormányzati döntés pozitív lesz és ha 

megvalósul ez a beruházás, akkor nyugodtabban kelhetnek át a helyiek és nem helyiek is ezen 

a kereszteződésen. Az útjavítással kapcsolatban elmondta, hogy eddig hónapokon keresztül 

várt mindenki az esőre, most pedig akkor jött meg az eső, mikor nem igazán lenne rá szükség, 

mert megérkezett az útjavításhoz, a kátyúzáshoz az anyag. A munkálatok már elkezdődtek, de 

azóta minden nap esik az eső és a vízzel megtelt kátyúkba, lyukakba az aszfaltot nem lehet 

rátenni. Mihelyt szárazabbra fordul az idő, akkor a javítások is folytatódni fognak. Az Ifjúsági 

út problémájával kapcsolatban elmondta, hogy a közmunkaprogramon belül terveztek egy 

átcsoportosítást, mivel 1.700.000 forint került betervezésre bélelt csövekre, melynek most 

nem látták szükségességét és abban egyeztek meg, hogy útjavításra kell fordítani. Továbbá 

elmondta azt is, hogy elkészült az Ifjúsági út, Arany János út és a Szabolcsvezér út 

aszfaltozásának a felmérése is. Sajnos az 1.700.000 forint nem engedi meg, hogy ezeket az 

utakat újra tudják aszfaltozni, viszont olyan plusz forráshoz jutottak, melyből aszfaltot tudnak 

vásárolni. Így a kátyúzás amennyiben az időjárás is engedi meg fog valósulni. Továbbra így 

figyelni fogják a pályázati lehetőségeket és amint olyan kiírás jelenik meg, ami az 

önkormányzat számára kedvező, akkor az utak felújítását előtérbe fogják helyezni.  
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Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Szabó Krisztián alpolgármester úrral már korábban egyeztettek arról, hogy a 

gyalogosátkelőhelyhez szükséges lenne egy közlekedési lámpa, ezért megkérdezte, hogy ez a 

vélemény mennyire állja meg a helyét.    

 

Szabó Krisztián alpolgármester: 

Polgármester úrral is egyeztettek már róla, de a műszaki terv kifejezetten tartalmazza, hogy a 

felmérés szerint nem igényel jelző lámpát, tehát a tervezőt nem szeretné felülbírálni.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy megnézik majd a terveket, de ha a szabályok engedik azt, 

hogy jelző lámpa nélkül valósuljon meg, akkor ne emeljék a költségeket és ne bonyolítsák túl. 

Lehet, hogy biztonságosabb egy jelző lámpa, de úgy véli, ha már lesz zebrája a városnak, 

azzal is hatalmasat lépnek előre.  

 

Mivel további kérdés és további 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

182/2019. (V.30.) Kt. számú 

határozata 

 

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

megvalósításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth u. - Ifjuság u. 

kereszteződésben létesítendő 2 db gyalogátkelőhely megvalósításához szükséges, a 

130/2019.(IV.9.) Kt. számú határozatával elindított, 18.000.000 Ft összegű hitel felvételéről 

szóló pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a Bontó és Értékelő Bizottság 

javaslatait figyelembe véve az alábbiak szerint: 

 

1. A pályázati eljárás nyertese az OTP Bank Nyrt. ajánlata 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. 

 

-biztosíték:                                                                          -                                                                    

 

A hitelszerződés tervezetét a jelen határozat melléklete tartalmazza.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt. ajánlatával folyamodjon a 

Kormány előzetes engedélyének megszerzéséért a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak szerint. A polgármester, 

illetve szükség esetén a polgármester és a jegyző a Kormány előzetes engedélyének 

megszerzéséhez szükséges dokumentumokat kitölthetik, a nyilatkozatokat megtehetik. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár képviselőivel történt 

egyeztetés és hiánypótlás után szükség esetén a hitelszerződés tervezet módosítását 

kezdeményezze az OTP Bank Nyrt.-nél a jelen határozatban rögzített főbb 

paraméterek változatlanul hagyása mellett. Ehhez a szükséges nyilatkozatokat tegye 

meg, majd a Kormány előzetes engedélyének megszerzését követően a hitelszerződést 

írja alá. 

 

4. Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje 

alatt a hitel éves adósságszolgálatát betervezi az önkormányzat mindenkori 

költségvetésébe. 

 

5. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzatának nincs 

60 napnál régebbi köztartozása, illetve nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési 

eljárást. 

 

6. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakról az ajánlattevőt 

tájékoztassa. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

   Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit 

Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a működéssel 

kapcsolatos egyéb döntésről.  

Előadó:   Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 
 

Berbécs Ibolya témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán a gazdaságvezető tájékoztatta arról, hogy sem ő sem 

pedig az ügyvezető asszony nem tud jelen lenni az ülésen, de amennyiben a 2018. évi 

beszámolóval kapcsolatban valamilyen kérdés merülne fel, akkor azt ő tolmácsolni fogja 

feléjük és írásban, elektronikus formában tájékoztatást nyújtanak a testületi tagok felé.  
 

Bizottsági vélemény: 
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a képviselő-testület számára. 
 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

183/2019.(V.30.) Kt. számú 

határozata 
 

A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírvidék Képző Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2018. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját és annak kiegészítő, illetve közhasznúsági mellékletét megtárgyalta, és 

51.212 eFt eszköz és azzal egyező forrás végösszeggel, illetve 379 eFt adózott 

eredménnyel jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 
 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az adózott 

eredmény eredménytartalékba helyezéséhez. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén képviselje személyesen, vagy 

meghatalmazott személy útján Tiszavasvári Város Önkormányzatának tulajdonosi 

álláspontját. 
 

4. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 2. számú 

mellékletét képező, a 2018. évi működési célú támogatás felhasználásáról készült 

nyilatkozatot és elszámolást az abban foglalt tartalommal elfogadja. 
 

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

Határidő: azonnal         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetet bocsátott szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

184/2019.(V.30.) Kt. számú 

határozata 

A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő 

felmentvény megadásáról 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Nyírvidék Képző 

Központ Közhasznú Nonprofit Kft.(továbbiakban: Kft) ügyvezetője, Kőhegyi Edit 

részére történő felmentvény megadásához. A felmentvény igazolja, hogy az 

ügyvezető, Kőhegyi Edit, 2018. évben a munkáját a törvényi és alapszabályi 

elvárásokhoz képest megfelelően végezte, tevékenységét a Társaság érdekeinek 

elsődlegességét szem előtt tartva törvényesen végezte. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén képviselje személyesen, vagy 

meghatalmazott személy útján Tiszavasvári Város Önkormányzatának tulajdonosi 

álláspontját. 

 

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

 

 

     Határidő:  azonnal                                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

2018. évi éves beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 
 

Berbécs Ibolya témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Jelezte, hogy az előterjesztés a hétfői nap folyamán kiküldésre került. A gazdasági társaság 

beszámolójából a későbbiekben kiderült, hogy a kiegészítő mellékletben a Cash-Flow 

kimutatás és a mérleg téves adatokkal szerepel, de ezt javították.  

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

185/2019.(V.30.) Kt. számú 

határozata 
 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2018. évi éves 

beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: Zrt.) 2018. évi éves beszámolóját megtárgyalta 

és 1.005.757 eFt eszköz és azzal egyező forrás végösszeggel 2.579 eFt adózott 

eredménnyel a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. 

 

2. A Zrt. 2019. évi üzleti tervét a határozat mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Zrt. vezérigazgatóját jelen határozatról tájékoztassa és a 

Zrt. közgyűlésén Tiszavasvári Város Önkormányzatát jelen határozatban foglaltaknak 

megfelelően képviselje. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Szabó András tiszavasvári üzemigazgató 

                          Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés Közbeszerzési szabályzat módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Jászkovics Adél köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

186/2019. (V.30.) Kt. számú 

határozata 

 

a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. tv. 27. § (1) bekezdése alapján 

 

 

1) Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2019. (II.28.) Kt. sz. határozat 

mellékleteként elfogadott közbeszerzési szabályzatot jelen határozat 1. sz. melléklete 

szerinti tartalommal módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

   

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



439 

 

186/2019. (V.30.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

A Képviselő-testület  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) beszerzéseinek egységes 

szemlélet szerinti gazdaságos és szabályozott végrehajtása, lebonyolítása, a beszerzések 

átláthatóságának megteremtése, az önkormányzati pénzeszközök ellenőrzött és széles körű 

nyilvánosságra alapozott felhasználása, a vállalkozói esélyegyenlőség és a vállalkozói verseny 

tisztaságának biztosítása érdekében a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 

(továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében előírtak teljesítése érdekében az alábbi 

Közbeszerzési Szabályzatot alkotja meg: 

 

I. 

 

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

1. A Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Önkormányzat, mint 

ajánlatkérő (továbbiakban: ajánlatkérő) által lefolytatandó közbeszerzési, tervpályázati 

valamint koncessziós beszerzési eljárásokban azok előkészítése, kiírása, lefolytatása 

során. 

2. A Közbeszerzési Szabályzat előírásait köteles betartani a közbeszerzési eljárásban részt 

vevő valamennyi személy és szervezet. 

3. A szabályzat előírásai alkalmazhatók a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzéseknél is. 

 

II. 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE, NYILVÁNOSSÁGA 

 

1. Az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet (továbbiakban közbeszerzési terv) köteles készíteni, az adott évre 

tervezett közbeszerzésekről, amelyet a Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával, 

vagy azt követően hagy jóvá. 

 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben megfelelően szerepeltetni kell. 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 

 

Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a 

tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. 

Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb 

változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
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A közbeszerzési terv nyilvános, azt legalább 5 évig meg kell őrizni. A Jegyző - a 

közbeszerzési terv vagy módosításának elfogadását követően haladéktalanul - köteles 

gondoskodni annak közzétételéről, a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 

Közbeszerzési Adatbázisban. Amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely 

okból nem lehetséges, az Önkormányzat saját honlapján kell a közzétételt teljesíteni. 

 

2. Az ajánlatkérő a költségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztatót 

készíthet az adott évre, vagy az elkövetkezendő legfeljebb tizenkét hónapra tervezett 

összes árubeszerzéséről, építési beruházásáról vagy szolgáltatás megrendeléséről, 

melyről a Képviselő-testület a közbeszerzési terv elfogadásával egyidejűleg dönt. 

 

.  Adott esetben az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény elkészítésről és 

megjelentetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Az előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele nem vonja maga után az 

abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 

 

3. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem 

lehetséges, az Önkormányzat saját honlapján – közzétenni 

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően 

haladéktalanul; 

b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az 

előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul; 

c) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjának, valamint a 12. § (1)–(5) bekezdésének 

alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul; 

d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően 

haladéktalanul; 

e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre 

jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg; 

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési 

eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében 

felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, 

a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az 

ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a 

szerződés mindegyik fél – támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói 

kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – által történt teljesítését követő harminc 

napon belül; 

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig. 

  

 A hivatkozott dokumentumok közzétételéről a jegyző gondoskodik. 

 

III. 

 

AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ ÉS AZ ELJÁRÁSBA 

 BEVONT SZEMÉLYEK 

 

1. Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy 

elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező 

helyzetek kialakulását. 
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2. Az ajánlatkérő nevében a Képviselő-testület, egyedi esetekben, a Képviselő-testület 

felhatalmazása alapján – utólagos tájékoztatás mellett – a polgármester jár el. 

 

3. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az 

alábbi bizottság és szervezetek látják el: 

 

a) Képviselő-testület; 

b) Polgármester; 

c) A tervpályázat elbírálására létrehozott zsűri (továbbiakban: Zsűri); 

d) Az eljárásba bevont külső szakértő vagy szervezet (Tanácsadó); 

e) Polgármesteri Hivatal. 

 

4. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 

ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és 

tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek 

vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt 

nem képes. 

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 

bevont személy vagy szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 

bb) tulajdonosát, 

bc)  a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő 

az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

 

5. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban 

köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25.§ szerinti 

összeférhetetlenség. 

 

A közbeszerzési eljárás minden szakaszában (előkészítés, felhívás, közbeszerzési 

dokumentumok elkészítése, ajánlatok értékelése, és az eljárás egyéb szakaszában) 

ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek 

együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, 

jogi és pénzügyi szakértelemmel. 

 

6. Az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni 

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű 

közbeszerzési eljárásba, 

b) építési beruházás esetén a hétszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba, 

vagy 

c) a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba, 

kivéve a keretmegállapodás alapján történő, az a)-b) pontban meghatározott értéket el 

nem érő beszerzés megvalósításába, 
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d) keretmegállapodás alapján történő, az a)-b) pontban meghatározott értékű beszerzés 

megvalósításába. 

 

7. Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy keletkezett, az köteles 

az eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni. 

 

8. A közbeszerzési eljárások lebonyolításának eszköze az Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszer (EKR), a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési 

nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató 

informatikai rendszer. Használati szabályait az EKR Korm. rendelet tartalmazza. 

 

Az eljárások lebonyolítása során az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 

szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. Ettől eltérni 

csak az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 

Rendelet alapján lehetséges. 

 

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő EKR-ben történő regisztrációjával, illetve az EKR 

ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával, valamint az EKR alkalmazásával 

kapcsolatos valamennyi hozzáférési jogosultság további személyeknek, szervezeteknek 

történő adásával kapcsolatban jogosultsággal a polgármester rendelkezik. 

Az Önkormányzat nevében az adott eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó részére az adott eljárás tekintetében teljes körű jogosultságot kell 

biztosítani. 

  

 

IV. 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

1. A Közbeszerzési eljárás megkezdéséről – a költségvetés és közbeszerzési terv figyelembe 

vételével – a Képviselő-testület dönt. 

 

2. A közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása során az ajánlatkérőt jogai és 

kötelezettségei gyakorlásában – az ajánlatkérő által történő megbízás szerint – a polgári 

jogi szerződés alapján közreműködő Szaktanácsadó segítheti. 

 

3. A közbeszerzés tárgyától és értékétől függően az érintett intézmény vezetőjéből, a 

Költségvetési és Adóigazgatási Osztály vezetőjéből vagy osztályának egy – jegyző által 

kijelölt – dolgozójából, az Önkormányzati és Jogi Osztály vezetőjéből vagy osztályának 

egy – jegyző által kijelölt – dolgozójából, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő 

személyből/személyekből vagy megbízott külső szakértő személyből/személyekből a 

legalább 3 fős, de minden esetben páratlan létszámú Bíráló Bizottság áll fel, az 

ajánlatoknak a - szükség esetén a hiánypótlást, felvilágosítás vagy indokolás [Kbt. 71-72. 

§] megadását követő – Kbt. szerinti elbírálására és értékelésére. 

 

A Bírálóbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti 

szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. 
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A Bíráló Bizottságot a polgármester hívja össze. A Bíráló Bizottság írásbeli 

szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó Képviselő-testület vagy a 

polgármester részére. 

 

A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a 

tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.  

Amennyiben az ajánlatkérő nevében a polgármester hozza meg az eljárást lezáró döntést, 

ő nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a Képviselő testület 

kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a Bírálóbizottságba. 

Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell tartani. 

 

V. 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

1. A közbeszerzési eljárás előkészítése körében el kell végezni az adott közbeszerzési 

eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket, így különösen az adott 

közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet – illetőleg piacfelmérést a közbeszerzés becsült 

értékének meghatározását, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás, 

dokumentáció előkészítését. 

 

2. Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást – a beszerzés tárgyára és becsült értékére 

tekintettel – megfelelő alapossággal előkészíteni.  

 

3. Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumoknak 

biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek 

műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális 

ajánlatot adni. Az ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése során 

törekednie kell a magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítására, a környezet – 

beszerzés tárgyára tekintettel biztosítható – védelmére és a fenntarthatósági szempontok 

figyelembevételére, valamint a beszerzés tárgyát érintő szerződésmódosítások 

megelőzésére.  

 

4. A közbeszerzési eljárások előkészítése a megbízott Tanácsadó, illetve ennek hiányában 

a Polgármesteri Hivatal feladata. Az előkészítő feladatai: 

 

4.1. Javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás fajtájára (nyílt, meghívásos, tárgyalásos, 

innovációs partnerség, versenypárbeszéd). 

4.2. Meghatározza az előkészítéssel (pl. becsült érték megállapításával, piacfelméréssel) 

kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket. 

4.3. Javaslatot tesz az alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra, a kizárási okokra, 

értékelési szempontokra, a pontozásra, az eljárási hirdetmény, részvételi felhívás 

szövegére, ajánlati biztosíték összegére, a keretszerződés megállapodásra, a 

részajánlattételre, az alternatív ajánlattételre. 

4.4. Szükség esetén javaslatot tesz a gyorsított, keret – megállapodásos eljárás 

alkalmazására. 

4.5. Ütemtervet készít az adott eljárásra, amely tartalmazza az egyes eljárási cselekmények 

tervezett időpontját, az egyes cselekményekhez kapcsolódó feladatokat és azok 

felelősét. 
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4.6. Kötelezően elkészíti az ajánlati dokumentációt, szükség esetén a részvételi 

dokumentációt. 

4.7. Tárgyalásos eljárásban javaslatot tesz a tárgyalási fordulók számára, és a tárgyalás 

szabályaira vonatkozóan. 

4.8. Elkészíti és beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat. 

4.9. Tervpályázati eljárásban a Zsűri tagjainak személyére vonatkozóan javaslatot tesz és, 

elfogadásra a Képviselőtestület elé terjeszti. 

4.10. Elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges mindazon feladatokat, 

mellyel az ajánlatkérő megbízza. 

 

5. Az ajánlatkérő köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni 

és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú 

módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek különösen 

a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, 

b)  beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett 

piackutatás, 

c) igazságügyi szakértő igénybe vétele, 

d)  szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, 

e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken 

alapuló, részletes építési adatbázis, 

f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, 

g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése. 

 

6. Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg. Külön jogszabályban 

foglalt esetekben az ajánlatkérőnek tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is 

gondoskodnia kell. 

 

7. Az eljárást megindító felhívások (ajánlattételi/ajánlati/részvételi felhívások) tartalmát a 

Képviselő-testület rendes vagy soron kívüli ülésén fogadja el, vagy a Képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a polgármester fogadja el. 

 

VI. 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 

 

1. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira irányadó 

szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás vagy 

közvetlen részvételi felhívás lehet. 

 

2. A Polgármesteri Hivatal és adott esetben a (Szak)tanácsadó feladatai a közbeszerzési 

eljárás lefolytatása során: 

 

2.1. Gondoskodik arról, hogy az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi 

felhívás, előzetes tájékoztató a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága 

részére határidőben megküldésre kerüljön. A Szerkesztőbizottság hiánypótlási 

felhívása estén haladéktalanul közli a hiánypótlásra, illetve a jogszabályokba 

ütköző előírás kiküszöbölésére irányuló javaslatát. A hirdetmény tartalmának 

jelentős megváltoztatása esetén a Képviselőtestület összehívásának 

szükségességéről tájékoztatja a Jegyzőt. 
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2.2. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében elkészíti az ajánlattételi felhívást, 

továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek adatairól, valamint a 

tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást. 

2.3. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történő beadása esetén átvételi 

elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó – átvevő nevét, az ajánlat, 

részvételi jelentkezés átadás – átvételének időpontját. 

2.4. Lebonyolítja az ajánlat, részvételi jelentkezés felbontását, dokumentálását. 

2.5. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyv 

elkészítése és az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő 

igazolható átadása, megküldése. 

2.6. Az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi 

ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett 

szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az 

értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely 

önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 

2.7. Részvételi eljárás eredményességétől függően javaslatot tesz az ajánlattételre, 

felhívandók személyére. 

2.8. Lefolytatja a részvételi szakasz eredményhirdetését. 

2.9. Elkészíti a részvételi szakasz eredményéről szóló írásbeli összegzést, gondoskodik 

Közbeszerzési Értesítőnek határidőben történő megküldéséről és az 

eredményhirdetésről távollevő részvételre jelentkezőnek történő megküldéséről. 

2.10. Elkészíti a részvételre jelentkezők kizárásáról, alkalmatlanságáról, a részvételi 

jelentkezések érvénytelenségéről szóló tájékoztatót, határidőben megküldi a 

részvételre jelentkezőknek. 

2.11. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén elkészíti és megküldi az 

ajánlattevőknek az ezzel kapcsolatos értesítést. 

2.12. Az ajánlati felhívás visszavonása esetén elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek 

az erről szóló tájékoztatást, elkészíti az ezzel kapcsolatos eljárás 

eredménytelenségére vonatkozó hirdetményt és megküldi a Közbeszerzési 

Értesítőnek. 

2.13. A végleges szakvélemény és az indoklással ellátott bírálati lapok alapján 

előterjesztés formájában döntési javaslatot készít a Képviselő-testület részére. A 

nemzeti értékhatárokat elérő, vagy meghaladó, de a közösségi értékhatárokat el 

nem érő közbeszerzési eljárásokban javaslata kiterjed – a Kbt.-ben meghatározott 

feltételek fennállása esetén – a tárgyalás, vagy újabb ajánlattétel 

kezdeményezésére is. 

2.14. Ajánlattevői kérésre tájékoztatást ad a nyertes ajánlat jellemzőiről és a kérést 

benyújtó ajánlattevő által benyújtott ajánlathoz viszonyított előnyeiről. 

2.15. Az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegzés elkészítése. 

2.16.  Gondoskodik az összegezés megküldéséről az Európai Bizottság, a 

Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzési eljárás ellenőrzésére feljogosított más 

szervezet vagy a Gazdasági Versenyhivatal kérésére. Az Európai Bizottság 

részére a közbeszerzésekért felelős miniszteren keresztül kell az összegezést 

megküldeni. 

2.17. Az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről szóló hirdetmény elkészítése, 

határidő megküldése a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának. 

2.18. Két szakaszos eljárásnál elkészíti az ajánlattételi felhívást és gondoskodik annak 

az ajánlattevők részére történő megküldéséről, valamint – ha van – az ajánlati 
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dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról, kérés esetén az ajánlatkérőknek történő 

megküldéséről. 

2.19. Megtesz minden, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges – fentiekben 

nem részletezett – cselekményt, intézkedést, amellyel az ajánlatkérő megbízza. 

 

3.  A Bíráló Bizottság feladata: 

 

3.1. Értékeli a beérkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi 

felhívásnak megfelelően. 

3.2. Értékelés során megállapítja, hogy melyik ajánlat érvényes illetve érvénytelen, 

valamint, hogy mely ajánlattevő alkalmas illetve alkalmatlan a szerződés 

teljesítésére, szükséges –e kizárása. 

3.3. Tárgyalásos eljárás esetében lefolytatja a tárgyalást. 

3.4. Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlattételi határidő meghosszabbítására. 

3.5. Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlati felhívás visszavonására. 

3.6. Javaslatot tesz a részvételi szakasz Kbt. 75. § (1) bekezdése szerinti 

eredménytelenségre, illetőleg új közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

3.7. Döntési javaslat alapján kezdeményezi a Képviselő-testület összehívását az 

esetleges közbenső intézkedések, döntések meghozatala céljából. 

3.8. Az értékelés során írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az 

ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó részére. 

 

4. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről készült 

jegyzőkönyvet a (szak)tanácsadó, ennek hiányában az önkormányzat tisztségviselője 

kézjegyükkel látják el. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. 

 

5. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések értékeléséről készült jegyzőkönyvet a Bíráló 

Bizottság tagjai és a (szak)tanácsadó, ennek hiányában az önkormányzat tisztségviselője 

kézjegyükkel látják el. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív és a tagok egyéni 

bírálati lapja. 

 

6. Tárgyalásos eljárás esetén, a tárgyalásról készített jegyzőkönyvet az ajánlattevők is 

aláírják. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. 

 

7. A Képviselő-testület – a végleges szakvélemény és indoklással ellátott bírálati lapok 

alapján előterjesztés formájában – a Bíráló Bizottság által elkészített döntési javaslatot 

rendes, vagy soron kívüli ülésén vitatja meg. A Képviselő-testület a döntést – egyszerű 

többséggel – az előterjesztett javaslat elfogadásával, módosításával, újratárgyalásával 

határozat formájában hozza meg, melynek tartalmaznia kell: 

 

- Az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását indoklással együtt, 

- Érvénytelen ajánlatok, kizárt ajánlattevők megállapítását indoklással együtt, 

- Két szakaszos eljárásban az ajánlattételi felhívás tartalmát, 

- nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét, 

- Esetlegesen a következő legkedvezőbb ajánlattevő nevét, székhelyét, 

ellenszolgáltatásának összegét, 

- Az eljárás eredményére vonatkozó döntés ajánlattevőknek való megküldéséért felelős 

személyként a polgármestert, 

- Az írásbeli összegezés tartalmát,  

- Szerződéskötés időpontját, a szerződés aláírásáért felelős személyként a polgármestert. 
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8. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a polgármester írja alá. 

 

9. A polgármester hatáskörében lefolytatott közbeszerzési eljárások során a VI. fejezetben 

Képviselő-testület részére megállapított jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

VII. 

 

A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 
 

1. Tervpályázati eljárás lefolytatása a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet szabályai az 

irányadóak. 

 

2. A Tanácsadó, illetve ennek hiányában a Polgármesteri Hivatal feladatai a közbeszerzési 

eljárás során: 

 

2.1. Előkészíti az ajánlattételi felhívást, és azt elfogadásra a Képviselő-testület elé 

terjeszti, gondoskodik a felhívás megküldéséről, illetve hirdetmény útján való 

közzétételről. 

2.2. A kiegészítő tájékoztatást igénylő, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre 

adandó válaszok írásban történő rögzítése és ajánlattevők részére történő 

megküldése. 

2.3. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről a jegyzőkönyv elkészítése és az 

ajánlattevők részére történő igazolható átadása vagy megküldése. 

2.4. Az ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítése. A végleges szakvélemény és az 

indoklással ellátott bírálati lapok alapján a döntési javaslatát a Képviselő-testület 

elé terjesztése. 

2.5. Az írásbeli összegzés elkészítése és ajánlattevők részére történő megküldése, az 

érvényes ajánlattevőknek a nyertes ajánlat jellemzői ismertetésére irányuló 

kérelmének teljesítése – a Kbt.-ben szabályozottak szerint – valamint a szerződés 

aláírásra alkalmas állapotban való megszerkesztése. 

2.6. Megtesz mindent a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges – a 

fentiekben nem részletezett – cselekményt, intézkedést, amellyel az ajánlatkérő 

megbízza. 

 

3. Az ajánlatok átvételére, őrzésére a hatodik fejezet 2.6. és 2.7. pontjában meghatározottak 

szerint kell eljárni. 

 

4. Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. 

 

5. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről készült jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a 

tanácsadó, illetve ennek hiányában az önkormányzat tisztségviselője kézjegyükkel látják 

el. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalásról készített jegyzőkönyvet az ajánlattevők is 

aláírják. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. 

 

6. Az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület vagy a polgármester hozza meg. 
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VIII. 

 

A KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSE 

 

Az ajánlatkérő a belső ellenőrzésről szóló szabályzatban, külön fejezetben meghatározza a 

közbeszerzésének belső ellenőrzésének rendjét. 

 

IX. 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSA 

 

1. A szabályzat jelen pontjának előírásait kell alkalmazni az Önkormányzat által kötött 

szerződés felek – vagy az erre jogosult valamelyik fél – általi módosítására, valamint a 

felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (a 

továbbiakban együtt: szerződésmódosítás). 

 

2. A szerződés – a 4 vagy 6 pontban foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési 

eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték 

növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi 

értékek egyikét sem 

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 

b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési 

beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 

15%-át; 

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik 

az eredeti szerződés jellegéhez. 

 

3. A 2 pontot arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének 

változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a 

módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. 

4.  A 2 pontban szabályozott esetek mellett a szerződés – a 6 pontban foglalt feltételek 

vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 

módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: 

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen 

rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az 

opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek 

azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a 

szerződés általános jellegét; 

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése 

szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő 

fél személyének változása 

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti 

szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy 

létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és 

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával 

járna. Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó 

értéke – azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át; 

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 
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ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.  

 

Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca  alpont szerinti 

több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes 

módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem 

célozhatják e rendelkezés megkerülését. 

5. A 2. pontban és a 4. pont b) és c) pontjában az eredeti szerződés értékeként az aktuális, 

indexált szerződéses ellenszolgáltatást lehet figyelembe venni, ha a szerződés a 4. pont 

a) alpontjának megfelelően az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó rendelkezést 

tartalmaz. 

 Építési és szolgáltatási koncesszió esetében, ha a szerződés nem tartalmaz indexálási 

rendelkezést, az aktualizált értéket a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves 

átlagos inflációs érték figyelembevételével lehet kiszámolni. 

6. A 2. és 4. pontban szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés 

módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi 

feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha 

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést 

megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre 

jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a 

nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; 

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára 

változtatja meg; vagy 

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki. 

7. A 4. pont a) alpontja szerinti eset kivételével az ajánlatkérő köteles a szerződés 

módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal 

hirdetményt közzétenni. 

8. A szerződés az e fejezetben foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás 

eredményeként módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési 

eljárás jogtalan mellőzésével kerül sor, a módosítás a Kbt. 137. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján semmis. 

 

9. Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 

módosításáról tájékoztatót készíteni és azt hirdetmény útján közzétenni a szerződés 

módosításától számított tizenöt munkanapon belül. 

 

10. A Tanácsadó, ennek hiányában a Polgármesteri Hivatal a szerződések módosítása 

esetén elkészíti a 9. pont szerinti tájékoztatót és gondoskodik annak határidőben, a 

Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldéséről. 
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X. 

A KÖZPÉNZEKKEL VALÓ FELELŐS GAZDÁLKODÁS ELVÉNEK 

ÉRVÉNYESÍTÉSE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN 

 

1. Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 

keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek 

teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, 

valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott 

esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 

 

2. A Kbt. 2. § (1)–(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg az 

ajánlatkérőként szerződő fél részéről a szerződésszegésből eredő igények 

érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának 

gyakorlását), ha 

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával 

valósul meg, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése 

során figyelembe vett; vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben 

tér el, amely – ha a felek szerződésüket így módosították volna – 

szerződésmódosításként a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak 

minősülne. 

3. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a 

szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 

alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben 

vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 

szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint 

hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan 

perindításra. 

4. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági 

határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, 

lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához 

vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 

alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a nyertes 

ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 

egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

 

Ezen bejelentések megtételéről a Jegyző gondoskodik. 

 

XI. 

 

A TANÚSÍTÁS 

 

Az ajánlatkérő a költségvetése tárgyalásával egyidejűleg dönt a Kbt. hatálya alá tartozó 

közbeszerzési eljárásai és gyakorlata jogszabályoknak való megfelelésének tanúsításához 

akkreditált tanúsító igénybevételéről. 
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XI. 

 

A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT 

 

1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel 

elkészítését – a Tanácsadó igénybevétele esetén, annak közreműködésével – és az iratok 

határidőben való megküldését a polgármester végzi. 

 

2. A Képviselő-testület – a Tanácsadó javaslatára – a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás 

felfüggesztéséről, a szerződés megkötésének elhalasztásáról a Közbeszerzési 

Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig. Az erről szóló értesítésnek a 

Közbeszerzési Döntőbizottsághoz való megküldésről a polgármester gondoskodik. 

 

3. A Képviselő-testület dönt – a Tanácsadó javaslatára – a Közbeszerzési Döntőbizottságnak 

az ügy érdemében hozott határozata keresettel történő felülvizsgálata tárgyában. 

 

XII. 

 

A BÉKÉLTETÉSI ELJÁRÁS 

 

1. A békéltetési eljárás megindítására irányuló kérelem kézhezvételét követően a Képviselő-

testület – a Tanácsadó javaslatára – dönt a békéltetési eljárásban való részvételről, illetve a 

békéltető jelölésről. 

 

2. A békéltetési eljárás megindulása esetén a Képviselő-testület – a Tanácsadó javaslatára – 

dönt: 

 

- a békéltetési eljárásban az ajánlatkérőt képviselő személyéről; 

- a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, a szerződés megkötésének 

elhalasztásáról a békéltetési eljárás befejezéséig. Az erről szóló értesítésének a 

békéltető tanács elnökéhez való megküldéséről a polgármester gondoskodik. 

 

 

XIII. 

 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA 

 

Az Európai Bizottságnak a jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó 

felhívásra a Tanácsadó készíti el és a Képviselőtestület, illetve a polgármester jóváhagyását 

követően küldi meg a – Kbt.-ben meghatározottak szerinti – a jogsértéssel kapcsolatos 

tájékoztatását.    

 

XIV. 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA 

 

1. A közbeszerzési eljárásokat – azok előkészítéséről az eljárás alapján kötött szerződés 

teljesítéséig terjedően – a polgármester köteles írásban dokumentálni, arról feljegyzést 

készíteni, illetve a Tanácsadó igénybevételével bonyolított eljárások esetén ezt 

megkövetelni. A feljegyzést a polgármester írja alá. 
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2. A feljegyzés az alábbiakat tartalmazza: 

 

- Az eljárás megindításának időpontja; 

- A közbeszerzési eljárás iktatószáma; 

- A hirdetmény Közbeszerzési Étesítőben meghatározott iktatószámon; 

- A beszerzés tárgya, mennyisége, értéke; 

- A lefolytatott eljárás fajtája, speciális jellemzői (pl. gyorsított); 

- Ajánlattevők, részvételre jelentkezők száma; 

- Érvényes ajánlatok száma, ajánlattevők megnevezése; 

- Alkalmas ajánlattevők száma, ajánlattevők megnevezése; 

- Egyéb, éves statisztikai összegzés elkészítéséhez szükséges adat megadása; 

- Irattározás napja; 

- Irattározás száma. 

 

3. A polgármester köteles a közbeszerzési eljárásról nyilvántartást vezetni, a keletkezett 

valamennyi dokumentumot irattározásra átadni. A közbeszerzési eljárás alapján kötött 

szerződésekről külön nyilvántartást vezet. 

 

4. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a 

szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel 

kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de 

legalább az említett öt évig kell megőrizni. Az iratok megőrzéséről a polgármester 

gondoskodik a hivatal irattára útján. 

 

5. Ajánlatkérő a polgármester útján küldi meg a Közbeszerzési iratokat a Közbeszerzési 

Hatóság vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére. 

 

6. A Képviselő-testület elkészíti az ajánlatkérő éves beszerzéséről az éves statisztikai 

összegzést, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküld a 

Közbeszerzési Hatóságnak. 

 

XV. 

 

FELELŐSSÉG KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN 

 

1.  A polgármester felel: 

- A közbeszerzési eljárást megindító felhívások jóváhagyásáért; 

- A közbeszerzési hirdetmények és a beérkezett ajánlatok az Önkormányzat honlapjára 

történő megjelentetéséért, az ehhez szükséges személyi és technikai háttér 

megteremtéséért; 

- A közbeszerzési eljárásokban hozott döntések törvényességéért; 

- A közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása során közreműködő megbízottak 

munkájáért; 

- Külső szervek ellenőrzése során a közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre 

bocsátásáért. 

 

2.  A Bizottság elnöke felel: 

- A Bizottság összehívásáért és vezetéséért; 
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- A Bizottság üléseinek szabályszerű lefolytatásáért; 

- A Bizottság Közbeszerzési Szabályzatban megállapított feladatainak pontos és 

maradéktalan teljesítéséért, a határidők betartásáért. 

 

3.  A Bizottság tagjai felelnek azért, hogy: 

- A Bizottság ülésein pontosan, felkészülten jelenjenek meg, aktív közreműködésükkel 

segítsék a bizottság munkáját; 

- A Bizottság a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatait pontosan és 

megfelelő szakmai színvonalon végezze. 

 

4.  A Tanácsadó felel: 

- A Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásokban; 

- A határidők betartásáért és betartásuk folyamatos figyelemmel kiséréséért; 

- A Közbeszerzési Szabályzatban a Tanácsadó részére meghatározott feladatok 

teljesítéséért; 

- A vele kötött polgári jogi szerződésben foglaltak teljesítéséért; 

- A Kbt.-vel ellentétes javaslat esetén a döntéshozó felé történő jelzésért, felhívásért. 

 

XVI. 

 

Jelen szabályzatban foglaltak az elfogadását követően megkezdett beszerzésekre, 

közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az 

azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati 

eljárásokra, illetőleg kérelmezett békéltetési eljárásokra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. tv., valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell 

alkalmazni. 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a védőnői ellátás biztosítása érdekében Szorgalmatos 

Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 

Bizottsági vélemények: 
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 
 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:    

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

187/2019. (V.30.) Kt. számú 

határozata   

 (Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 13/2019. (V.30.) számú 

alapítói döntése) 

A védőnői ellátás biztosítása érdekében Szorgalmatos Község Önkormányzatával kötött 

együttműködési megállapodás módosításáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A védőnői ellátás biztosítása 

érdekében Szorgalmatos Község Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás módosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1.Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 157/2019. (IV.30.) Kt. számú 

határozatának 1. pontját az alábbira módosítja:  

Kezdeményezi Szorgalmatos Község Önkormányzata és Tiszavasvári Város Önkormányzata 

között Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete 307/2017. (XII.21.) Kt. számú 

határozatával elfogadott védőnői feladatok Szorgalmatos közigazgatási területén történő 

folyamatos biztosítása érdekében létrejött együttműködési megállapodás közös 

megegyezéssel történő megszüntetését Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató 

Kft.-nek és Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.-nek a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-be beolvadás útján történő egyesítése 

cégbíróság általi bejegyzésének napjával. 
 

Határidő: azonnal               Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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2.Elfogadja Szorgalmatos Község Önkormányzata, Tiszavasvári Város Önkormányzata és a 

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. között a védőnői 

feladatellátás biztosítása érdekében létrejött háromoldalú együttműködési megállapodás 

módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

3. 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. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa Szorgalmatos Község 

Önkormányzatát. 

 

Határidő: haladéktalanul   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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187/2019. (V.30.) Kt. számú határozat melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. adóigazgatási azonosítószáma: 15732468215, képviseli: Szőke Zoltán 

polgármester)  

 

másrészről Szorgalmatos Község Önkormányzata (4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. 

képviseli: Takács Pálné polgármester)  

 

harmadrészről Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

(Továbbiakban: Tiva-Szolg Kft.) (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., képviseli: dr. 

Groncsák Andrea ügyvezető) továbbiakban együtt: Felek – között, az alulírott helyen és 

időben, a következő feltételek mellett: 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 157/2019. (IV.30.) Kt. számú 

határozatával, Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 183/2019. (IV.24.) 

Kt. számú határozatával döntött arról, hogy hogy 2019. június 1. napjától Szorgalmatos 

közigazgatási területén a védőnői feladatok iskola védőnői feladatok ellátásáról Tiszavasvári 

Város Önkormányzata a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.-n keresztül gondoskodik.  

 

Tekintettel arra, hogy a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. és a 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. beolvadás útján történő egyesítésére 

várhatóan nem kerül sor 2019. június 1. napjával, így a fentebb hivatkozott háromoldalú 

megállapodás kezdő időpontját módosítani szükséges.  
 

1.Felek megállapodnak abban, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata 157/2019. (IV.30.) 

Kt. számú határozatával elfogadott együttműködési megállapodás 3. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„3. Jelen megállapodás a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft.-nek és 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.-nek a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-be beolvadás útján történő 

egyesítése cégbíróság általi bejegyzésének napjától kezdődő határozatlan időtartamra 

szól.” 

 

2. Felek rögzítik, hogy az együttműködési megállapodás jelen módosítással nem érintett 

részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.  

 

3. Jelen együttműködési megállapodás módosítást Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete „A védőnői ellátás biztosítása érdekében Szorgalmatos Község 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról” szóló 187/2019. 

(V.30.) Kt. számú határozattal elfogadta és felhatalmazta Tiszavasvári Város 

Önkormányzata polgármesterét jelen szerződés aláírására.  
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4. Jelen együttműködési megállapodás módosítást Szorgalmatos Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a …/2019.(……) Kt. számú  határozatával jóváhagyta.  

 

5. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. 

 

6. Jelen szerződés a felek által történő aláírásának napján lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2019. ………………………………… 

 

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

   Tiszavasvári Város Önkormányzata    Szorgalmatos Község Önkormányzata 

 képviseletében          képviseletében 

     Szőke Zoltán polgármester            Takács Pálné polgármester 

 
 

 

 

                                       …………………………………………… 

                                        Tiszavasvári Településszolgáltatási és 

                                              Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

                                                           képviseletében 

                                                   dr. Groncsák Andrea 

                                                                ügyvezető 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás pályázatát elbíráló 

bizottság tagjainak megválasztásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Zombori Judit köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

188/2019.(V.30.) Kt. sz.  

határozata 

 
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján dönt arról, hogy 

 

 

1.  A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető ( magasabb vezető) 

beosztás ellátására benyújtott pályázatok véleményezésére háromtagú eseti bizottságot hoz 

létre. 

Az eseti bizottság feladatainak ellátásával: 

            Kolláthné Pere Éva közoktatási szakértőt ( mint külső szakértőt) 

Gazdagné dr. Tóth Mariannát, a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és   

Jogi Osztály osztályvezetőjét, 

 Bakné Répási Ágnest, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szociális és  Humán Bizottságának elnökét bízza meg. 

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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2.  Felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban 

juttassák el Tiszavasvári Város Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli véleményének 

polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik. 

 

 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a 0284/2, 0284/6, 0284/10, 0284/11, 0284/12, 0284/13, 

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

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

189/2019. (V.30.) Kt. számú 

határozata 

 

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

0284/16 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása 

 

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

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

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. tulajdonában lévő 

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

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

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

ingatlan belterületbe legyen vonva, mivel - a tervezett belterületi határvonal az említett 

ingatlanoktól lejjebb húzódik - az Tiszavasvári város Szabályozási Tervével összhangban 

van.  

 

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

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

Szolgáltató Kft.-t, mint kérelmezőket. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés a Vodafone Magyarország Zrt. és az E.ON. Gazdasági 

Szolgáltató Kft. bérleti díjának emeléséhez szükséges inflációs mérték 

meghatározásának felülvizsgálatáról, módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Jászkovics Adél köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

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

testület számára. 

 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

190/2019. (V.30.) Kt. sz. 

határozata 
 

A Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt tiszavasvári 637 hrsz-ú ingatlanrész bérleti 

szerződésének módosításáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület elfogadja a Vodafone Magyarország Zrt. bérleti jogviszonyára 

vonatkozóan azt a kitételt, mely szerint az éves bérleti díj mértéke az előző év január 1. és az 

előző év december 31. napja közötti időszak alatt bekövetkezett fogyasztói árindex 

mértékével összefüggésében kerül megállapításra.    

 

2. A Képviselő-testület elfogadja továbbá, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. esetében a 

bérleti díj módosítására visszamenőleg tárgyév január 01. napjától kerül sor.  

 

3. A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Vodafone 

Magyarország Zrt. és a Tiszavasvári Város Önkormányzat közötti 3. sz. BÉRLETI 

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁST.  

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 3. sz. BÉRLETI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

aláírására, valamint arra, hogy az aláírt példányok megküldésével értesítse a Vodafone 

Magyarország Zrt-t. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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190/2019. (V.30.) Kt. sz. határozat melléklete:
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2.határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

191/2019. (V.30.) Kt. sz. 

határozata 

 

Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. bérleti díjának emeléséhez szükséges inflációs mérték 

meghatározásának elfogadása  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület elfogadja az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. bérleti jogviszonyára 

vonatkozóan azt a kitételt, mely szerint az éves bérleti díj mértéke az előző év január 1. és az 

előző év december 31. napja közötti időszak alatt bekövetkezett fogyasztói árindex 

mértékével összefüggésében kerül megállapításra.    

 

2. A Képviselő-testület elfogadja továbbá, hogy az E.ON. Gazdasági Szolgáltató Kft. esetében 

a bérleti díj módosítására visszamenőleg tárgyév január 01. napjától kerül sor.  

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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191/2019. (V.30.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy (17.np.): Tájékoztató a „Streetball pályán világítás kiépítése” beadott pályázatról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára. 

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

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

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

számára. 

 

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

192/2019. (V. 30.) Kt. számú 

határozata 

 

Tájékoztató streetball pályán világítás kiépítése beadott pályázatról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

 

 

I. A TSK által beadott a határozat 1.-4. számú mellékletét képező SFP-13157/2019/MKOSZ 

számú pályázatot streetball pálya világítás kiépítése tárgyban tudomásul veszi. 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Tiszavasvári Sport Klub elnökét. 

 

 

Határidő: 2019. május 31.      Felelős: Szőke Zoltán 

            polgármester  
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés önkormányzati irodahelyiségek hasznosításáról. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

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

testület számára. 

 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

193/2019. (V.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft-vel irodabérletre kötött bérleti 

szerződés megszüntetéséről 

(amely a 10/2019.(V.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

hozza: 

 

1. 

Mint tulajdonosi jogkör gyakorló jóváhagyja a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató 

Kft. ügyvezetőjének azon kezdeményezését, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a 

Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. között a Tiszavasvári, Bethlen G. u. 4. sz. 

alatti Civil Házban lévő egy irodahelyiség bérletére 2017. november 08. napjától kötött bérleti 

szerződést 2019. május 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti a határozat 1. mellékletét 

képező megállapodás szerint. 

 

2. 

A Képviselő-testület 

- felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről. 

- felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megszüntető megállapodás 

aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. május 31.                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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193/2019. (V.30.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

 

 

 

MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS 
 

 

mely létrejött egyrészről a Képviselő-testület 193/2019. (V.30.) Kt. számú határozata alapján 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

képviselője: Szőke Zoltán polgármester, 

mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről 

 

Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft.  
székhelye:   4440 Tiszavasvári, Bethlen u. 4. 

képviselője:  Dojcsákné Pásztor Erika ügyvezető,  

mint Bérlő között (továbbiakban: Bérlő)  

 

a Tiszavasvári, Bethlen u. 4.  szám alatti önkormányzati irodára 2017. november 08. napjától 

kötött bérleti szerződés megszüntetése tárgyában. 

 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő Tiszavasvári, Bethlen u. 4. szám alatti Civil 

Házban lévő egy irodahelyiségre fennálló bérleti jogviszonya közös megegyezéssel 2019. május 

31. napjával megszűnik. 
  

2. A Bérlő vállalja, hogy 2019. május 31. napjáig az irodát tisztán, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban átadja a Bérbeadó részére.  

 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a 2019. január 01-től 2019. május 31. napjáig terjedő 

időszakra vonatkozó, a Bérbeadó által még ki nem számlázott bérleti díjat a Bérbeadó által 

megküldött számláknak megfelelően, az abban megadott határidőig megfizeti a Bérbeadó 

részére. 

 

4. Szerződő felek kijelentik, hogy egymással szemben a 3./ pontban meghatározottakon kívül, a 

megszüntető szerződés aláírásának napjától kezdődően semminemű követelésük nincs. 

 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Tiszavasvári, 2019. május 31. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató  

 mint Bérbeadó Nonprofit Közhasznú Kft. 

képv.: Szőke Zoltán polgármester mint Bérlő 

  képv.: Dojcsákné Pásztor Erika ügyvezető 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

194/2019. (V.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel irodabérletre 

kötött bérleti szerződés megszüntetéséről 

(amely a 14/2019.(V.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

hozza: 

 

1. 

Mint tulajdonosi jogkör gyakorló, és mint a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. legfőbb szerve jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének azon kezdeményezését, hogy a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. között a Tiszavasvári, Ady u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban lévő egy 

irodahelyiség bérletére 2016. március 16. napjától kötött bérleti szerződést 2019. május 31. 

napjával közös megegyezéssel megszünteti a határozat 1. mellékletét képező megállapodás 

szerint. 

 

2. 

A Képviselő-testület 

- felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről. 

- felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megszüntető megállapodás 

aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. május 31.                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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194/2019. (V.30.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

 

 

 

MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS 
 

 

mely létrejött egyrészről a Képviselő-testület 194/2019. (V.30.) Kt. számú határozata alapján 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

képviselője: Szőke Zoltán polgármester, 

mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről 

 

TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Kft.  
székhelye:   4440 Tiszavasvári, Ady u. 8. 

képviselője:  dr. Groncsák Andrea ügyvezető,  

mint Bérlő között (továbbiakban: Bérlő)  

 

a Tiszavasvári, Ady E. u. 8.  szám alatti önkormányzati irodára 2016. március 16. napjától kötött 

bérleti szerződés megszüntetése tárgyában. 

 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő Tiszavasvári, Ady E. 8. szám alatti 

Térségi Szolgáltató Házban lévő egy irodahelyiségre fennálló bérleti jogviszonya közös 

megegyezéssel 2019. május 31. napjával megszűnik. 

 

2. A Bérlő vállalja, hogy 2019. május 31. napjáig az irodát tisztán, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban átadja a Bérbeadó részére.  

 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a 2019. március 01-től 2019. május 31. napjáig 

terjedő időszakra vonatkozó, a Bérbeadó által még ki nem számlázott bérleti díjat és 

közműdíjat a Bérbeadó által megküldött számláknak megfelelően, a megadott határidőig 

megfizeti a Bérbeadó részére. 

 

4. Szerződő felek kijelentik, hogy egymással szemben a 3./ pontban meghatározottakon kívül, 

a megszüntető szerződés aláírásának napjától kezdődően semminemű követelésük nincs. 

 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

Tiszavasvári, 2019. május 31. 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és 

                 mint Bérbeadó    Vagyonkezelő Nonprofit Kft.  

             képv.: Szőke Zoltán polgármester                mint Bérlő 

                képv.: dr. Groncsák Andrea ügyvezető 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 3. határozat-tervezetét szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

195/2019. (V.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel kötendő használati 

szerződés jóváhagyásáról 

(amely a 15/2019.(V.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

hozza: 

 

1. 

Mint tulajdonosi jogkör gyakorló, és mint a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. legfőbb szerve jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a TIVA-

SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. között a Tiszavasvári 

Polgármesteri Hivatal külön bejáratú épületének emeleti részén lévő két, összesen 24 m
2
 

alapterületű üres irodák használata tárgyában, 2019. június 01. napjától 2021. december 02. napjáig 

kötendő használati szerződést, a határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal. 

 

2. 

A Képviselő-testület 

- felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről. 

- felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a határozat mellékletét képező használati szerződés 

aláírására. 

 

 

Határidő: 2019. május 31.                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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195/2019.(V.30.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 195/2019. (V.30.) Kt. számú 

határozata alapján 

egyrészről:  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Szőke Zoltán polgármester 

adószám:  15732468-2-15,  

bankszámla száma: 11744144 -15404761 

mint Használatba adó (továbbiakban: Használatba adó), 

 

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 

székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

képviseli:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

adószám:  15404761-2-15 

bankszámla száma: 11744144 -15732468 

mint a Polgármesteri Hivatal üzemeltetője 

 

másrészről:  

TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

 székhelye:   ….. 

 képviseli:  dr. Groncsák Andrea ügyvezető 

 adószáma:  ………………………….. 

Cégjegyzékszám: …………………………. 

bankszámlaszáma: ………………………….. 

mint Használatba vevő (továbbiakban: Használatba vevő) 

 

között a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal külön bejáratú 

épületének emeleti részén lévő két iroda ingyenes használata tárgyában az alábbiak szerint: 

 

1. A Használatba adó használatba adja, Használatba vevő pedig használatba veszi, a Tiszavasvári 

Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1679/1 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. sz. alatti Polgármesteri Hivatal külön bejárattal rendelkező épületének 

emeleti részén található, két 12,24 m
2
 /iroda, összesen 24,5 m

2
 alapterületű helyiségeket, a 

megismert állapotban, a 2./ pontban megjelölt célra. 

A helyiségek a szerződés mellékletét képező alaprajz másolaton vonalkázva vannak jelölve. 

 

2. A helyiségek használatba adásának célja: a Használatba vevő által végzett közfeladat 

ellátásának biztosítása.  

 

3. A használat 2019. június 01. napjától, a Használatba vevő feladat ellátási szerződésében 

meghatározott időtartamig, azaz 2021. december 02. napjáig szól. 

 

4. A helyiségek a Használatba vevő részére az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint 

kerülnek átadásra. 

 

5. Felek megállapítják, hogy Használatba vevő bérleti díjat nem fizet. 
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6. A Használatba adó a Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodik a használatba adott 

helyiség és a közös használatú helyiségek fűtéséről, víz- és csatorna, valamint 

áramellátottságáról, a központi berendezések állandó üzemképes állapotáról, a közös helyiségek 

takarításáról, ezért az ingatlanhasználattal kapcsolatban felmerülő költségeket a Használatba 

vevő az alábbiak szerint köteles megfizetni:  

 

a./ Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba vevő teljes mértékben megfizeti az általa 

használt irodákhoz kapcsolódó mindennemű költséget az Önkormányzat által megbízott 

Energetikus számítását figyelembe véve a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal által tovább 

számlázott közüzemi számlák alapján (fűtés, villamos energia, és …fő foglalkoztatott dolgozó 

alapján számított vízdíjköltség). 

 

b./ Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba vevő vállalja, hogy a 6./a. pontban 

meghatározott költségviselés mellett megfizeti az épület üzemeltetése során felmerülő összes 

közös költségnek (közös helyiségek fűtési-, villamos energia költségei, valamint ugyanezen 

helyiségek takarításának, a karbantartó-fűtő foglalkoztatásának személyi és dologi költségei) 

a kizárólagosan használt helyiség alapterületével arányos mértékét, az Önkormányzat által 

megbízott Energetikus számítását figyelembe véve, a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal által 

tovább számlázott számla alapján. 

 

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

Használatba vevő köt vagyonbiztosítást. 
 

8.  Szerződés megszűntetése 

8.1.  Közös megegyezés: Jelen szerződés közös megegyezéssel megszüntethető.   
 

8.2. Rendkívüli felmondásnak van helye különösen, ha:  

- a Használatba Vevő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a jelen 

használati szerződésben előírt kötelezettségét megszegi és a külön jogszabályban foglalt 

határidőn belül felszólításnak nem tesz eleget.  
 

8.3. Azonnali felmondásnak van helye különösen, ha: 

 - a Használatba vevő a használatba adott önkormányzati vagyonnal a 2. pontban foglalt célnak 

megfelelő feladatellátás megszűnik, vagy a használatába adott vagyonban kárt okoz.  

- a Használatba vevő, az Nvtv. szerint nem minősül átlátható szervezetnek. 
 

8. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a 

Használatba vevő cserehelyiség biztosítására nem tarthat igényt. 

 

9. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használat alatt a helyiségeket jó gazda 

gondosságával használja, és egyéb módon nem terhelheti meg. Továbbá az ingatlanra vonatkozó 

vagyon-, tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartja.  

 

10. A Használatba vevő a nem rendeltetésszerű használatból származó károkért teljes körűen felel.  

 

11. Használatba vevő a helyiségeken történő szükség szerinti átalakításokat kizárólag a jogszabályi 

előírások betartása mellett, a Használatba adóval történő előzetes hozzájárulás mellett végezheti 

el. 

 

12. Használatba vevő köteles az indokolt karbantartási, állagmegóvási feladatok ellátására és ezen 

feladatok ellátásából eredő költségek viselésére. 
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13. A Használatba vevő a szerződés megszűnését követően köteles a helyiségeket tisztán, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Használatba adó részére visszaadni. 

 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló hatályos 

önkormányzati rendelete, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak. 

 

Szerződő felek a szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és 

nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, megállapítva, hogy a szerződéssel 

kapcsolatos nyitott kérdés nem maradt. 

 

 

Tiszavasvári, 2019. ………….. 

 

….. 

 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata TIVA-SZOLG Településszolgáltatási 

 Használatba adó és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

 képv.: Szőke Zoltán Használatba vevő 

 polgármester képv.: dr. Groncsák Andrea ügyvezető 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a tiszavasvári 1044/8 és 1043 hrsz-ú ingatlanok 

felajánlásáról. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára. 

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megjegyezte, hogy örül annak, hogy ezt a területet vissza tudják szerezni. Így, hogy az 

önkormányzat kezelésébe kerül, akkor talán emberibb állapotokat tudnak elérni. Ugye a bűdi 

temetőről van szó, ahol valamikor gombaüzem működött. Ez egy nyitott terület, tele gazzal, 

illegális hulladékkal és évről-évre csak problémát okoz az önkormányzatnak. Úgy véli, hogy ha a 

területet vissza tudják szerezni, ahogy az előterjesztésben is le van írva, akkor a közfoglalkoztatás 

keretein belül tudnák hasznosítani, valamint a körbe kerítésről is tudnak gondoskodni és 

normálisabb körülményt tudna ez biztosítani, mert ami most van, az nem tartható és nem helyes így, 

mert csak problémát és gondot okoz. 

 

Mivel kérdés és további 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

196/2019. (V.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A tiszavasvári 1044/8 és 1043 helyrajzi számú ingatlan felajánlásáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

1. A Képviselő-testületnek szándékában áll megvásárolni az SWZ Építő és Ingatlanfejlesztő Kft. 

(székhelye: 2170 Aszód, József A. köz 1.) 1/1 tulajdoni hányadát képező tiszavasvári  

1.1.  1044/8 helyrajzi számú 6136 m
2
 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant,  

1.2.  1043 helyrajzi számú 3945 m
2
 nagyságú, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, udvar, 

gazdasági épület megnevezésű ingatlant, melyen a valóságban épület nem található. 

2. Az ingatlanok a megtekintett állapotban kerülnek megvételre.  
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3. Az 1.1. és 1.2.  pontban szereplő ingatlanok összvételára 1 Ft, mely Áfá-t nem tartalmaz.  

4. Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos költségeket az Önkormányzat fizeti. 

 

5. Felkéri a Polgármestert, hogy 

- tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről. 

- az adásvételi szerződés tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor              Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolóról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Ládi Zsanett köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára. 

 

Mivel kérdés és további 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

197/2019. (V.30.) Kt. számú 

határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

3/2019. (I.25.)  Kt. számú határozat 

4/2019. (I.25.)  Kt. számú határozat 

5/2019. (I.25.)  Kt. számú határozat 

11/2019. (I.25.)  Kt. számú határozat 

12/2019. (I.25.)  Kt. számú határozat 

15/2019. (I.31.)  Kt. számú határozat 

19/2019. (I.31.) Kt. számú határozat 

20/2019. (I.31.) Kt. számú határozat 

24/2019. (I.31.) Kt. számú határozat 

31/2019. (I.31.)  Kt. számú határozat 

32/2019. (I.31.)  Kt. számú határozat 

33/2018. (I.31.)  Kt. számú határozat 

35/2019. (II.14.) Kt. számú határozat 

36/2019.(II.14.)  Kt. számú határozat 

45/2019. (II.14.) Kt. számú határozat 

   46/2019. (II.14.) Kt. számú határozat 

47/2019. (II.14.)  Kt. számú határozat 

48/2019. (II.14.) Kt. számú határozat 

49/2019. (II.14.) Kt. számú határozat 

66/2019. (II.28.)  Kt. számú határozat 

75/2019. (II.28.)  Kt. számú határozat 

76/2019. (II.28.)  Kt. számú határozat 

82/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 
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86/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

101/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

102/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

103/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

104/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

105/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

106/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

107/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

108/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

109/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

110/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

111/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

112/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

113/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

116/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

117/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

121/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

130/2019. (IV.9.) Kt. számú határozat 

131/2019. (IV.9.) Kt. számú határozat 

132/2019. (IV.9.) Kt. számú határozat 

133/2019. (IV.9.) Kt. számú határozat 

134/2019. (IV.9.) Kt. számú határozat 

136/2019. (IV.9.) Kt. számú határozat 

137/2019. (IV.9.) Kt. számú határozat 

152/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat 

153/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat 

154/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat 

155/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat 

156/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat 

157/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat 

159/2019. (IV.30.)  Kt. számú határozat 

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés a tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan (Munkaügyi Központ) 

értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Hozzászólások: 

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Felmerült benne az a kérdés, hogy mennyire reálisak a szakértői vélemények, mivel 200 méterrel 

arrébb 25 millióért vásárolt az önkormányzat egy romosabb épületet. 

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy a szekértői véleményt nem a kormányhivatal, hanem az önkormányzat 

készítette el, melyet a kormányhivatal elfogadott. A szóban forgó 25 millió forintos épületet pedig 

már évekkel ezelőtt megvizsgálta egy szakértő, amit egy újabb aktualizált, sajnos azzal nem tudnak 

mit kezdeni, az egy több éves történet. Most pedig felkértek egy független szakértőt, aki ezt 

elkészítette.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Emlékezete szerint már évekkel ezelőtt is vitát váltott ki a 25 millió forintos felértékelés is, de a 

szakértői véleményt nem szeretné felülbírálni. Majd néhány mondatban elmondta a kormányhivatal 

kezdeményezését. A Munkaügyi Központ épülete körüli állapotok, viszonyok rendezetlenek voltak 

hosszú időn keresztül, most sikerült olyan jó kapcsolatot kialakítani, hogy a kormányhivatalnak 

szándékában áll ezeket az állapotokat, viszonyokat rendezni. Megkeresték ezzel a lehetőséggel, így 

az önkormányzat megtette a felértékelést és továbbítják feléjük is, hogy milyen feltételekkel, milyen 

összegért javasolja az önkormányzat eladásra az épületet.  

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Elmondta, hogy a nemzeti vagyontörvény mind az ingyenes használatra, mind az ingyenes átadásra 

is lehetőséget biztosít, tehát ezzel is élhetett volna a Munkaügyi Központ, hiszen évtizedek óta 

közfeladatra használják, tehát mindkét formát javasolhatták volna.  

  

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

198/2019. (V.30.) Kt. számú  

határozata 
 

A tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan (Munkaügyi Központ) értékesítésére vonatkozó 

szándéknyilatkozat  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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1. Kifejezi azon szándékát, hogy értékesíteni kívánja az 1/1 tulajdoni hányadában álló, 

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

irodaház” művelési ágú ingatlant a Magyar Állam részére, azzal, hogy a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal - mint az értékesíteni kívánt ingatlan jelenlegi 

használója - vagyonkezelői jog keretében az ingatlant Munkaügyi Kirendeltség 

működtetése, annak feladatellátása céljából használja.   
 

2. Az 1. pontban megjelölt ingatlant a 2019. március 21. napján kelt értékelési 

szakvéleményben megállapított 34.200.000 Ft. azaz harmincnégymillió-kettőszázezer 

forint (ÁFA nélkül) forgalmi értéken kívánja értékesíteni. Az értékelésben megállapított 

forgalmi érték – a szakvéleményben foglaltak szerint - 90 napig érvényes.    

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa a Magyar Állam tulajdonosi jogait 

gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatalt.  

 

 

Határidő: azonnal        Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (21.np.): Egyebek 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Elmondta, hogy Kórik László asztalos jelezte felé, hogy a gyári lakótelepen azokat a játékokat, 

amelyek rossz állapotban voltak, azokat felújította, lefestette, hogy mire jó idő lesz tudják használni 

a gyerekek a játszóteret.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megjegyezte, hogy egyebek napirendi pont alatt három témakört is szeretne megemlíteni. 

Emlékezete szerint néhány testületi üléssel ezelőtt kértek a szociális rendelet módosítására 

javaslatot, illetve átdolgozást a támogató szolgálat vonatkozásában, mert nagyon sok panasz érkezik 

hozzá és Bakné Répási Ágneshez, mint a Szociális és Humán Bizottság elnökéhez is. Továbbá 

tudomása van arról, hogy polgármester úrnak és intézményvezető asszonynak is írtak levelet, 

melyre nem kaptak választ. A képviselőktől azt várják, hogy kérelmezzék az utazási költség 

felülvizsgálatát. A tegnapi bizottsági ülésen azt a választ kapták, hogy nem értek rá megcsinálni.  

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Ilyen nincs, hogy nem érnek rá megcsinálni. Tehát az intézményvezetőtől kaptak egy javaslatot, ami 

egyeztetés alatt van továbbra is, hiszen mindig közös álláspontra kell jutni egy ilyen javaslat 

kapcsán. A szociális rendelet módosításának felülvizsgálata további egyeztetése miatt nem jött még 

a testület elé. Reményeik szerint a következő testületi ülésre el tudják készíteni.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A témával kapcsolatban megjegyezte, hogy ez egy előző városvezetés által előterjesztett javaslat 

volt. Emlékezete szerint Bakné Répási Ágnes elnök már akkor felvetette, hogy nem egy könnyen 

megfizethető összeg, mely akkor elutasításra került, de most alaposan meg fogják vizsgálni és 

elkészítik az előterjesztést. Egyébként válaszoltak a kérdés feltevőknek, csak ezek szerint nem úgy 

érkezett vissza. A bizottság is azt az álláspontot képviselte, hogy foglalkozni fog a témával, továbbá 

és ő is azt válaszolta a kérdés feltevőknek, hogy igenis meg fogják vizsgálni, tehát az akkori 

álláspontja nem változott. Most is úgy véli, hogy ez egy magas összeg és újra kell gondolni, de ha 

meg lesznek az egyeztetések, akkor meg fogják tenni a megfelelő lépéseket. Jelenleg olyan sok futó 

pályázat és előterjesztés van, ami határidős és nem tűr halasztást. A választással kapcsolatos 

teendők igen komolyan megterhelték az önkormányzatot, de ennek ellenére mégis 28 napirendi 

ponttal készültek a mai ülésre. Tehát belátható időn belül vissza fognak térni a szociális rendelet 

felülvizsgálatára is. Úgy, hogy még türelmet kér a kérdés feltevőitől. Elmondta, hogy ha 

meghallgatásra talált volna a javaslatuk korábban, akkor erről most nem beszélgetnének.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Hozzászólását folytatva elmondta, hogy egy pozitívumról szeretne beszámolni. Az Olimpiai Baráti 

Kör rendezvényén nagyon sok képviselő jelen volt, melyet ezúton is szeretne megköszönni. Majd 

elmondta, hogy a Városi Könyvtár szervezésében Dr. Ágoston Sándor könyv bemutatója került 

megrendezésre, de a képviselők nem voltak jelen. Megkérdezte a szerzőt, hogy a képviselők közül 

járult e hozzá valaki, de azt mondta, hogy nem, ezért azt kérte, hogy a jövőben figyeljenek oda 

ezekre a dolgokra.    
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Az Olimpiai Baráti Kör rendezvényén valóban sokan részt vettek. Ez egy színvonalas és jó 

rendezvény volt, polgármesteri keretből támogatást is kaptak és kapnak. Majd elmondta, hogy az 

Olimpiai Baráti Kör vezetésével folyamatosan szoktak egyeztetni a jelen történéseiről és a jövőbeni 

tervekről is úgy, hogy ő örül, ha egy rendezvényen minél többen részt vesznek. Ő szokta is kérni a 
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képviselőktől, hogy aki tud jelenjen meg a rendezvényeken, de mindenkinek van akár magán, akár 

hivatalos jellegű elfoglaltsága úgy, hogy sajnos nem tudnak mindenhol ott lenni teljes létszámban, 

de lehetőség szerint ő értékeli és ott van ezeken a rendezvényeken. A könyvbemutatón hivatalos 

elfoglaltság miatt nem tudott rész venni, de ezt jelezte is a könyvtár felé. A támogatással 

kapcsolatban pedig annyit tud mondani, hogy az önkormányzat támogatta a könyv megjelenését. 

Azt, hogy a képviselők támogatták e vagy sem, arról nem tud nyilatkozni, de az önkormányzattól és 

önkormányzati intézménytől is kapott a könyv megjelenésére támogatást a szerző.  
 

Császár József Sándor képviselő: 

Elmondta, hogy azért, hogy nem verik nagy dobra, anyagilag támogatnak dolgokat csak nem 

mindenki teszi ki a kirakatba és nem mindenki reklámként használja ezeket a dolgokat.  

 

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

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

k.m.f. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán           Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester                                                                   jegyző 

 

 
 

 


