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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2020. január 30-án  

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 3-24. 

rendelete: 1-2. 

NAPIRENDEK  
 

1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

2. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint 

a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosításának felülvizsgálatáról.  
 

3. Előterjesztés az elfogadott intézményi férőhely kiváltási terv felülvizsgálatáról. 
 

4. Előterjesztés „A Tiszavasvári Minimanó Óvoda felújítása” tárgyú pályázat Támogatói 

okiratának elfogadásáról. 

 

5. Előterjesztés az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 

kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatás igénylésének újbóli pályázati 

felhívásáról. 
 

6. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára 

benyújtandó pályázatról.  

 

7. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi temetőüzemeltetési támogatásának 

felhasználásáról készült beszámolóról.  
 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról szóló 

beszámolóról.  
 

9. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 

367/2019. (X.22.) Kt. számú határozatának módosításáról. 
 

10. Előterjesztés gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 

módosításáról. 
 

11. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának 

módosításáról.  

 

12. Előterjesztés a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása 

Tiszavasváriban” című pályázat marketing, kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó 

vállalkozási szerződés módosításáról.  
 

13. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleményéről az iskolák felvételi 

körzethatárainak tervezetéről.  
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14. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról.  

 

15. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási 

rendjének meghatározásáról.  
 

 

16. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszttel kötött használati jogot alapító szerződés 

módosításáról.  
 

17. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110/A. szám alatti bérlakás értékesítéséről.  
 

18. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok 

közötti Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról. 
 

19. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

 

20. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS 
 

21. Előterjesztés intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos döntésről.  

 

22. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője 

kinevezésének módosításáról.  
 

 

23. Előterjesztés Baráth Olga Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. II/4. sz. alatti bérlő által 

fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről.  

 

24. Előterjesztés Terebes Anikó bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/9. szám alatti bérlakás 

értékesítésére vonatkozó kérelméről.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Ládi Zsanett
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2020. január 30-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendes nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási 

Ágnes, Balázsi Csilla, Császár József, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, 

Szurkos Szilvia, Tamás Viktor és Volosinóczki Béla képviselők. 
  

Távol maradt:   Balogh Sándor és Szabó Zsolt képviselők.  
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. 

Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető-helyettes, Gulyás Gabriella 

köztisztviselő, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Péntek Renáta köztisztviselő, Palló Tamás 

köztisztviselő, dr. Zombori Judit köztisztviselő, dr. Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit 

Kft. ügyvezetője, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője és Nácsáné dr. 

Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Központ intézményvezetője.  
 

Meghívottként távolt maradt:  
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, dr. Csomós Anita köztisztviselő, Nácsa Balázs a 

Tiszavasvári Sportegyesület elnöke, Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője, 

Nemes Ágnes az Esélytér Intézményfenntartó Központ vezetője, Kóka Anikó a Tiszavasvári 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Balogh István a Tiszavasvári Város 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.  
 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 

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

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

megválasztott 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen. Majd kérte, hogy szavazzanak a 

képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  

 

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

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

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

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2020. (I.30.) Kt. számú 

határozata 
 

A 2020. január 30. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 30. napján 

megtartott rendes ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 
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A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

2. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint 

a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosításának felülvizsgálatáról.  
 

3. Előterjesztés az elfogadott intézményi férőhely kiváltási terv felülvizsgálatáról. 
 

4. Előterjesztés „A Tiszavasvári Minimanó Óvoda felújítása” tárgyú pályázat Támogatói 

okiratának elfogadásáról. 

 

5. Előterjesztés az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 

kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatás igénylésének újbóli pályázati 

felhívásáról. 
 

6. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára 

benyújtandó pályázatról.  

 

7. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi temetőüzemeltetési támogatásának 

felhasználásáról készült beszámolóról.  
 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról szóló 

beszámolóról.  
 

9. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 

367/2019. (X.22.) Kt. számú határozatának módosításáról. 
 

10. Előterjesztés gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 

módosításáról. 
 

11. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának 

módosításáról.  
 

12. Előterjesztés a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása 

Tiszavasváriban” című pályázat marketing, kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó 

vállalkozási szerződés módosításáról.  
 

13. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleményéről az iskolák felvételi 

körzethatárainak tervezetéről.  
 

14. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról.  

15. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási 

rendjének meghatározásáról.  
 

 

16. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszttel kötött használati jogot alapító szerződés 

módosításáról.  
 

17. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110/A. szám alatti bérlakás értékesítéséről.  
 

18. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok 

közötti Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról. 
 

19. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
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20. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS 
 

21. Előterjesztés intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos döntésről.  

 

22. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője 

kinevezésének módosításáról.  
 

 

23. Előterjesztés Baráth Olga Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. II/4. sz. alatti bérlő által 

fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről.  

 

24. Előterjesztés Terebes Anikó bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/9. szám alatti bérlakás 

értékesítésére vonatkozó kérelméről.  

 

 

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 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról.   

Előadó:  Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző  

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

  

Hozzászólások: 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Ha jól értelmezte, akkor az előterjesztés arról szól, hogy a szóban forgó földterületeket 

haszonbérbe adja az önkormányzat 63.000 Ft/év/ha+ ÁFA díjért. Továbbá a kiküldött 

anyagban zárójelben fel van tüntetve, hogy Tiszavasváriban magánforgalomban bérbe adott 

földek haszonbérleti díja 80.000-130.000 Ft/ha/év között mozog. Javasolta, hogy az 

önkormányzat a 63.000 Ft helyett 80.000 Ft díjat állapítson meg.  

 

Szabó Zoltán képviselő: 

A témával kapcsolatban megjegyezte, hogy Tiszavasvári bővelkedik olyan földekben, amit 

befektetőknek oda tudnának adni. Kérte, hogy amennyiben a haszonkölcsön szerződések 

létrejönnek, akkor a szerződésben biztosítékként legyen rögzítve egy olyan pont, ami alapján 

az önkormányzat bármikor vissza tudja venni a használótól a földet, ha szüksége lenne arra, 

más önkormányzati cél miatt.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Szabó Zoltán képviselői javaslatára válaszul elmondta, hogy a szerződések úgy kerülnek majd 

megkötésre, hogy a biztosíték rögzítésre kerül, hiszen van befektetési szándék Tiszavasvári 

irányába. Továbbá megkérdezte dr. Kiss Krisztián képviselő úrtól, hogy a haszonbérleti díjra 

vonatkozó javaslata bruttó vagy nettó összeg.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Nettó összeg, 80.000 Ft/év/ha+ ÁFA.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy azért vetették el a magasabb haszonbérleti díj meghatározását, mert 

licittárgyalásra szándékozzák a földterületet bocsájtani. Ezzel kapcsolatban pedig a tapasztalat 

az, hogy igény van a földterületek bérlésére. Alacsonyabb értéken meghatározott bérleti díj 

kecsegtetőbb a földet bérelni szándékozók számára, mintha egy magasabb összeg kerül 

meghatározásra alapnak.  
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Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester szavazásra 

bocsátotta dr. Kiss Krisztián képviselő módosító javaslatát, miszerint a haszonbérleti díj 

mértéke szántó művelési ágú ingatlanok esetében 80.000 Ft/ha/év+ ÁFA legyen.  
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő–testület a dr. Kiss Krisztián képviselő módosító javaslatát, miszerint a 

haszonbérleti díj mértéke szántó művelési ágú ingatlanok esetében 80.000 Ft/ha/év+ ÁFA 

legyen többségi igen hiányában - 1 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és tartózkodás nélkül 

- nem szavazta meg és így az alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2020. (I.30.) Kt. számú  

határozata 
 

Haszonbérleti díjra vonatkozó módosító javaslatról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva „Haszonbérleti díjra vonatkozó módosító javaslatról” szóló előterjesztésről az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület elutasítja azt a képviselői javaslatot, miszerint az Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2013. (X.25.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott haszonbérleti díj mértéke szántó művelési ágú ingatlanok esetében 

80.000 Ft/ha/év + ÁFA legyen. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

1/2020.(II.3.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2019. (II.1.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. 22. pontja által biztosított véleményezési jogkörében 

illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével  a következőket rendeli 

el: 

 

 

1.§ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) 

önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12.§(2) A haszonbérleti díj mértéke a szántó művelési ágú ingatlanok esetében 63.000 

Ft/ha/év + ÁFA.” 

 

2.§ (1) E rendelet 2020. március 1. napjával lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatályba lépését követően indult eljárásokban 

kell alkalmazni. 

 

Tiszavasvári, 2020. január 31. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

   polgármester   jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2020. február 03. 

 

  Dr. Kórik Zsuzsanna 

  jegyző 

  



 

9 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. 

(X.25.) rendelet módosításáról szóló 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

 

1. Általános indokolás 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendeletével 

(továbbiakban: Vagyonrendelet) megalkotta az új hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

vagyonrendeletét. Az önkormányzati mezőgazdasági rendeltetésű földterületek 

haszonbérletére vonatkozó szabályozást a Vagyonrendelet tartalmaz 

 

2. Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

Az önkormányzati mezőgazdasági rendeltetésű földterületek haszonbérleti díj mértékének 

módosítása során az ebből származó bevétel összege kiszámíthatóbb, valamint a korábbi 

díjtételhez viszonyítva növekedést eredményez. 

   
 

2. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépését tartalmazza, mely szerint 2020. március 1. napján lép hatályba. 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról 

szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításának 

felülvizsgálatáról. 

Előadó:  Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző  

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára.   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólások: 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megkérdezte, hogy miért volt szükség a rendelet felülvizsgálatára.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy bizottsági javaslat alapján került sor a rendelet felülvizsgálatára.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy az előterjesztésben le van írva, hogy mikor és milyen kezdeményezésre indult 

a rendelet felülvizsgálata, és a testület döntött arról, hogy 2020. január 31. napjáig 

felülvizsgálja különös tekintettel a szociális bérlakások bérbeadására vonatkozó 

rendelkezésekre.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Röviden elmondta, hogy az előző Képviselő-testület Szociális és Humán Bizottságánál merült 

fel az önkormányzati bérlakások kiutalása című napirendi pont kapcsán az a kérdés, hogy a 

3+3 év lejártát követően van e lehetőség a bérlőnek a szerződés meghosszabbítására. Azt 

tudni kell, hogy nagyon sok a lakásbérlő igénylő. Amennyiben pontozás alapján olyan 

személynek kellene kiutalni, aki nem gyerekekkel költözik, hanem önállóan, akkor egyetlen 

személynek miért adják oda a lakást, amikor abba egy nagyobb családot is be lehetne 

költöztetni. Amikor kimegy a bizottság egy környezettanulmányra, bizonyos esetben nem 

pontrendszer szerint döntenek, hanem egyedi döntést hozhat a bizottság.   
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Szőke Zoltán polgármester: 

dr. Kiss Krisztián képviselőnek felvetett kérdésére tájékoztatásként felolvasta az 

előterjesztésben leírtakat: „Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a 2019. 

szeptember 30-i testületi ülésen – tekintettel a Lakásrendelet szabályozására - két bérlő 

esetében a szociális lakásra szóló bérleti jogviszony nem került meghosszabbításra, mivel a 

bérlők bérleti jogviszonya határozott időre szólt és a határidő lejártát követően egy 

alkalommal – 3 évre – már meghosszabbításra került.” Az okok, az előzmények 

megfelelőképpen a képviselők elé lettek tárva és az előterjesztés pedig előkészítve.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Nyilván a valós ok az volt, hogy vizsgálják meg a rendeletet, illetve a szabályokat ahhoz az 

ügyhöz kapcsolódóan, hogy ha valaki a 3+3 évet már kitöltötte. A jelenleg hatályos rendelet 

szerint akkor maradhat a lakásban, ha egészségügyi állapota ezt indokolttá teszi, ezért a 

határozat-tervezettel kapcsolatban majd szeretne módosításokat javasolni. Majd elmondta, 

hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén felvetődött az, hogy az előterjesztő úgy jelölte 

meg a rendelet célját, hogy átmeneti időre biztosítson szociális lakhatást a rászorulók részére. 

Úgy véli, hogy ez a cél önmagában nem biztos, hogy fedi a valóságot, tehát úgy fogalmazná 

meg, hogy lakhatást biztosítson a rászorulók részére mindenféle időtényezőt illetően, hiszen 

adott esetben nem tudhatják, hogy az illetőnek mi történt az életében. Úgy véli, hogy úgy 

kellene módosítani a rendelet-tervezetet, hogy az az objektív körülmények igazolására 

szolgáljon és ne csak úgy általában.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a határozat-tervezet indokolás részében szerepel 

az, hogy „Az Önkormányzatnak a szociális bérlakás kiutalásával nem az a célja, hogy a bérlő 

élete végéig az önkormányzati bérlakásban lakjon, hanem az, hogy ideiglenesen – maximum 

6 évig - segítsen az adott lakásigénylő lakáshelyzetén, majd ezt követően újabb lakásigénylő 

lakhatását támogassa, figyelembe véve, hogy az önkormányzati bérlakások száma - 

értékesítésük miatt - évről évre csökken, ugyanakkor a lakásigénylők száma nő, valamint az 

önkormányzati bérlakások után fizetendő lakbér mértéke igen méltányos a magánforgalomban 

bérbe adott lakások bérleti díjához képest.” Megkérdezte, hogy akkor az a képviselői felvetés, 

hogy ne szerepeljen benne, hogy az önkormányzatnak a szociális bérlakások kiutalásával ez a 

célja.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megkérdezte, hogy van e arra valamiféle törekvés, hogy a bérlők kilakoltatását elkerüljék és 

megvizsgálják, hogy mi van adott esetben a háttérben, hogyan lehet rajtuk segíteni.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Az önkormányzat, mint tulajdonos megfogalmazhatja azt, hogy azért adja 3+3 évre és nem 

határozatlan időre, mert az a szándéka, hogy minél több emberen segítsen. Módosító 

javaslatban a testület dönthet arról, hogy a 3+3 évet szeretné-e fönn tartani vagy egy 

határozatlan idejű jogviszonyt javasol a képviselő úr. A felvetéssel kapcsolatban elhangzott az 

objektív körülmény vizsgálata a bizottsági ülésen is. Úgy fogalmaz konkrétan a rendelet, hogy 

a lakásügyben hatáskörrel rendelkező bizottság a 7. bekezdésben foglaltakon túlmenően, 

amennyiben a lakásigénylési kérelemben feltüntetett adatok, információk alapján indokoltnak 

tartja, bármely lakásigénylőnél végezhet helyszíni szemlét. Itt lehet megfogalmazni még a 

kérelemben feltüntetett körülmények vizsgálatára. Úgy véli, hogy ha a rendeletet olyannal 

egészítik ki, hogy a kérelemben feltüntetett adatok, információk alapján a bizottság helyszíni 

szemlét végezhet a kérelemben feltüntettet körülmények vizsgálatára, az nem szubjektív. 

Olyat nem javasol beírni a rendeletbe, hogy az objektív körülményt megvizsgálta, mert az 
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jogbizonytalan. A rendelet csak azt foglalja magába, hogy a Szociális és Humán Bizottság 

kimegy a bérlőhöz és helyszíni szemlét tart, tesz egy javaslatot a testületnek, de nem a 

bizottságé a döntési jogkör, hanem a testületé az ott feltárt körülmények ismeretében.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Úgy véli, hogy attól lesz ez átmeneti, hogy nem öröklakást adnak, hanem bérlőt jelölnek ki. A 

másik, ami felmerült bizottsági ülésen is, hogy a bérlők olyan szerződést írnak alá, amiben 

tudják, hogy van 3 év, ami esetleg meghosszabbítható, azért, hogy addigra meg tudják oldani 

a lakhatási körülményeiket.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megjegyezte, hogy ő is azt javasolná, hogy a kérelemben feltüntetett körülmények az objektív 

leírt körülmények legyenek. Úgy értette, hogy a kérelemben foglalt körülményeknek legyen 

egy helyszíni szemle során történő ellenőrzése, de úgy véli, hogy ezt vigyék bizottság elé, 

hogy lehessen egy objektív mércét felállítani a döntés meghozatalához. Ezért tartja a rendelet 

megfogalmazását aggályosnak, mert a szemle megtartása után a megállapításokra tesz 

javaslatot. Át kellene gondolni, hogy milyen lehetőség van akkor, ha az évek alatt a bérlő 

olyan helyzetbe került, hogy nem tudja másképp megoldani a saját lakhatását. Tehát ez a 

társadalmi szolidaritás és ennek is valamilyen módon érvényesülni kell, adott esetben meg 

kell vizsgálni, hogy máshol mi a gyakorlat, mi az általános élethelyzet.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Hangsúlyozta, hogy a határozat esetében fontos az önkormányzat, mint tulajdonosi jogkör 

gyakorló szándékának megfogalmazása, mert valamilyen indoklás szükséges ahhoz, hogy azt 

mondja ki, hogy határozott időre adja a szociális bérlakások esetében a bérlést és nem 

határozatlanra.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Javasolta a képviselő-testületnek az eredeti indoklást, vagyis a célok meghatározását, mert 

ahogy Bakné Répási Ágnes elnök asszony is megfogalmazta a szociálisan rászorult bérlők 

tisztában vannak azzal, hogy belátható időn belül megoldást kell találniuk a lakhatásra. Ha 

ezen a rendszeren változtatna a testület, akkor olyan helyzetbe kerülne az önkormányzat, hogy 

örök lakhatást biztosítana a „szociálisan rászorultaknak.” Úgy véli, hogy 6 év egy olyan 

időszak, amire egy családnak, rászorultnak lehet lehetőséget találni, hogy tovább lépjen, 

amennyiben olyan élethelyzet alakul. Az önkormányzat úgy áll az ilyen esetekhez hozzá, 

hogy nem tesz utcára családokat, embereket, hanem mindig van idő, mindig van megoldás 

arra, hogy a lakhatása biztosítva legyen, viszont, ha a rendeletet olyan formában módosítanák, 

hogy nem szab meg határidőt, akkor egy örök lakhatás lenne a vége mindenki számára, aki 

szociális bérlakáshoz vagy önkormányzati lakáshoz jut. A második részére reagálva pedig 

elmondta, hogy támogatja jegyző asszony javaslatát és az általa megfogalmazottakat, hogy a 

kérelemben feltüntetett körülmények vizsgálatára kiegészítés kerüljön bele. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet változatlan formában szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2020. (I.30.) Kt. számú  

határozata 
 

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosításának felülvizsgálatáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva „A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosításának felülvizsgálatáról” szóló előterjesztésről az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület – a 355/2019. (IX.30.) Kt. számú határozatában foglalt javaslat szerint - 

nem módosítja a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 

valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati 

rendelet önkormányzati szociális bérlakások bérbeadására vonatkozó rendelkezéseit az 

alábbi indokkal: 

 

355/2019. (IX.30.) Kt. számú határozatban foglalt javaslat: 

„A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet kerüljön felülvizsgálatra 2020. január 31. napjáig, különös tekintettel 

a szociális bérlakások bérbeadására vonatkozó rendelkezésekre. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a felülvizsgálat eredményeképpen, amennyiben indokolt, a 

rendeletmódosítást terjessze a Képviselő-testület elé.” 

 

Indokolás:  

Az Önkormányzatnak a szociális bérlakás kiutalásával nem az a célja, hogy a bérlő élete 

végéig az önkormányzati bérlakásban lakjon, hanem az, hogy ideiglenesen – maximum 6 évig 

- segítsen az adott lakásigénylő lakáshelyzetén, majd ezt követően újabb lakásigénylő 

lakhatását támogassa, figyelembe véve, hogy az önkormányzati bérlakások száma - 

értékesítésük miatt - évről évre csökken, ugyanakkor a lakásigénylők száma nő, valamint az 

önkormányzati bérlakások után fizetendő lakbér mértéke igen méltányos a magánforgalomban 

bérbe adott lakások bérleti díjához képest. 

 

Tekintettel arra, hogy a bérlő már a kiutaláskor tisztában van a bérleti jogviszony határozott 

időtartamáról, ezért törekednie kell arra, hogy a határidő lejártát követően - vagy még azt 

megelőzően - a lakáshelyzetét más módon próbálja megoldani.   

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

módosító javaslatával együtt, amennyiben a bizottság a lakásigénylési kérelemben 

feltüntetett adatok, információk alapján indokoltnak tartja, bármely lakásigénylőnél 

végezhet helyszíni szemlét, a kérelemben feltüntetett körülményeket vizsgálva.  

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete 

 

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi 

LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati 

rendelet 4. melléklet 22. pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság és az 5. melléklet 15. pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes 

Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:    

 

1.§ A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásokról szóló 12/2019. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (5) 

bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 „b) az igénylő és a vele együtt költözők jövedelmi, vagyoni helyzetéről a rendelet 14. § (3) 

bekezdésében meghatározott igazolások benyújtásával.” 

2.§ A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásokról szóló 12/2019. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (6) 

bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„(6) … 

b) Amennyiben a lakásigénylő a rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében jogosult szociális 

lakásra, úgy a lakásügyben hatáskörrel rendelkező bizottság a rendelet 6. mellékletében 

szereplő pontrendszer, valamint amennyiben a lakásigénylési kérelemben feltüntetett 

adatok, információk alapján a lakásigénylőnél eseti helyszíni szemle megtartására került 

sor, annak megállapításai alapján javaslatot tesz a képviselő-testület felé az első és második 

helyen bérlőül jelölt személyekre azzal, hogy amennyiben az első helyen bérlőül jelölt személy 

a döntéstől számított 30 napon belül a lakásbérleti szerződést nem köti meg, úgy a lakásbérleti 

szerződés megkötésére a második helyen bérlőül jelölt személy jogosult.” 

3.§ A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásokról szóló 12/2019. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (8) 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(8) A lakásügyben hatáskörrel rendelkező bizottság a (7) bekezdésben foglaltakon túlmenően, 

amennyiben a lakásigénylési kérelemben feltüntetett adatok, információk alapján 
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indokoltnak tartja, bármely lakásigénylőnél végezhet helyszíni szemlét, a kérelemben 

feltüntetett körülményeket vizsgálva.” 

4.§  Ez a rendelet 2020. február 1-én lép hatályba. 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2020. január 31. 

 

                                                                                  Dr. Kórik Zsuzsanna 

             jegyző 
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A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 2/2020 (I.31.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

 

1. Általános indokolás 

 

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés 

értelmében önkormányzati rendeletben kell meghatározni az önkormányzati lakás szociális 

helyzet alapján történő bérbeadásának a lakás bérbeadásakor fennálló jövedelmi és vagyoni 

körülményekhez igazodó feltételeit.  

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Lakásrendelet) 6. §-a, valamint 14. §-a szabályozza a szociális bérlakások bérlő részére 

történő kiutalásának részletes szabályait.  

 

2. Részletes indokolás  

 

1. §-hoz 

 

A Lakásrendelet korábbi módosításából adódó adminisztrációs hiba miatt a hivatkozott 

jogszabályi hely nem megfelelő, ezért szükséges annak helyesbítése. 

 

2. § és 3. §-hoz 

 

A bérlőkijelölési szempontrendszer kibővítésével, azaz a pontrendszer mellett a 

lakásigénylőknél végzendő eseti helyszíni szemle alapján, vagy az egyedi életkörülmények 

figyelembe vételével nagyobb esély van arra, hogy a rászorultabb lakásigénylő részére 

kerüljön kiutalásra a szociális bérlakás. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés az elfogadott intézményi férőhely kiváltási terv 

felülvizsgálatáról.  

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 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

   

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 10 fő. 
 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2020. (I.30.) Kt. számú 

határozata 
 

Az elfogadott intézményi férőhely kiváltási terv felülvizsgálatáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az elfogadott intézményi férőhely 

kiváltási terv felülvizsgálatáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
 

I. Úgy dönt, hogy a – 339/2018. (XII.19.) Kt. számú határozatával elfogadott, 

fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonára vonatkozó intézményi férőhely 

kiváltási tervet felülvizsgálja és módosítani kívánja, aszerint, hogy a részleges 

férőhelykiváltásra vonatkozó pályázati lehetőség keretein belül legfeljebb 1 

lakóegység 12 fő ellátottal történő kialakítására vonatkozóan vizsgálja meg a 

pályázat benyújtásának lehetőségét.  
 

II.  Felkéri a Kornisné Központ intézményvezetőjét, hogy az elfogadott intézményi 

férőhely-kiváltási terv - I. pontban foglaltaknak megfelelő - módosítását 

haladéktalanul készítse elő, azzal, hogy amennyiben megnyílik a részleges 

férőhely kiváltás pályázati lehetősége, az ehhez szükséges terv álljon 

rendelkezésre. 
 

Határidő: haladéktalanul  Felelős: Kornisné Központ 

intézményvezető 
 

III.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kornisné Központ 

intézményvezetőjét.   

 

 Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés „A Tiszavasvári Minimanó Óvoda felújítása” tárgyú 

pályázat Támogatói okiratának elfogadásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Péntek Renáta köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2020. (I.30.) Kt. számú 

határozata 

 

„A Tiszavasvári Minimanó Óvoda felújítása” tárgyú pályázat 

Támogatói okiratának elfogadása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

I. Elfogadja a 2019. augusztus 22. napján kelt BMÖFT/5-7/2019. iktatószámú miniszteri 

döntés alapján készült „A Tiszavasvári Minimanó Óvoda felújítása” tárgyú 

pályázat Támogatási okiratát. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Támogatási szerződésben rögzített 

tartalom betartásáról. 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című 

EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható 

lakhatási támogatás igénylésének újbóli pályázati felhívásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Péntek Renáta köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Kérte a képviselőket, hogy hívják fel az emberek figyelmét erre a pályázati lehetőségre, hiszen a 

7 lakásból 3-ra érkezett pályázat, ezért is indokolt újra kiírni a pályázatot.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

8/2020. (I.30.) Kt. sz. 

határozata 

 

Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú 

pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének pályázati felhívása 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

I. Elfogadja a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásáról szóló 32/2019.(X.1.) számú 

rendelethez készült a határozat 1. számú mellékletét képező lakhatási támogatásra 

kiírt pályázati felhívást, mely az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges! című 

EFOP-1.2.1-16-2017-00009 kódszámú pályázatból kerül finanszírozásra.  

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a lakhatási támogatások pályázati 

felhívásának honlapon történő közzétételéről. 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 



 

25 

8/2020 (I.30.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól 

szóló 32/2019.(X.1.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉHEZ 

EFOP-1.2.11-16-2017-00009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

EFOP-1.2.11-16-2017-00009 

2020.  
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1. Felhívás célja 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata közel 150 millió forint támogatásban részesült az EFOP-

1.2.11-16-2017-00009 kódszámú ,,Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozás 

megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban”.  A pályázat célja, 

hogy különböző feltételek biztosításával az önkormányzat megakadályozza a fiatalok elvándorlását, 

abból a célból kifolyólag, hogy a város népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.  

 Az önkormányzat kevés eszközével törekszik a foglalkoztatási lehetőségek bővítésének 

elősegítésére, a városból elvándorlás mérséklésére. Jelen projekt a megannyi tervezett tevékenységével 

és beavatkozásával mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a városban tartsa, illetve a városba vonzza 

azokat a fiatalokat, akik a munka és a megélhetés után kutatva elhagynák a települést, hosszú távra 

elköltöznének onnan. 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16 pályázathoz kapcsolódóan felhívást 

tesz közzé (továbbiakban: Felhívás) a fiatalok helyben maradását támogató lakhatási rendszer 

elnyerésére. 

 E támogatási formával a 18-35 év közötti fiatalok lakhatásához van lehetőség segítséget 

nyújtani, ugyanis a nyertes pályázó egy felújított és részben berendezett lakás használati jogát kaphatja 

meg maximum 2 éves határozott időtartamra, azzal hogy bérleti díjat fizetnie nem kell, csupán a 

rezsiköltség és egyéb költségek (pl.: közös költség) megfizetésére köteles. 

 A lakhatási támogatásra vonatkozó pályázati felhívásokat az önkormányzat kétévente legalább 

egy alkalommal, de a pályázók létszámától függően szükség szerinti számban hirdeti meg legfeljebb a 

pályázati keretösszeg erejéig, az önkormányzat honlapján.  

 Jelen pályázati felhívás a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2019.(X.1.) számú önkormányzati rendeletén valamint 

Tiszavasvári Város Önkormányzat képviselőtestületének 12/2019 (IV.1.) számú önkormányzati 

rendeletén, a lakások és a nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 

lakáscélú önkormányzati támogatásról rendeletén alapul. 

 

2. Pályázat tartalma, a pályázók köre 

E támogatási formával a 18-35 év közötti fiatalok lakhatásához van lehetőség segítséget nyújtani, 

ugyanis a nyertes pályázó egy felújított és részben berendezett lakás használati jogát kaphatja meg 

maximum 2 éves határozott időtartamra, azzal hogy bérleti díjat fizetnie nem kell, csupán a 

rezsiköltség és egyéb költségek (pl.: közös költség) megfizetésére köteles. 
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Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhet az a pályázó, aki az alábbi feltételeknek együttesen 

megfelel: 

- a pályázat benyújtásakor a 18. életévét már betöltötte, de 35. életévnél nem idősebb 

természetes személy 

- nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával Tiszavasváriban; 

- a rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

- munkaviszonnyal rendelkezik Tiszavasváriban. 

- vállalja a lakás közüzemi díjainak és közös költségének megfizetését 

 

3. Nem részesülhet támogatásban: 

- már rendelkezett önkormányzati bérlakással, amelyet kedvezményesen megvásárolt és az így 

megvásárolt bérlakásban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik; 

-  önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó 

felmondással megszüntette; 

- önkormányzati lakásban lakik vagy lakott jogcím nélküli használóként; 

- szociális, jövedelmi vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely 

számára jogtalan előnyt jelent. 

 

Továbbá nem részesülhet támogatásban Tiszavasvári Város Önkormányzata  

 

- intézményeinek vezető tisztségviselői,  

- gazdasági társaságai megbízott vezetői, vezető állású munkavállalói,  

-  a képviselő-testület tagjai,  

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

 

4. A támogatás feltételei: 

A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában 18 életévét betöltött, de 35 életévnél nem idősebb 

természetes személy, aki életvitelszerűen Tiszavasváriban tartózkodik, és állandó lakcímmel 

rendelkezik vagy a pályázat benyújtásának időpontjában 18 életévét betöltött, de 35 életévnél nem 

idősebb természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás időtartama alatt Tiszavasváriban fog 

életvitelszerűen tartózkodni és Tiszavasvári állandó lakcímet kíván létesíteni. 

A támogatásban részesülő pályázónak vállalnia kell, hogy 
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- Tiszavasvári Város Polgármestere kezdeményezésére a támogatási időszakban önkéntes 

munkát végez Tiszavasváriban 

- amennyiben Tiszavasvári Város Polgármestere a támogatási időszakban kezdeményezi, részt 

vesz a pályázat keretében megrendelésre kerülő életpálya-vezetési tanácsadáson illetve 

tréningen  

- igazolja, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel és a helyi önkormányzati 

adóhatóságnál nincs tartozása 

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy a támogatási szerződésben (a sikeres pályázatot 

benyújtókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt) meghatározott kötelezettségeinek nem tesz 

eleget, a lakhatási támogatásra jogosulatlanná válik, és a lakásból ki kell költöznie – az erre okot adó 

körülmény bekövetkeztétől számított - 30 napon belül. 

5. A támogatás formája, mértéke  

A támogatás formája vissza nem térítendő 100%-os intenzitású támogatás. 

 

6. A pályázat benyújtásának határideje:  

 

2020.március 1. 

7. Benyújtandó dokumentumok: 

 

1. a felhívás 1. melléklete szerinti adatlap, 

2. a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajza,  

3. a felhívás 2. melléklet szerinti nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra 

vonatkozó jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve azokat igazoló dokumentumok,  

4. a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata, 

5. a pályázó iskolai végzettségét tanúsító oklevél, 

6. házassági anyakönyvi kivonat vagy az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló igazolás, 

nyilatkozat, 

7. tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, 

vállalkozói igazolvány, 

8. nyilatkozat a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 

9. személyi adatok igazolása: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány,  
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10. a pályázat benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím keletkeztetésére vonatkozó 

szándéknyilatkozatot, 

11. nyilatkozat arról, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata 

javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által 

záradékolt felhatalmazó nyilatkozatot ad valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, arra az 

esetre, amennyiben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem teljesíti, 

12. nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a felhívás 4.2. pontjában felsorolt személyek közé, 

13. igazolás, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, valamint hogy – az adott adónemre vonatkozó illetékességi szabályokra 

figyelemmel - az illetékes önkormányzattal szemben nem áll fenn adótartozása 

14. nyilatkozat, hogy Tiszavasváriban nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával 

15. Nyilatkozat, hogy vállalja a közüzemi számlák és közös költség díjak teljesítését 

 

A 3.) , 4.). 5.), 6.), 7.) 9.) mellékleteket egyszerű másolatban szükséges beadni
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8. A pályázat benyújtása 

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban - személyesen vagy postai úton a megadott pályázati 

adatlapon kell benyújtani mellékleteivel együtt úgy, hogy az 2020.03.01. napjáig beérkezzen az alábbi 

címre: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

Kérjük, a borítékra írja rá: „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer, lakhatási 

támogatás” 

Nem részesíthető támogatásban az a pályázó, aki a már megállapított más ösztönző támogatás 

visszafizetésére kötelezetté vált. 

 

9. A pályázat elbírálása 

A beérkező pályázatokról Tiszavasvári Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete dönt, melyről a 

pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok elbírálásának határideje a pályázat kiírásától 

számított legkésőbb 60 nap. 

A pályázat benyújtására előírt határnap jogvesztő. A kihirdetett döntése végleges, ellene 

fellebbezésnek helye nincs. A támogatásban részesülő pályázókkal a Képviselő-testület döntését 

követő 15 napon belül az önkormányzat szerződést köt. 

Amennyiben szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, vagy a 

nyertes pályázó nem kíván szerződést kötni, a képviselő testület által meghatározott tartalék nyertes 

pályázóval a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő legkésőbb 30 napon belül köthető 

szerződés. 

A nyertes pályázó a szerződéskötést követően bármilyen, a jogosultságot érintő változást írásban 

haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles bejelenteni. A jegyző a jogosultsági feltételek 

meglétét ellenőrizheti.  

 

10. Adatkezelés és adatnyilvánosság 

A pályázat benyújtásával a pályázó büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy beküldött adatai a 

valóságnak megfelelnek. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelő 

adatokat tüntet fel, a pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható és az esetlegesen már 

folyósított támogatási összeg - a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt mértékben - 

visszafizetendő. 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt 

személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a 

pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint ahhoz, hogy a támogatás elnyerése 

esetén nevüket és a támogatás összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza. 
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11. Kapcsolattartás  

A pályázati időszakban a pályázati felhívással és annak mellékleteivel kapcsolatos kérdéseiket Péntek 

Renátának címezve a palyazat@tiszavasvari.hu címre és a 06-42-520-500/148 és a 06-30/200-3815 

telefonszámra várjuk. 

Sikeres pályázást kívánunk! 

 

MELLÉKLETEK: 

1. számú melléklet - Pályázati adatlap 

2. számú melléklet - Jövedelmi körülményekre vonatkozó nyilatkozat 

3. számú melléklet - Fogalommagyarázat 
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1. sz  Melléklet 

Adatlap 

a fiatalok lakhatási támogatásához 

(az adatlap része a pályázatnak) 

 

A pályázatot az alábbi támogatásra kívánom benyújtani (a megfelelő aláhúzandó):  

- Tiszavasváriból ingázók támogatása 

- Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása 

- Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatás 

- Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatása 

- Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon 

lakóépületet építő fiatalok támogatása 

- A pályázatot lakhatási támogatásra kívánom benyújtani. 

Pályázó adatai:  

Név, születési név: ………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő, anyja neve:  …………………………………………………………… 

Lakcím: …………………………………………………………………………………….. 

Telefonszám, email elérhetőség:…………………………………………………………….. 

Iskolai végzettségei (kérem, sorolja fel valamennyi iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

képesítését): 

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

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

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

…………………………………………………………… 

Munkahely megnevezése: ……………………………………………………………………. 

Betöltött munkaköre: …………………………………………………………………………. 

Milyen jogviszony keretében foglalkoztatják (munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony, 

közalkalmazott stb.): 

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

Hány fős háztartásban él: …………………………………………………………………… 

Hány fő gyermek él a háztartásban: ………………………………………………………… 
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Egyedülállóként gondoskodik-e gyermeke ellátásáról:…………………………………. 

Rendelkezik –e ingatlan tulajdonjoggal Tiszavasváriban: ……………………………… 

Ha igen, az ingatlan pontos helye és a tulajdoni hányad megnevezése: 

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

A támogatás folyósítását az alábbi bankszámla számra kérem: 

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

Részesült –e már korábban ösztönző vagy lakhatási támogatásban: ……………………. 

A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok, hogy a fent megadott személyes 

és különleges adataimat Tiszavasvári Város Önkormányzata a pályázaton történő részvétel 

elbírálása, illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezelje, nyertes pályázóként 

hozzájárulok nevemnek Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapján történő 

közzétételéhez, továbbá felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon 

feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  

Adatvédelmi tájékoztató 

A személyes és különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az Esély Otthon 

projekt fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a 

számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az 

eredménytelen vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes és különleges 

adatok kezelése a pályázat benyújtásának napját követő egy hónapig tart. Az érintettek 

hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. A személyes és különleges adatok 

kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem 

végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést 

csak az adatkezelők a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások kifizetésével megbízott 

munkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához szükséges ideig és mértékben. Az érintettek 

az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal 

(tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) Jogsérelem 

esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(1125 Budapest, szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: 

http://naih.hu, email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhatnak. 

Kelt: …………………………………. 

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

                                                                                           aláírás 

 

 

http://naih.hu/
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2. sz. Melléklet 

Jövedelmi körülményekre vonatkozó nyilatkozat 

Személyi adatok 

A támogatást igénylő neve: ……………………………………………………………….. 

A támogatást igénylő születési neve: ……………………………………………………… 

A támogatást igénylő bejelentet lakóhelyének címe: ……………………………………… 

A támogatást igénylő tartózkodási helyének címe: ………………………………………. 

A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …….. fő 

A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók neve:  

a) ………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………….. 

e) ……………………………………………………….. 

f) ……………………………………………………….. 

Jövedelmi adatok 

A háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző 3 

hónap vonatkozásában: …………………………Ft/hó 

A jövedelmek 

típusai 

Kérelmező nettó 

havi jövedelme 

 

Közeli 

hozzátartozók 

nettó havi 

jövedelme 

Összesen 

Munkaviszonyból 

és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó 

jövedelem 

   

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 
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őstermelői, illetve 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó 

jövedelem 

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

   

Nyugellátás és 

egyéb 

nyugdíjszerű 

rendszeres szociális 

ellátások 

   

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

ellátások 

   

Egyéb jövedelem    

Összes jövedelem    

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Kelt.: ……………………………….  

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

aláírás 
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          3.sz. Melléklet 

Fogalommagyarázat 

1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és 

rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya 

2. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó 

3. közfoglalkoztatási jogviszony: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

valamint egyéb törvények módosításról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti jogviszony 

4. önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen 

végzett támogató, segítő tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett önkéntes 

napokon való részvétel 

5. hiányszakma: pedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, dajka, szakács, rendőr, tűzoltó, 

orvos, pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, 

mérlegképes könyvelő, jogász, építésügyi-műszaki munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, 

közgazdász, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális ápoló és gondozó, ápoló, 

mentálhigiénés, pszichológus, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember, védőnő, 

villanyszerelő, gépészmérnök, villamosmérnök, gépész, gépszerelő, mezőgazdasági gépkezelő, 

nehézgépkezelő, T kategóriás jogosítvánnyal betölthető munkakör, hegesztő, bádogos, 

műszerész, esztergályos, lakatos, festő, karbantartó munkakör betöltéséhez szükséges 

végzettség 

6. egyedülálló: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

egyedülálló 

7. jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti jövedelem.  

8. nem minősül jövedelemnek: ami a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

törvény szerint nem minősül jövedelemnek, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló törvény szerinti lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás 

9. lakcím, lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 

szerinti lakcím, lakóhely 

10. lakóépület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

kormányrendelet fogalom meghatározásában szereplő lakóépület 
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11. háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező – kivéve, ahol a rendelet jogosultsági feltételként lakóhelyet ír elő – közeli 

hozzátartozók közössége 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 

Felújítási Programjára benyújtandó pályázatról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Palló Tamás témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Megjegyezte, hogy az 1. határozat-tervezet 1. pontja kiegészülne a megvalósítandó 

beruházások konkrét felsorolásával olyan formában, ahogy az előterjesztés 2. oldalán 

megtalálható.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 1. határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

9/2020. (I. 30.) Kt. számú 

határozata 

 

Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára benyújtandó 

pályázatról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség Országos 

Tornaterem Felújítási Program keretében meghirdetett nyílt pályázatáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Dönt arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata a Magyar Kézilabda Szövetség Országos 

Tornaterem Felújítási Programjának keretében a „Komplex sportcsarnok és tornaterem-

felújítási program” pályázati kategóriában pályázatot nyújt be az Önkormányzat tulajdonában 

lévő, a Tiszavasvári Városi Kincstár vagyonkezelésében álló, 2448/6 hrsz.-ú, 4440 

Tiszavasvári Petőfi út 3. szám alatti Városi Sportcsarnokot érintő beruházások 

megvalósítására, melyek az elbírálás függvényében az alábbiak: 

- a tetőszerkezet teljes felújítása – a bevilágító ablakok kivételével 

- a belső nyílászárók állományának teljes cseréje 

- a csatlakozó kábelrendszer és elosztószekrény cseréje 

- a tetőn kialakítandó napelemrendszer 
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2. Tudomásul veszi a Magyar Kézilabda Szövetség által közzétett „Pályázati felhívás és útmutató 

a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához VI. ütem” 

megnevezésű, az előterjesztés mellékletét képező dokumentumban meghatározott feltételeket 

és a pályázót a pályázat benyújtása esetén terhelő kötelezettségeket. 

 

Határidő: 1., 2. pont azonnal   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy az MKSZ által elkészített vázlatos költségvetés alapján meghatározott 

teljes bruttó beruházási összeg 5%-ának megfelelő Pályázati Biztosíték összegét a 2020-as 

költségvetés tervezésekor javasoljon elkülöníteni.  

 

Határidő: 2020. február 15.   Felelős: dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

 

4. Felkéri a jegyzőt, hogy a beruházás bruttó összegének 30%-át, de legfeljebb bruttó 

16.500.000,- Ft – gazdagodás megtérítési előleg – megfizetéséhez szükséges forrást – a 

Pályázati Biztosíték összegére is figyelemmel – a pályázat nyertessége esetén az 

önkormányzat költségvetésében javasoljon elkülöníteni. 

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

 

5. Felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat nevében a pályázat benyújtására és a 

pályázati kiírásban előírt nyilatkozatok, továbbá a pályázattal összefüggésben szükséges 

további nyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: 2020. január 31.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a 2. határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

10/2020. (I. 30.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Sportegyesülettel kötendő szakmai együttműködésről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség 

Országos Tornaterem Felújítási Program keretében meghirdetett nyílt pályázatáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletében foglalt tartalommal 

aláírja a szakmai együttműködési megállapodást. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Tiszavasvári Sportegyesületet a testület 

döntéséről 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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A 10/2020. (I.30.) Kt. számú határozat melléklete 

 

Együttműködési Megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Sportegyesület (székhely: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4., nyilvántartási száma: 15-02-0001136, adószáma: 18792526-2-15, a Magyar 

Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezet, képviseletében: Nácsa Balázs 

elnök), a továbbiakban: Egyesület 

 

másrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza 

tér 4., statisztikai azonosító jel: 15732468-8411-321-15, adószám: 15732468-2-15, képviselő: 

Szőke Zoltán polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat  

 

/együttesen: Felek/ között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA 
 

1. Felek egybehangzóan deklarálják, hogy céljuk a tiszavasvári sportélet ösztönzése, az 

egészséges életmód és a mozgáskultúra minél szélesebb körben történő népszerűsítése, 

ezért megállapodnak abban, hogy jelen Együttműködési Megállapodásban rögzítettek 

szerint együttműködnek, tevékenységüket az itt meghatározott célok szerint vállalják 

összehangolni.  

 

2. Az Önkormányzat részéről évenként működési támogatás biztosítása az Egyesület részére 

lehetőség szerint.  

 

3. Az Önkormányzat a tulajdonában álló, de a Tiszavasvári Városi Kincstár által üzemeltetett 

4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 3. szám alatti 2448/6 hrsz.-ú Városi Sportcsarnok használatát 

biztosítja az Egyesület részére legalább addig, amíg jelen együttműködési megállapodás 

hatályos. A használat feltételeit a Felek külön megállapodásban rögzítik.  

 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁLYA 

 

4. A megállapodás a felek általi aláírás napján lép hatályba. (……………………..) 

 

5. Jelen együttműködési megállapodás határozatlan ideig, de legalább a hatályba lépésétől 

számított 5 évig érvényes. 

 

6. Az együttműködési megállapodás bármelyik fél igénye esetén írásban, közös 

megegyezéssel módosítható, az együttműködés részleteit szabályozó további külön 

megállapodással kiegészíthető 

 

 

A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 

 

7. Kapcsolattartó a Felek részéről: 

 

- Egyesület részéről: Nácsa Balázs elnök (e-mail: nacsa.balazs@tiszater.hu tel.: 

0630/2069148) 

- Önkormányzat részéről: Szőke Zoltán polgármester (email: 

polgarmester@tiszavasvari.hu, tel.: +3642/550-500)  

mailto:polgarmester@tiszavasvari.hu
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

8. Az együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a tudomásukra jutott bizalmas 

információkat a titoktartás szabályainak megfelelően kezelik. 

 

9. A megállapodás 4 eredeti példányban került aláírásra, melyből 1 példány az Egyesületet, 

3 példány pedig az Önkormányzatot illeti meg. 

 

A megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2020.(I.30.) Kt. 

számú határozatával fogadta el. 

Felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 Tiszavasvári, 2020. ……..……    Tiszavasvári, 2020. ……..………  

 

 

                           Szőke Zoltán 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 

Nácsa Balázs 

             Tiszavasvári Sportegyesület 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi 

temetőüzemeltetési támogatásának felhasználásáról készült 

beszámolóról.  

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 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat 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 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2020.(I.30.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely az 1/2020.(I.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi temetőüzemeltetési támogatásának 

felhasználásáról készült beszámolóról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft.  (továbbiakban: Kft.) tulajdonosa, a Kft. részére 

2019. évben biztosított temetőüzemeltetéssel összefüggő támogatásának felhasználásáról 

készült beszámolóval kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Kft. részére a 2019. évben nyújtott 1.500.000 Ft összegű, a 

temetőüzemeltetéssel kapcsolatos működési támogatás felhasználásáról készült 

beszámolót a határozat mellékletében rögzítettek szerint elfogadja. 
 

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

Határidő:  azonnal                                                  Felelős:      Szőke Zoltán polgármester 

                                                                                                  dr. Groncsák Andrea ügyvezető 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. II. 

félévi munkájáról szóló beszámolóról.  

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 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

12/2020. (I.30.) Kt. számú 

 határozata 
 

A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról szóló 

beszámolóról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Települési Értéktár 

Bizottság 2019. II. félévi munkájáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról szóló beszámolót 

megismerte és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

 

Felkéri a polgármestert a testület döntéséről tájékoztassa a Települési Értéktár Bizottság 

elnökét. 

 

 

Határidő: azonnal                                      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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12/2020.(I.30.) Kt. számú határozat melléklete 

 

TISZAVASVÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 

ELNÖKÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500    Fax.: 42/275–000    E–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete részére 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy családi, egészségügyi okok miatt, nem tudom 

tovább betölteni elnöki tisztségemet, ezért egy részletes összegző beszámolót készítettem, 

mely ismerteti a bizottság munkáját a megalakulásától kezdve napjainkig. 

A képviselő-testület 99/2015. (IV.23.) Kt. számú határozatával választotta meg a Tiszavasvári 

Települési Értéktár Bizottság (továbbiakban: bizottság) tagjait: (Sipos Ibolya elnök, Aleváné 

Siteri Éva elnökhelyettes, Kulcsár Lászlóné, Benyusz Marcell, Ráduly Zsolt tagok.) 

Időközben a bizottság összetételében több alkalommal is változás állt be. Először Aleváné 

Siteri Éva mondott le tisztségéről, helyette Czifra Sándornét kértük fel, hogy vegyen részt a 

bizottság munkájában. Később Benyusz Marcell is távozott, az ő helyére Szabóné Balázs 

Beátát választotta meg a képviselő testület.  

 

Előző félévi beszámolónkban már  jeleztük, hogy a személyi változások során szembesült a 

bizottság azzal a sajnálatos ténnyel, hogy mulasztás történt egy korábbi tag részéről, hiszen 

több anyagot is, amit megtárgyaltunk és elkészítettünk nem továbbította az önkormányzat felé 

és ezáltal nem tudtuk az anyagot visszahozni. A második félévben új javaslatot azért nem 

tettünk, mert azt vállaltuk, hogy pótoljuk a hiányzó anyagokat, és amelyiket nem sikerül  

megtalálnunk, arról újabb javaslatot készítünk.  Ebben a félévben ezeknek az anyagoknak a 

keresésével, rendszerezésével foglalkoztunk. Néhányat sikerült megtalálni, de a következő 

anyagokat valószínűleg újra  kell készíteni. 

      Sepsi Sándor költői munkássága-Teljes anyagot  pótolni kell. 

Gombás András munkássága,-Teljes anyagot pótolni kell 

Hankó András munkássága,-Az életrajzi adatok megvannak, de a javaslatot a megfelelő 

formátumban kell elkészíteni. 

A Helyi értéktárba eddig felvett értékek: 

   1.     A nemzetközileg elismert Kabay házaspár: Kabay János és Dr. Kelp Ilona közös 

tudományos életműve, munkássága,- Hungarikum lett 2016-ban 

    2.    A Kabay házaspár találmányát életre keltő, általuk alapított és „3. gyermekükként” 

szeretett” tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt., 
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     3.   A tiszavasvári Zúzos-lé vagy más néven a vasvári Zúzos leves, mint a büdszentmihályi 

eredetű, s a tiszavasvári kistérségben is népszerű, speciális népi étel, 

     4.   A tiszavasvári Szentmihályi Gyógyfürdő 

     5.   A Tiszavasváriban és megyeszerte népszerű tájétel, az Öhön. 

     6. Bűdi boszorkányok 

     7.   Fehér szik természetvédelmi terület- Megyei értéktárba is bekerült 2016-ban 

     8. Vasvári Pál életútja, munkássága - Megyei értéktárba is bekerült 2016-ban 

      9. Pethe Ferenc életútja és munkássága - Megyei értéktárba is bekerült 2016-ban 

10. A Dezsavű Színkör kulturális, művészi tevékenysége 

 

11. Matiz János faműves, festőművész, fafaragó munkássága 

12. Hétszínvirág bábcsoport kulturális, alkotó tevékenysége  

13. Langaméta Óvodai, szakmai munkaközösségének értékmentő, gyűjtő tevékenysége 

14. Gombás András polihisztor munkássága- nincs meg az anyag 

15. Sepsi Sándor költői munkássága- nincs meg az anyag 

16. Ádám Lajos fafaragó munkássága  

17. Musical-tanoda 

18. Tiszavasvári városi fúvós zenekar 

19.  Kovács  Béla fafaragó népi iparművész és Kovács Béláné grillázskészítő 

20. Hankó András munkássága- az életrajzi adatok megvannak, de a javaslattétel nem 

megfelelő formátumban van. 

Tervezett, de még eddig meg nem valósított javaslatok: 

A helyi értéktárban már szereplő Tiszavasvári városi fúvós zenekar javaslattétele a megyei 

értéktárba. 

Róka Sándorné grillázskészítő munkássága. 

Sportmúzeum felvétele a települési értékek közé. 

Balogh László és Balogh Lászlóné Ila néni munkássága. 
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Bölcs Bagoly Szögi Lajos Oktatóközpont értékteremtő munkájának felvételét a települési 

értéktárba.   

Asztali foci világbajnok csapat. 

Energia erdő, mint természeti különlegesség. 

Az önkormányzati honlapon szereplő adatokat feltétlenül frissíteni kell, mert ott jelenleg még 

csak tíz elfogadott érték szerepel. Ez már korábban is felmerült, de mindenképpen konkrét 

személyt kell kijelölni a feladatra, hogy valóban meg is valósuljon.  

A jövőben megvalósítandó javaslatként vetettük fel bizottsági ülésen, hogy az értéktárba 

felvett értékeket a Vasvári Hírmondóban  és a Városi televízióban is lehetne népszerűsíteni. A 

nagyobb nyilvánosság valószínűleg felszínre hozna olyan új értékeket, amelyek érdemesek 

arra, hogy bekerüljenek az értéktárba. 

Bízom benne, hogy ezzel az összegzéssel segíteni tudtam a bizottság további munkáját. 

Munkájuhoz sok sikert és jó egészséget kívánok. 

Tiszavasvári; 2020.  január. 17. 

 

                                                                                          Sipos Ibolya 

                                                                                            TÉB elnök 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról szóló 367/2019. (X.22.) Kt. számú határozatának 

módosításáról. 

Előadó:  Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára.   

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megjegyezte, hogy egy technikai jellegű módosításról van szó. Az illetmény a törvényben 

meghatározott és ezért is szükséges a határozat-tervezet módosítása a szabályok 

figyelembevételével.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2020.(I.30.) Kt. sz.  

határozata 

 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 

367/2019. (X.22.) Kt. számú határozatának módosításáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról szóló 367/2019. (X.22.) Kt. számú határozatának 

módosításáról” foglaltak alapján dönt az alábbiakról:  
 

I. A 367/2019. (X.22.) Kt. számú határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

1. Szőke Zoltán főállású polgármester illetményét 2019. október 13. napjától kezdődően 

havonta bruttó 698.000,-Ft-ban állapítja meg. 

 

2. Szőke Zoltán főállású polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától kezdődően 

a havi illetményének 15%-a, azaz havonta bruttó 104.700,-Ft-ban határozza meg. 
 

II. A határozat egyéb része változatlanul hatályban marad.  
 

Határidő: azonnal         Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna 

               jegyző 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodás módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

14/2020. (I.30.) Kt. számú 

határozata 

 

A gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötendő megállapodás módosításáról 

(mely egyben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2/2020. (I.30.) számú alapítói határozata) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A gyermekétkeztetési feladatok 

ellátására kötendő megállapodás módosításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az 

alábbi határozatot hozza: 

 

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

Nonprofit Kft. legfőb döntéshozó szerve - kezdeményezi a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) és az Esélytér 

Intézményfenntartó (4400 Nyíregyháza, Csillag utca 3.) mint szerződő felek, 

valamint - az akkori Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. – jelenleg a 

jogutód Tiva-Szolg Nonprofit Kft. mint Együttműködő Partner között 2019. május 

21. napján kelt megállapodás módosítását, a határozat 1. mellékletében található 

módosító okiratban foglaltak szerint.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződést módosító okirat 

aláírására.  

 

2.1. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Esélytér 

Intézményfenntartó és a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. képviselőit.  

 

Határidő: azonnal                   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 14/2020. (I.30.) Kt. számú határozathoz 

SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

mely létrejött egyrészről: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

képviseli: Szőke Zoltán polgármester 

törzsszáma: 732462 

továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről: Esélytér Intézményfenntartó   

székhely: 4400 Nyíregyháza, Csillag utca 3. 

képviseli: Nemes Ágnes elnök 

továbbiakban: Intézményfenntartó,  

 

továbbiakban együtt: Szerződő felek, valamint 

 

harmadrészről: Tiszavasvári Településszolgáltató és Vagyonkezelési Kft.  

székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.    

képviseli: dr. Groncsák Andrea  ügyvezető      

cégjegyzékszáma: 1509073088 

továbbiakban: Tiva-Szolg Kft. mint Együttműködő partner 

 

között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

I. Szerződő felek között megállapodás jött létre 2019. május 21. napján a Magyarországi 

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola Tiszavasvári Tagintézményében a gyermekek, tanulók számára a Gyvt. 

21/A. § (1) bekezdésében meghatározott gyermekétkeztetés biztosítására. A 

megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 170/2019. (V.14.) 

Kt. számú határozatával fogadta el.  

 

II. Szerződő felek az I. pontban meghatározott megállapodást a következők szerint 

módosítják: 

 

II.1 A megállapodás II.2.) pontja helyébe a következő II.2.) pont lép: 

 

„2.) Az Intézményfenntartó az 1.) pontban meghatározott gyermekétkeztetési feladat 

ellátásáról a Tiszavasvári, Petőfi u. 4., Petőfi u. 24. sz. és a Kossuth u. 76. sz. alatti 

épületek tálalókonyháiban gondoskodik.” 

 

II.2. A megállapodás III.2.) pontja helyébe a következő III.2.) pont lép: 

 

„2.) Az Intézményfenntartó az étkeztetést teljes körűen látja el. Az Intézményfenntartó az 

ellátás biztosítása érdekében szükséges alkalmazottak foglalkoztatásán, az adagok 

minőségi és mennyiségi ellenőrzésén és kiosztásán túl gondoskodik a tálaláshoz használt 

szállító és tálaló edények, evőeszközök mosogatásáról, a konyha takarításáról, a 

jogszabályi előírásokban meghatározott higiénés körülmények betartásáról. Az ebédlők 

tisztántartása az Intézményfenntartó feladata és költsége.” 
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II.2. A megállapodás III.4.) pontja helyébe a következő III.4.) pont lép: 

 

„4.) Az Intézményfenntartó a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó étkeztetési feladat-

ellátáshoz szükséges adatszolgáltatást tanulói vonatkozásában biztosítja.” 

 

III. Felek rögzítik, hogy a megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan 

tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 

 

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

 

V. Jelen megállapodást módosító okirat Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete a 14/2020. (I.30.) Kt. sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására. 

 

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

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

 

Tiszavasvári, 2020. január …..      

 

……………………………………………… ………………………………………..

      

Tiszavasvári Város Önkormányzata           Esélytér Intézményfenntartó  

     képviseli        képviseli 

  Szőke Zoltán polgármester                           Nemes Ágnes elnök 

 

 

A jelen szerződésben foglaltakat együttműködő félként tudomásul veszem: 

 

 

…………………………………………….. 

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelési Kft. 

képviseli 

dr. Groncsák Andrea ügyvezető 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

Alapszabályának módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólás: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Kérte, hogy a HBVSZ. Zrt. legközelebbi közgyűlésén hívják fel a figyelmet arra vonatkozóan, 

hogy időben kerüljenek a vízdíjszámlák az ügyfelekhez, mert rengeteg panasz érkezik a késői 

számlázással kapcsolatban.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megköszönte a képviselő asszony jelzését majd elmondta, hogy a tulajdonosi közgyűlésbe és a 

felügyelő bizottságba képviseli az önkormányzatot és jelzéssel fog élni ezzel kapcsolatban. Az 

eredeti előterjesztés viszont arról szól, hogy változások történtek az önkormányzati választások 

kapcsán és a társaság részvényesei között a képviselők nevei megváltoztak, erről döntött a 

tulajdonosi közgyűlés az elmúlt ülésen és a testületnek is jóvá kell hagynia ezt a módosítást.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

15/2020. (I.30.) Kt. számú 

határozata 

 

a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Elfogadja a határozat mellékletét képező tartalommal a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. 

 

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

igazgatóságának. 
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Határidő: azonnal          Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

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

módosítást nyújtsa be a Hajdú-Bihar Megyei Törvényszék Cégbíróságához.  

 

Határidő: esedékességkor                                 Felelős:  Will Csaba elnök igazgató 
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15/2020.(I.30.) Kt. számú határozat melléklete 

 

HAJDÚKERÜLETI ÉS BIHARI  

VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ  

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

ALAPSZABÁLYA 

a hatályos módosításokkal egységes szerkezetben 

2020.01.21. 
 

 

amelyben a jelen okirat IV. pontjában meghatározott alapítók és csatlakozó részvényesek a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a 

zártkörűen működő részvénytársaság szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat az 

alábbi rendelkezésekbe foglalták: 
 

 

I. 

A Társaság célja 
 

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

2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: víziközmű-törvény) rendelkezéseire figyelemmel, 

zártkörűen működő részvénytársaság megalapítását határozták el abból a célból, hogy az 

alapító és csatlakozó önkormányzatoknak a törvényben meghatározott, a közműves 

ivóvízellátással, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos 

víziközmű szolgáltatási feladatainak, mint az ellátásért felelős önkormányzatoknak a saját 

illetőségű területén fennálló kötelezettségei teljesítését a Társaság, mint víziközmű-

szolgáltató, a tagokkal megkötendő bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzített feltételekkel 

végezze. 
 

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

pontban meghatározott bérleti-üzemeltetési szerződést az ellátásért felelős csak olyan 

gazdasági társasággal kötheti meg, amely gazdasági társaság kizárólag az állam, illetve a helyi 

önkormányzat tulajdonában áll vagy olyan gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában áll, 

amelynek kizárólagos tulajdonosa közvetlenül az állam, illetve a helyi önkormányzat, amely 

feltétel a gazdasági társaság megalapítását követően is teljesítendő és amire tekintettel az 

alapítók a jelen alapszabály IX. pontjában ezen feltétel teljesíthetősége érdekében korlátozták 

a részvényesek tulajdonát képező társasági részvények átruházásának a jogát. 
 

II. 

A Társaság cégneve és rövidített cégneve 
 

A Társaság cégneve:  

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 

A Társaság rövidített cégneve:  

Hajdúkerületi és Bihari Zrt. 
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III. 

A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei 
 

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

 

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

    4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2530/2 hrsz. 

    4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2532 hrsz. 

    4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2534 hrsz. 

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

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

 

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

4087 Hajdúdorog, Fehértói út 0323 hrsz. 

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

    4090 Polgár, Bokorháti út 061 hrsz. 

    4100 Berettyóújfalu, Vágóhíd utca 5814 hrsz. 

    4100 Berettyóújfalu, Vágóhíd utca 0439 hrsz. 

    4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal utca 0439 hrsz. 

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

4138 Komádi, Dobó u. 13. (hrsz.:933-934, 937.) 

4138 Komádi, Heréskert 0174/11 hrsz. 

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

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

4177 Földes, 0313/6 

4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 3344 hrsz. 

4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0232 hrsz. 

    4224 Bodaszőlő, 0143/95 hrsz. 

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

4242 Hajdúhadház, 11335/1 hrsz. 

4242 Hajdúhadház, 0311 hrsz. 

4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. 

 

IV.  

A Társaság részvényesei 

 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

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

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728328 

képviseli: Muraközi István polgármester 

 

Bocskaikert Község Önkormányzata 

székhely: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728933 

képviseli: Szőllös Sándor polgármester 

 

Földes Nagyközség Önkormányzata 

székhely: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728702 

képviseli: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. 
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MÁK törzskönyvi azonosító szám:728339 

képviseli: Kiss Attila polgármester 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzata 

székhely: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728526 

*képviseli: Horváth Zoltán polgármester 

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 

székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám:373236 

képviseli: Csáfordi Dénes polgármester 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

székhelye:4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728351 

*képviseli: Czeglédi Gyula polgármester 

 

Komádi Város Önkormányzata 

székhelye:4138 Komádi, Hősök tere 4. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728450 

képviseli: Tóth Ferenc polgármester 

 

Magyarhomorog Község Önkormányzata 

székhely:4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 375317 

képviseli: Barabás Károlyné polgármester 

 

Polgár Város Önkormányzata 

székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728593 

képviseli: Tóth József polgármester 

 

Téglás Város Önkormányzata 

székhely: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 728922 

*képviseli: Szabó Csaba polgármester 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 732462 

képviseli: Szőke Zoltán polgármester 

 

Szorgalmatos Község Önkormányzata 

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

MÁK törzskönyvi azonosító szám: 735254 

*képviseli: Fülöp Adrián polgármester 
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V.  

A Társaság működési formája, a működésének időtartama 

 

A Társaság zártkörűen működő részvénytársaság. 

A Társaság határozatlan időtartamra alakult. 

 

 

VI. 

A Társaság tevékenységi köre 

 

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (főtevékenység)     (3600 TEÁOR’08) 

Szennyvíz gyűjtése, kezelése     (3700 TEÁOR’08)    

Vízi létesítmény építése     (4291 TEÁOR’08)    

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

Követelésbehajtás                 (8291 TEÁOR’08) 

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

 

VII. 

A Társaság alaptőkéje, mint jegyzett tőke és a részvények 
 

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

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

részvényei névértékének az összegével. A Társaság részvényeinek kibocsátási értéke 

megegyezik a részvények névértékével. 

   

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

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

aláírását követő 8 (nyolc) napon belül fizetik be a Társaság bankszámlája javára. 
  

2. A Társaság alaptőkéje 22.140 db (Huszonkettőezer-száznegyven darab), egyenként 

1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű dematerializált módon előállított, egysorozatú 

és névre szóló törzsrészvényben testesül meg. 

  

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

részvénysorozatnak minősülnek. 

  

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

összes részvényeit átveszik a VII.4. pontban rögzített megoszlásban. 

 

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

előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, hogy 

a) a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-

számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza, 

b) nincs sorszáma; és 

c) nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását. 

 

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

dematerializált részvény tartalmát módosítani. 

 

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

szerint veszik át az itt rögzített pénzbeli hozzájárulásuk ellenében: 
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              Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 2.727.000.- Ft   

Részvényeinek száma: 2727 db 

 

Bocskaikert Község Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 470.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 470 db 

 

Földes Nagyközség Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 635.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 635 db 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 5.000.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 5000 db 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 1.335.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 1335 db 

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 2.061.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 2061 db 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 4.587.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 4587 db 

 

Komádi Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 879.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 879 db 

 

Magyarhomorog Község Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 129.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 129 db 

 

Polgár Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 1.217.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 1217 db 

 

Téglás Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 960.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 960 db 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 2.000.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 2000 db 

Szorgalmatos Község Önkormányzata 

Pénzbeli hozzájárulása: 140.000.- Ft 

Részvényeinek száma: 140 db 
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VIII. 

A részvényhez fűződő szavazati jog mértéke.  

A részvényesek jogai és kötelezettségei. 

 

1. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Mindegyik 

1.000,- Ft névértékű törzsrészvény 1 (egy) szavazatra jogosít. 
 

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

birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. 

 

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

részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a 

részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. 

 

4. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem 

lehet meghatalmazott. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy meghatalmazott lehet az 

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

felügyelőbizottság tagja is. 

 

5. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy 

képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell 

szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Jelen alapszabály lehetővé teszi, 

hogy a képviseleti meghatalmazás több közgyűlésre, de legfeljebb tizenkét hónapra 

szóljon. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a 

határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást 

közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz 

benyújtani. 

 

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

felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező 

részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan 

az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges 

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

nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés 

napja előtt három nappal megkapja. 

 

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

felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 

tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni. 

 

8. A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség 

terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. 

§-ának szabályai szerint megtéríteni. 

 

9. Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább öt százalékával 

rendelkeznek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó 

szabályoknak megfelelő - javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell 

tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon 

belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal. 
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10. A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének, illetve jegyzett részvények 

névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e 

kötelezettségek alól - az alaptőke-leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető; az általa 

már teljesített vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság fennállása alatt nem követelheti 

vissza. 
 

IX. 

A részvények átruházása 
 

1.   A Társaság részvényeit kizárólag a társaság másik részvényese részére és adásvétel útján 

lehet átruházni. Az alapítók kizárták a Társaság részvényeinek ajándékozás, csere, 

apportálás vagy egyéb – az adásvételen kívüli – jogcímen történő, valamint más személy 

részére történő átruházását. Ezen korlátozás a Társaságnak az alapszabály I. pontjában 

rögzített célja állandó biztosítását szolgálja. 

 

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

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

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

törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő 

módon szerezte meg. 

 

3. A részvénykönyvet az igazgatóság vezeti. 
 

 

X. 

A nyereség felosztása 
 

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

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

az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a 

részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni 

hozzájárulása arányában jogosult. 

 

A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával 

egyidejűleg az igazgatóságnak – a felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott – 

javaslatára határozhat. 

 

XI. 

A közgyűlés 

 

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

 

2. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az igazgatóság hívja 

össze a Ptk 3:269 §-ban meghatározott tartalmú meghívóval, amit a közgyűlés kezdő 

napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek tértivevényes levélben, 

postai úton küldött meghívó útján kell összehívni. 

 

3. A közgyűlés határozatképes, ha azon a részvényesek legalább fele képviselve van, és a 

leadható szavazatok több mint felével rendelkeznek. 
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 Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden 

szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt 

közgyűlést a nem határozatképes közgyűlés napját követő nyolcadik nap (ha az 

munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapon) azonos kezdő 

időpontjára kell összehívni, amit már az első közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell 

azzal a felhívással, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

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

határozatot. 

 

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

legfeljebb harminc napon belül folytatni kell. 

 

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

igazgatósági tag. 

 

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

igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik 

szavazati joggal. A közgyűlésen a szavazás a közgyűlés megkezdése előtt a levezető 

elnök által átadott szavazólappal történik, ami tartalmazza a részvényest megillető 

szavazatok számát. A szavazás nyílt szavazással a szavazólapok felemelésével történik, 

külön-külön az egyes napirendi pontokra 

 

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

azokat az ügyeket, amelyekben a Ptk. vagy az alapszabály ennél magasabb szavazati 

arányt ír elő.  

 

9. Legalább háromnegyedes szavazati többség szükséges  

a) az alapszabály megállapításáról és módosításáról; 

b) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásához; 

c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához; 

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

részvényfajták, osztályok átalakításához; 

e) az alaptőke leszállításához; 

f) az alaptőke felemelésének az elhatározásához. 

 

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

jegyzőkönyvet felvenni, aminek egy hiteles példányát és a közgyűlési jelenléti ívet a 

közgyűlés befejezését követő harminc napon belül az igazgatóság köteles a 

cégbírósághoz benyújtani. 

 

 

XII. 

Az igazgatóság 

 

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

áll. Az igazgatóság tagjait és az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja meg ötévi 

időtartamra. 
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2. Az igazgatóság elnöke: 

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

 

Az igazgatóság további tagjai: 

Lőrincz László (lakcíme: 4200 Hajdúszoboszló, Tölgyfa u. 13.) 

Bondár Sándor (lakcíme: 4100 Berettyóújfalu, Nyáras u. 58.) 

  

Lőrincz László igazgatósági tag megbízatása 2017. június 01. naptól 2022. május 31. 

napjáig szól.  

Bondár Sándor igazgatósági tag megbízatása 2017. június 01. naptól 2022. május 31. 

napjáig szól. 

Will Csaba igazgatósági elnök megbízatása 2017. június 01. naptól 2022. május 31. 

napjáig szól.  

 

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

feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság az általa elfogadott ügyrendben 

rendelkezik. 

 

4. Az igazgatóság elnöke és tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek 

részt. 

 

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

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

részére jelentést készít. 

 

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

 

7. A munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja. 

 

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

igazgatóság a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. 

 

 

XIII. 

A felügyelő bizottság 

 

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

Társaság ügyvezetését. 

 

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

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

közötti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 2 tagot a 11 % feletti szavazati joggal 

rendelkező részvényesek jelölnek. A felügyelő bizottság a tagjai közül maga választja 

meg az elnökét. 

 

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

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

 

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

tevékenységük körében nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a 

Társaság részvényesei nem utasíthatják. A felügyelő bizottság tagjai a Társaság 

közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt. 
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5. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság közgyűlése 

hagy jóvá. 

 

6. A felügyelő bizottság az igazgatóságtól felvilágosítást kérhet, amelyet az három napon 

belül írásban köteles megadni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait – ha 

szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. 

 

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

napirendjén szereplő valamennyi fontos gazdasági és üzletpolitikai jelentést, továbbá 

mindazokat az előterjesztéseket, amik a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó 

ügyre vonatkoznak. 

 

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

bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.   

 

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

alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, 

illetve a részvényesek érdekeit, haladéktalanul összehívja a Társaság legfőbb szervét és 

javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre. 

 

10. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 

kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

 

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

napjáig: 

  

1. Jeneiné Dr. Egri Izabella 

 lakcíme: 4177 Földes, Piac u. 36. 

 

2. Czibere Béla Endre 

 lakcíme: 4243 Téglás, Május 1. utca 38. 

 

3. Csáfordi Dénes 

 lakcíme: 4242 Hajdúhadház, Arany János u. 30. 

 

4. Csige Tamás 

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

 

5. Sőrés István 

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

 

6. Muraközi István 

 lakcíme:4100 Berettyóújfalu, Hajdú u. 8/b 

 

7. Szőllős Sándor 

 lakcíme: 4241 Bocskaikert, Csillag út 5. 

 

8. Tóth József 

 lakcíme: 4090 Polgár, Akácfa u. 11/a 
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 9. Szőke Zoltán 

lakcíme: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 65 

 

 

XIV. 

A könyvvizsgáló 

 

1. A közgyűlés a Társaság ügyvezetésének az ellenőrzésére könyvvizsgálót választ 

 

2. A társaság könyvvizsgálója 2017. február 24. napjától 2022. február 24. napjáig: 

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: 

Szűcs Pál 

Kamarai nyilvántartási száma: 002733 

lakcíme: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9. 

 

3. A könyvvizsgálóval a megválasztását követő kilencven napon belül az igazgatóság 

köteles megbízási szerződést kötni, amely szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a 

könyvvizsgáló a szakma szabályai szerint, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 

Standardok szerint teljesíti a megbízást, továbbá azt, hogy a könyvvizsgáló kötelezettsége 

a számvitelről szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján jelentést adni arról, hogy a 

közzétételre kerülő éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Társaság vagyoni 

és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről, valamint, hogy az megfelel-e az 

érvényes jogszabályi rendelkezéseknek. 

 

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

igazgatóság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság 

bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését és szerződéseit megvizsgálhatja. 

Amennyiben a felügyelő bizottság meghallgatásra felkéri, úgy annak ülésén részt vesz. A 

könyvvizsgáló maga is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze 

napirendjére, illetve a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

 

5. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlésre a 

könyvvizsgálót meg kell hívni, amely ülésen a könyvvizsgáló részt venni köteles. 

Emellett a könyvvizsgáló a Társaság részvényese elé terjesztett minden lényeges üzleti 

jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, 

illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 

 

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

könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása 

nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság közgyűlése nem hozhat 

döntést.  

 

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

megőrizni. 

 

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

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

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

indokolt esetben utasítható vissza. 
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9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság 

vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a 

vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott 

felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság legfőbb szervének összehívását kérni. 

 

10. Ha a Társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok 

által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi 

felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 

 

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

Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 

 

 

XV. 

A Társaság képviselete és cégjegyzése 

 

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

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

együttesen jogosult. 

 

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

nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak a saját nevüket a közjegyző által 

hitelesített aláírási címpéldányban vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán 

szereplő módon írják. 

 

3. Önálló cégjegyzésre jogosult az igazgatóság elnöke, együttes cégjegyzésre jogosult az 

igazgatóság bármely két másik tagja. 

 

 

XVI. 

Az alaptőke felemelése 

 

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

hatalmazhatja fel az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. 

 

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

meghatározott céljára – kizárólag zártkörű módon történhet. 

 

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

Társaság valamennyi részvényesét a részvények átvételére elsőbbségi jog illeti meg, 

amely elsőbbségi jogukkal a részvényesek a részvényeik összes névértéke alapján 

számított tulajdoni hányadaik arányában élhetnek. A részvényesek az elsőbbségi jogukkal 

az alaptőke emelésről döntő közgyűlési határozatról az igazgatóság által megküldött 

írásbeli tájékoztatás napját követő 30 (harminc) napon belül élhetnek az igazgatósághoz 

intézett írásbeli nyilatkozattal, aminek a határidő utolsó napjáig kell megérkeznie az 

igazgatósághoz. 

  

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

gyakorlásának módjáról az igazgatóság a részvényeseket a részvénykönyvben szereplő 

címükre – a közgyűlési határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül – 

megküldött értesítésben tájékoztatja, amiben tájékoztatást ad az átvehető részvények 

névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog gyakorlása esetén az 
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ellenérték szolgáltatásának módjáról és esedékességéről, amely esedékesség nem lehet 

későbbi, mint az elsőbbségi jog gyakorlásának bejelentésére nyitva álló határidőt követő 

további 15 (tizenöt) nap, valamint tájékoztatást ad az elsőbbségi jog érvényesítésére 

nyitva álló harminc napos időszak kezdő és záró napjáról, továbbá a bejelentés és az 

ellenérték teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről. 

 

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

késedelmesen nyújtja be az igazgatósághoz, továbbá ha az elsőbbségi jogával érintett 

részvények ellenértékét a meghatározott határidőig nem teljesíti, úgy ez esetekben 

elveszíti az alaptőke emeléssel kapcsolatos elsőbbségi jogát, amely jogkövetkezményre 

már az igazgatóság által a részvényesnek megküldött tájékoztatóban fel kell hívni a 

figyelmet.  

 

 

XVII.* 

A Társaság megszűnése 

 

1. A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha  

 a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett; 

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 

d) az arra jogosult szerv megszünteti 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására 

irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a 

nyilvántartásból törli. 

 

2. Jogutóddal szűnik meg a Társaság átalakulás, egyesülés és szétválás esetén.  

 

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

kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított ötéves 

jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a Társaság volt részvényesével szemben. 

 

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

közötti viszonyukban – a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában 

viselik. Ha a részvényes felelőssége a Társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság 

fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes felelőssége a Társaság megszűnésekor 

felosztott társasági vagyonból a részvényesnek jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt 

társaságot terhelő kötelezettségekért. 

 

5. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik –a felszámolási eljárás, valamint a 

kényszertörlési eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye. 
 

XVIII. 

Vegyes rendelkezések 
 

Működést segítő megengedő szabályok 

 

1. Jelen alapszabály felhatalmazza a gazdasági társaság ügyvezetését a társaság 

telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével a tevékenységi 

köreinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, és ezzel kapcsolatban az 

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

képviselőin, meghatalmazottain kívül szavazati jog nélkül a társaság vezető 

tisztségviselői, könnyvizsgálója, jogi képviselője, jegyzőkönyvvezető, valamint a 

részvényesi szavazatok legalább 50 %-a által jóváhagyott meghívottak részt vegyenek. 

 

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

beszámoló jóváhagyása kivételével valamennyi – a közgyűlés hatáskörébe tartozó – 

ügyben, írásban hozzanak döntést. Ilyen esetben az igazgatóság írásban előkészíti a 

döntési javaslatokat és azt valamennyi részvényes címére levéllel együtt, írásbeli 

szavazásra felhívással tértivevényesen kipostázza. A részvényesek az átvételtől számított 

8 napon belül élhetnek szavazati jogukkal. A szavazásra megszabott határidő utolsó 

napját követő három napon belül - ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően 

érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon 

belül - az igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon 

belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő 

utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napja. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a 

részvényesekhez történt megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte 

előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes 

köteles bizonyítani. 

 

4. Jelen alapszabály lehetővé teszi, hogy a részvényesek a nem szabályosan összehívott, 

illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot legkésőbb a közgyűlés napjától 

számított 30 napon belül, egyhangú határozattal érvényesnek ismerjék el.  
 

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

alkalommal döntsön. A vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat 

előkészítik, és az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen 

határoz. 

 

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

mind egyesülésnél, mind szétválásnál egy alkalommal döntsön.  

 

A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális cégjogi szabályok 

 

A Társaság működése szempontjából kiemelten fontos jogszabály a víziközmű-szolgáltatósról 

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

Ptk. szabályaival, amennyiben az a cégjogi kérdésekben eltérő rendelkezést tartalmaz. 

 

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

 A Hivatal hozzájárulása szükséges a víziközmű-szolgáltatónak a gazdasági társaságokról 

szóló törvény szerinti egyesüléséhez, szétválásához (a továbbiakban együtt: átalakulás), 

alaptőkéjének vagy törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához. A 

Hivatal nem tagadhatja meg az alaptőke vagy a törzstőke leszállításához való 

hozzájárulást, ha azt a víziközmű-szolgáltató számára jogszabály kötelezővé teszi. 

 A Hivatal hozzájárulása szükséges bármely víziközmű-szolgáltatóban a szavazatok 

huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás 

szerzéséhez, és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához. 

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

Hivatal hozzájáruló határozatát. 
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 A Hivatal hozzájáruló határozatának hiányában a szerző félre vonatkozó változás a 

részvénykönyvbe nem jegyezhető be, és erre a társaságban jogot alapítani nem lehet. A 

részvénykönyvbe vagy tagjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal 

hozzájáruló határozatával együtt lehet benyújtani. 

 

XIX. 

Záró rendelkezések 

 

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

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

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

>><< 

 

Záradék: 

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

megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes 

szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére a IV. pontban a részvényesek képviselőinek 

változása adott okot. Az időközbeni adatvédelmi szabályok változására tekintettel a létesítő 

okiratban a természetes személyeknek kizárólag a neve és lakcíme kerül megjelölésre, a többi 

személyes adat törlésre kerül. A változások csillaggal és dőlt betűvel kerültek megjelölésre. A 

módosításra és az egységes szerkezetbe foglalásra a Közgyűlés 2020. január 21.-i 

határozatainak megfelelően került sor.   

 

Hajdúböszörmény, 2020. január 21. 

Készítettem és ellenjegyzem:  

Hajdúböszörmény, 2020. január 21. 

Kamarai Azonosító Szám: 36069275 

Dr. Szávó Anita ügyvéd 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú 

„Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat 

marketing, kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó 

vállalkozási szerződés módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Péntek Renáta köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat 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 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

16/2020. (I.30.) Kt. számú 

határozata 

 

A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása 

Tiszavasváriban” című pályázat marketing, kommunikációs feladatok ellátására 

vonatkozóan vállalkozási szerződésének módosítása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 

azonosítószámú „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat marketing, 

kommunikációs feladatok ellátására vonatkozóan vállalkozási szerződésének 

módosítása” című előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) és a TasiTrend Kereskedelmi Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Templom u. 59/A.) között – TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 projekt 

azonosítószámú „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat kapcsán – 

létrejött marketing, kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási 

szerződésmódosítást. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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     1.sz. melléklet a 16/2020. (I.30.) Kt. sz. határozathoz 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 

Címe: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Azonosító szám/Törzs-szám: 732462 

Adószáma: 15732468-2-15 

Számlaszáma: 11744144-15404761 

Kapcsolattartó: Szőke Zoltán polgármester 

Kapcsolattartó e-mail címe: polgarmester@tiszavasvari.hu 

Kapcsolattartó telefonszáma: (42) 520-500  

 

Képviseli: Szőke Zoltán Polgármester,- mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) 

 

Másrészről pedig  TasiTrend Kereskedelmi Kft. 

Székhely:   4400 Nyíregyháza, Templom u. 59/A 

Adószáma:  22923136-2-15 

Cégjegyzék száma: 15-09-076414 

Számlaszáma:  11744003-20624752-00000000 

Kapcsolattartó: Tasi Károly Ügyvezető 

Kapcsolattartó e-mail címe: tasitrendkft@gmail.com 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36309986347 

 

képviseli Tasi Károly Ügyvezető - mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között, alulírott napon 

és helyen, az alábbiak szerint. 

 

 

1.  

Megrendelő a Ptk 6:238 § rendelkezései szerint megrendelte Vállalkozótól a TOP-1.1.1-15-SB1-

2016-00005 azonosító számú, „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című projekt marketing 

tevékenységeinek megvalósítását az alábbiak szerint: 

 

a) 1 db Marketing Terv kidolgozása 

b) 2 db befektetés-ösztönzési konferencia megtartása 

c) 1 db internetes honlap kialakítása 

d) 50 db plakát elkészítése 

e) 1000 db szórólap elkészítése 

f) hirdetések, PR cikkek megjelentetése szaklapokban és térségi médiumokban 

g) közösségi portálokon való PR célú megjelenés 

h) 2-2 db reklám megjelentetése helyi, térségi rádiókban 

 

 

2.  

Szerződő Felek a közöttük 2019. december 17. napján megkötött vállalkozási szerződés 2. és 6. 

pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

  

2.  

„A fenti feladatok hiánytalan elvégzésének a határideje: A projekt fizikai zárásának időpontja.” 

6.  

mailto:polgarmester@tiszavasvari.hu
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„A jelen szerződésben rögzített feladatokat a Vállalkozó mindösszesen 2.450.000 Ft + Áfa, azaz 

mindösszesen bruttó 3.111.500 Ft azaz hárommillió-egyszáztizenegyezerötszáz Forint összegért 

végzi el. 

Vállalkozó az egyes részfeladatok hiánytalan és Megrendelő által igazolt elvégzését követően 

részszámlát állíthat ki Megrendelő felé 8 napos fizetési határidővel. Megrendelő előleget nem 

folyósít. Vállalkozó az egyes részfeladatok hiánytalan és Megrendelő által igazolt elvégzését 

követően 4 db részszámlát állíthat ki 25%, 50%, 75% és 100%-os teljesítést követően.  

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozási díj tartalmazza Vállalkozó 

valamennyi, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így a fentieken kívül egyéb 

térítési igénye a Vállalkozónak Megrendelő felé nincsen. 

A vállalkozási díj kifizetésére a szerződésben foglalt feladatok teljesítésének igazolása alapján 

kerül sor. A szerződésben foglalt feladat teljesítésének igazolására a Megrendelő részéről Szőke 

Zoltán polgármester jogosult.”  

 

3.  

A támogatási szerződés véghatárideje és az abban lévő mérföldkövek dátumai nagy valószínűséggel a 

projekt előrehaladásának állapota szerint változni fognak, ezért szükséges a vállalkozói szerződés 

véghatáridejének módosítása a 2-es pontban részletezett tartalom szerint, valamint a 2019. december 

17. napján megkötött vállalkozási szerződés 6-os pontja nem tért ki a részszámlák százalékos 

arányaira. 

 

4.  

4.1. Felek a jelen szerződésmódosításban foglalt rendelkezéseket az aláírás napjától rendelik 

alkalmazni. 

4.2. Felek kijelentik, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan 

formában tovább élnek. 

4.3. Jelen megbízási szerződésmódosítást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a …/2020. (I.30.) Kt. számú határozattal elfogadta és felhatalmazta Tiszavasvári Város 

Önkormányzata polgármesterét jelen szerződés aláírására. 

 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakat elolvasták, megértették, és 

mint a szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták 4 eredeti 

példányban. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2020. ………………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….    ………………………………. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata    TasiTrend Kereskedelmi Kft. 

Megrendelő         Vállalkozó 

Képviseli: Szőke Zoltán Polgármester   képviseli Tasi Károly Ügyvezető 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleményéről 

az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

17/2020. (I.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatárainak 

tervezetéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 24. § (1a) 

bekezdései alapján az alábbi határozatot hozza:   

 

1.) A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola felvételi körzethatára Tiszavasvári Város 

közigazgatási területére történő megállapítását támogatja. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról tájékoztassa a Nyíregyházi 

Tankerületi Központot. 

 

 

Határidő: 2020. február 15.    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének 

meghatározásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

18/2020. (I.30.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 43. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörében „A Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról” 

szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

I. Jóváhagyja a Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét, mely szerint 2020. 

június 29. napjától 2020. július 17. napjáig zárva tart. 

 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy fentiekről tájékoztassa az intézmény vezetőjét, aki a 

fenntartó nevében a további szükséges intézkedéseket tegye meg a szülők felé. 

 

    Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán 

          polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és 

éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

19/2020. (I.30.) Kt. számú 

 határozata 

 

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének 

meghatározása 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében „A Tiszavasvári Egyesített 

Óvodai Intézmény éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról” szóló előterjesztéssel 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

III. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjét, az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

Heti nyitvatartási rend: 

 

Óvoda Nyitva tartás 

Minimanó Óvoda Vasvári P. u. 67/a hétfőtől péntekig naponta 6.00. órától –     

18. 00 óráig 

Lurkó-kuckó Óvoda Egység u. 4/F-G hétfőtől péntekig naponta 6.00. órától –     

18. 00 óráig 

Fülemüle Zöld Óvoda Ifjúság u. 8.  hétfőtől péntekig naponta 6.00. órától –     

18. 00 óráig 

Varázsceruza  Óvoda Gombás A. 8.B. hétfőtől péntekig naponta 6.00. órától –     

18. 00 óráig 

 

Az éves nyitvatartási rend: 

 

Fülemüle Zöld Óvoda tart nyitva: 2020.06.22. –2020.07.10.  
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Varázsceruza Óvoda tart nyitva: 2020.07.13. – 2020.07.31. 

Lurkó- kuckó Óvoda tart nyitva: 2020.08.03. - 2020.08.27. 

 

IV. Felkéri a polgármestert, hogy fentiekről tájékoztassa az intézmény vezetőjét a további 

szükséges intézkedések megtétele céljából. 

 

    Határidő: azonnal                       Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés a Magyar Vöröskereszttel kötött használati jogot 

alapító szerződés módosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2020. (I.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A Magyar Vöröskereszttel kötött használati jogot alapító szerződés módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva „A Magyar Vöröskereszttel kötött használati jogot alapító szerződés módosításáról” 

szóló előterjesztésről az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szervezetével 2017. május 01-től kötött használati jog alapításáról szóló szerződés 

módosításához a határozat 1. mellékletében található Használati jogot alapító szerződés 

módosításában foglaltak szerint. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosító okiratot írja alá. 

 

 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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20/2020. (I.30.) Kt. határozat 1. melléklete 

 

HASZNÁLATI JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS  

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: Tiszavasvári Városháza tér 4. képviselő: 

Szőke Zoltán polgármester), mint használatba adó 

másrészről  

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete (székhely: Nyíregyháza 

Malom u. 3., képviselő: Gurály Edina Erzsébet) mint használatba vevő között alulírott napon 

és helyen az alábbi feltételek mellett: 

Előzmény: 

Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2017. május 09. napján létrejött egy 

szerződés a tiszavasvári 1679/A/3 hrsz-ú 66 m
2
 alapterületű, a tiszavasvári 2866 hrsz-u 

irodaház 44 m
2
 alapterületű  és a tiszavasvári 2852 hrsz-u ingatlan 22 m

2
 alapterületű 

helyiségek használati joga tárgyában. A megjelölt ingatlanok közül azonban a használati 

jog változása tekintetében csak a 2866 hrsz-u ingatlan vonatkozásában tartalmazott az 

okirat bejegyzési engedélyt a használatba adó – visszaadó részéről.  A másik két ingatlan 

vonatkozásában ezért a felek jelen szerződésben foglaltakkal egészítik ki a fent megjelölt 

szerződés 5. pontját.  

 

1./ Az eredeti szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 „5. Hozzájárulás használat joga bejegyzéséhez: 

5.1. Használatba adó hozzájárulását adja, hogy a 2866 hrsz-ú, a valóságban 4440 

Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. szám alatti – Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szervezete által használt – Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű 

irodaház emeleti részén található 44 m
2
 alapterületre a Használatba vevő javára 

ingyenes használat jogcímén használati jog kerüljön bejegyzésre 2017. május 01. 

napjától határozatlan időre. 

 

5.2. Használatba adó a jelen szerződés aláírásával feltétel nélküli hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy használatba vevő használati joga a tiszavasvári 2852 hrsz-ú ingatlan 

udvarában lévő hátsó épület 22 m
2
 nagyságú részére határozatlan időre bejegyzésre 

kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. 

 

5.3. Használatba vevő a tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában – a jelen 

szerződés aláírásával – feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a használati joga ezen 

ingatlanról törlésre kerüljön.” 

 

2./  Az eredeti szerződés „Előzmény” részében, valamint az 1.b) pontban szereplő Kossuth 

utca 10. szám alatti ingatlan címe a házszámváltozás miatt Kossuth utca 4. számra 

módosul. 
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3./ Szerződő felek a szerződés egyéb részeit változatlanul hagyják. Kijelentik, hogy az 

okiratot szerkesztő ügyvéd helyesen foglalta okiratba szerződéses akaratukat, azt 

ügyvédi tényvázlatnak is elfogadják. 

 

4./  Felek a jelen használati jog alapítását kiegészítő szerződés elkésztésére és 

ellenjegyzésére Dr. Tamás Ildikó ügyvéd (székhely: 4400. Nyíregyháza Szabadság tér 

12. Pf.208., kamarai azonosító: 36063436) részére adnak megbízást, aki azt elfogadja. 

 

 Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

 

Nyíregyháza, 2020 ………. 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Magyar Vöröskereszt  

 Használatba adó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 

  Használatba vevő 

 

 

 

 

 Ellenjegyzem: Nyíregyházán 2020.……. 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110/A. szám alatti 

bérlakás értékesítéséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2020. (I.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110/A. szám alatti bérlakás értékesítéséről 

 

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

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról 

szóló módosított 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelete 39. § (2) bekezdésében foglalt 

hatáskörében eljárva „a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110/A. szám alatti bérlakás 

értékesítéséről” szóló előterjesztésről az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  A Képviselő-testület a tiszavasvári 1549/1/A/1 hrsz-ú, a valóságban a Tiszavasvári, 

Vasvári P. u. 110. szám alatti üres társasházi lakást meghirdeti értékesítésre nyilvános, 

licittárgyalásos eljárás keretében. 

 

Felkéri/felhatalmazza a polgármestert, hogy folyamatosan hirdesse meg eladásra a 

határozat mellékletében található pályázati felhívásban szereplő ingatlant. 

 

A pályázat kiírásának időpontja: tárgyhó 01., amennyiben munkaszüneti napra esik, úgy 

ezt követő első munkanap. 

 

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat kiírásától számított 16. nap, amennyiben 

munkaszüneti napra esik, úgy ezt követő első munkanap 16.00 óra. 

Határidő: folyamatosan a megadott  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

          időpont szerint 
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2. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete előírásainak megfelelően 

működjön közre a pályázat előkészítésének és elbírálásának lebonyolításában. 

 

Határidő: esedékességkor              Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

 

 

4.  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően 

terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatokat a pályáztatás eredményessége eldöntése 

érdekében. 

 

Határidő: esedékességkor               Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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21/2020. (I.30.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra 

 

I. A pályázat kiírója és a pályázat tárgya: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) mint tulajdonos, az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 1549/1/A/1 helyrajzi számú, a valóságban a Tiszavasvári, 

Vasvári P. u. 110/A. sz. alatti társasházi lakás értékesítésére vonatkozó pályázati kiírásáról 

szóló 21/2020.(I.30.) Kt. számú határozata alapján nyilvános, licittárgyalásos pályázati 

eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti Tiszavasvári Város Önkormányzata 

100 %-os tulajdonában álló, tiszavasvári 1549/1/A/1 helyrajzi számú, a valóságban a 

Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110/A. sz. alatti társasházi lakást. 

  

A pályáztatásra kerülő ingatlan legfontosabb adatai:  

 

ingatlan 

helyrajzi 

száma 

címe nagysága 

(m2) 

megnevezése induló licitára  

1549/1/A/1 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110/A. 72 társasházi lakás 6.133.710 Ft 

 

A licitküszöb 10.000 Ft. 

 

Az értékesítésre meghirdetett lakás jellemzői:  

A lakás kétlakásos, tetőteres társasházban található. Az ingatlanhoz tartozó osztatlan közös 

tulajdonban lévő telek nagysága 272 m
2
, a lakáshoz a közös tulajdonból ½ tulajdoni hányad 

tartozik. 

A lakás 72 m
2 

hasznos alapterületű, az alábbi helyiségekből áll: 

földszinti szélfogó (1,59 m
2
), lakó előtér (14,18 m

2
), konyha (5,75 m

2
), kamra (1,42 m

2
), 

fürdőszoba+WC. (3,85 m
2
), szoba (19,84 m

2
), terasz, 

tetőtéri két félszoba (11,47 m
2
, 10,99 m

2
), fürdőszoba (3,13 m

2
).  

A lakás komfortos komfortfokozatú, gázkonvektor fűtésű. 

 

II. Pályázatot nyújthat be természetes személy, vagy olyan jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

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

 

III. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan tartalmaznia 

kell az alábbiakat: 

 A pályázó nevét, címét, székhelyét, adószámát, ügyvezetőjének nevét.  

 A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy  

– vételi szándékát fenntartja,  

– a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket, 

– a licittárgyaláson részt kíván venni. 

 A pályázónak, amennyiben nem természetes személy, nyilatkoznia kell arról, hogy a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján 

átlátható szervezetnek minősül. 
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 Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak 

a pályázatban foglaltak megvalósítására. 

 

IV. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 

 

Személyesen történő benyújtás helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal  

    Tiszavasvári, Városháza tér 4., III. em. 302. iroda, 

Postai úton történő benyújtás esetén:    4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 

A pályázat írásban, papíralapú formában, zárt borítékban nyújtható be.  

A borítékot Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni, és fel kell tüntetni rajta 

„Pályázat a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110/A. sz. alatti önkormányzati lakás 

értékesítésére” elnevezést, valamint, hogy a fenti időpontig nem bontható fel.  

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.  

 

Pályázat benyújtási ideje:  

A pályázat benyújtására a 2020. február 03. napján történő kiírásától (azaz a Tiszavasvári 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéstől, valamint a Tiszavasvári 

Város Önkormányzata hivatalos honlapján való közzétételtől) számítva, 2020. február 

19. (szerda) 16.00 óráig van lehetőség.  

Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó 

napján postára adták.  

 

V. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja: 

 

A beérkezett pályázatok felbontásának helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő- 

     testületi Ülésterem      

A beérkezett pályázatok felbontásának ideje: a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

   és Ügyrendi Bizottsági ülés. 

A beérkezett pályázatok felbontásának módja: nyílt 

 

A beérkezett pályázatok elbírálásának módja: A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján  

          kerülnek elbírálásra. 

 

A licittárgyalás helye:    Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő- 

      testületi Ülésterem      

A licittárgyalás ideje:    a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi  

      és Ügyrendi Bizottsági ülés. 

 

A licittárgyalás eredményének megállapítása: a licittárgyalást követő soron következő 

képviselő-testületi ülésen, ha ez nem lehetséges legkésőbb a licittárgyalást követő 45 napon 

belül megtartott képviselő-testületi ülésen, az adott vagyontárgy tekintetében a kiíró 

hatáskörébe tartozik. 

 

A kiíró szerződést azzal a pályázóval köt, aki a licittárgyaláson a legmagasabb árat ajánlotta. 

 

- Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére a licittárgyalás eredményének 

megállapításáról szóló képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül nem kerül sor a 

pályázó hibájából, úgy a második legmagasabb licitet ajánló pályázó részére kerül a 

szerződési ajánlat megküldésre. 
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- Amennyiben a második legmagasabb licitet ajánló pályázóval sem jön létre érvényes 

szerződés az ajánlattól számított 30 napon belül, akkor az adott vagyontárgy ismételt 

pályázati kiírás útján kerül hasznosításra. 

- Amennyiben a kiírásra csak egy pályázat érkezik a szerződés az érvényesen és 

eredményesen pályázóval megköthető. 

 

VI. Egyéb ismérvek a pályázattal kapcsolatban: 

 

A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy: 

– érvényes ajánlat(ok) benyújtása esetén is a pályázati eljárást indoklás nélkül 

eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést, 

 a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. 

 A pályázatok felbontásának időpontjáról történő értesítés miatt, a Pályázó vállalja, 

hogy a pályázat benyújtásakor telefonon, vagy e-mailben tájékoztatja az 

Önkormányzatot telefonszámáról/e-mail címéről. 

 

Figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre és az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati 

rendeletre (a továbbiakban: vagyonrendelet), a versenyeztetés a vagyonrendelet 

versenyeztetési szabályzatáról szóló 5. melléklete előírásai szerint kerül előkészítésre és 

lefolytatásra. 

 

VII. A pályázatra vonatkozó további információszerzés helye: 

 

Az ingatlannal kapcsolatos dokumentumok, valamint a pályázati felhívásban szereplő 

tényeket, jogokat, kötelezettségeket alátámasztó dokumentum a Tiszavasvári Polgármesteri 

Hivatal III. emelet 302. számú irodájában a pályázati felhívás ideje alatt előzetes időpont 

egyeztetést követően megtekinthetők.  

 

A pályázattal kapcsolatban további információt Gulyásné Gáll Anita ügyintézőtől lehet kérni 

a 06/42-520-500/ 113. mellék telefonszámon, illetve a gulyasne.anita@tiszavasvari.hu email 

címen. 

 

Tiszavasvári, 2020…... 

 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nemzetiségi 

Önkormányzatok közötti Együttműködési Megállapodások 

felülvizsgálatáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Csomós Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 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 1. határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK  

      22/2020. (I.30.) Kt. számú 

             h a t á r o z a t a 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről 

 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a határozat melléklete 

alapján kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és annak megküldésére 

Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke részére. 

  

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán  

                                                                                                                        polgármester 
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                                                                   22/2020.(I.30.) Kt. számú határozat melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § - a alapján Tiszavasvári 

Város Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) képviseli: Szőke Zoltán 

polgármester és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: 

nemzetiségi önkormányzat) képviseli: Kóka Anikó elnök, együttműködésük szabályait az 

alábbi megállapodásban rögzítik:  

 

A megállapodás szabályainak kialakítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján történt.  

 

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának és önálló elemi 

költségvetésének elkészítése.  

 

A központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követően, a költségvetésre 

vonatkozó részletes információk megismerése után a helyi önkormányzat megbízottja 

folytatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnök 

rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó központi szabályozás 

szerinti adatokat. Az egyeztetést a költségvetési törvény hatálybalépését követő 30 napon 

belül kell lefolytatni.  

A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozat-tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalja és határozatában fogadja el a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési 

előirányzatait. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tárgyév február 15-ig köteles a 

nemzetiségi önkormányzat elé terjeszteni a költségvetés tervezetét. Az előterjesztésnek 

tartalmaznia kell az Áht. 24.§ (4) bekezdésében rögzített mérlegeket, kimutatásokat. A helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletébe a nemzetiségi önkormányzat költségvetése nem épül 

be.  

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekintettel 

a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra, amennyiben részesül benne - a 

polgármester tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét.  

A nemzetiségi önkormányzat ezek alapján határoz a végleges költségvetéséről. A 

költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és 

kiadásokat, egymástól elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

elkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és 

Adóigazgatási Osztály vezetője a felelős. 

 

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje  

 

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy 

bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a 

nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.  

 

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje  

 

3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről  
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Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és 

erről információt a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának úgy 

szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben 

eleget tudjon tenni. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat a fenti információkat határidőre teljesíteni tudja.  

 

3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje  

 

A nemzetiségi önkormányzat 2014. évtől a 368/2011.(XII.31.) Kormány rendeletben 

meghatározott módon és határidőre önálló időközi költségvetési jelentést, időközi 

mérlegjelentést és önálló éves beszámolót készít.  

  

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését, mérlegjelentését, költségvetési 

beszámolóját a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya készíti el.  

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a 

Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának információt úgy szolgáltat, 

hogy az a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.  

 

4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje  

 

4.1. A költségvetés végrehajtása  

 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 

Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya látja el.  

 

a) Kötelezettségvállalás rendje  

A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során 

fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) a 

hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kell.  

 

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 

rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. 

Kötelezettségvállalásra csak írásban kerülhet sor. Nem szükséges írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke nem éri el a kétszázezer 

forintot, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36 § (2) bekezdése 

szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.  

A kötelezettségvállalásokról a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya 

analitikus nyilvántartást vezet.  

 

b) Utalványozás  

A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 

elszámolásának elrendelését (továbbiakban: utalványozásra) a hatályos gazdálkodási 

szabályzatban foglaltak szerint kell végezni. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. 

Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett 

kerülhet sor.  

Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (a 

települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének határozata, szerződés, számla) 

bemutatja és a készpénz felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon 

belül a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának jelzi.  
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c) Pénzügyi ellenjegyzés  

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a hatályos gazdálkodási szabályzatban 

foglaltak szerint kerület sor.  A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet 

meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.  

A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy 

nem végezheti.  

 

d) Érvényesítés  

Az érvényesítést a hatályos beszerzési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.  

 

e) A teljesítés igazolása  

A teljesítés igazolását a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.  

 

f) Beszerzés 

A beszerzés lebonyolítását a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint lehet 

végezni. 

 

A 4.1. a)-e) pontjaiban foglaltak Tiszavasvári Város Önkormányzata Gazdálkodási 

Szabályzatában, a 4. 1. f) pontban foglaltak a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Beszerzések Lebonyolításának Szabályzatában részletesen kifejtésre kerülnek. 

 

4.2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése, adószám és 

bankszámlái  

 

A nemzetiségi önkormányzat 2014-től önálló bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Ezek 

a változások a Magyar Államkincstár által vezetett "'Törzskönyvi nyilvántartáson" átvezetésre 

kerültek.  

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 

pénzforgalmát a helyi önkormányzat által választott banknál megnyitott és forrásai terhére 

fenntartott önálló fizetési bankszámlán köteles lebonyolítani.  

 

4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje  

 

A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait 

elkülönítetten vezeti.  

A 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott 

adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 

egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Polgármesteri Hivatal jegyzője 

együttesen felelősek.  

 

5. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési támogatása  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez 

szükséges feltételeket az alábbiak szerint:  

Ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a Báthori u. 6. szám alatti irodaház 

Attila tér felőli bejárattal rendelkező irodáját a hozzá kapcsolódó egyéb helyiségekkel (öltöző, 

illemhelyiség, összesen: 18,57m2), valamint állja a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 

rezsiköltségeket és fenntartási költségeket. 

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a 

testületi ülések és döntések előkészítését, a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 

sokszorosítási, postázási feladatokat a helyi önkormányzat biztosítja. 
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A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához saját forrásból az 

elemi költségvetés készítésekor támogatást nem nyújt.  

 

6. A nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek törvényessége 

 

A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a 

helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat 

testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

 

7. Belső ellenőrzés 

 

A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a 

függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi. A belső kontrollrendszer kialakításánál 

figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. Előírásait, továbbá az államháztartásért 

felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. A nemzetiségi 

önkormányzat belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal megbízott belső ellenőre végzi. 

Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben 

meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső 

ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

 

8. Záró rendelkezések  

 

Jelen együttműködési megállapodás nem a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladatok 

ellátására irányul. Az együttműködési megállapodást évente január 31. napjáig felül kell 

vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A jegyző a megállapodás vonatkozó 

jogszabályok változása miatti módosításának szükségességét a helyi és a nemzetiségi 

önkormányzatnak jelzi. A jelzés alapján a Képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén módosítja.  

 

Jelen megállapodás a felek általi aláírással lép hatályba. A jelenleg hatályban lévő 

megállapodás ezen a napon hatályát veszti. 

Az együttműködési megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

22/2020.(I.30.) Kt. számú határozatával, Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020.(I.29.) RNÖ számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Tiszavasvári, 2020…….…..…   Tiszavasvári, 2020…….…..… 

 

 

 ..…………………………… ……   ……………………………………. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                  Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi 

              képviseletében                                             Önkormányzata képviseletében 

              Szőke Zoltán                                                          Kóka Anikó 

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

polgármester a 2. határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK  

       23/2020. (I.30.) Kt. számú 

               h a t á r o z a t a 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről 

 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatával a határozat melléklete 

alapján kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és annak megküldésére 

Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata elnöke részére. 

  

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán  

                                                                                                    polgármester 
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23/2020. (I.30.) Kt. számú határozat melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Tiszavasvári 

Város Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat, képviseli: Szőke Zoltán 

polgármester) és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: 

nemzetiségi önkormányzat, képviseli: Balogh István elnök) együttműködésük szabályait az 

alábbi megállapodásban rögzítik:  

 

A megállapodás szabályainak kialakítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján történt.  

 

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának és önálló elemi 

költségvetésének elkészítése.  

 

A központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követően, a költségvetésre 

vonatkozó részletes információk megismerése után a helyi önkormányzat megbízottja 

folytatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnök 

rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó központi szabályozás 

szerinti adatokat. Az egyeztetést a költségvetési törvény hatálybalépését követő 30 napon 

belül kell lefolytatni.  

A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozat-tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalja és határozatában fogadja el a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési 

előirányzatait. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tárgyév február 15-ig köteles a 

nemzetiségi önkormányzat elé terjeszteni a költségvetés-tervezetét. Az előterjesztésnek 

tartalmaznia kell az Áht. 24.§ (4) bekezdésében rögzített mérleget, kimutatásokat. A helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletébe a nemzetiségi önkormányzat költségvetése nem épül 

be.  

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekintettel 

a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra, amennyiben részesül benne - a 

polgármester tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét.  

A nemzetiségi önkormányzat ezek alapján határoz a végleges költségvetéséről. A 

költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és 

kiadásokat, egymástól elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

elkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és 

Adóigazgatási Osztály vezetője a felelős. 

 

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje  

 

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy 

bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a 

nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.  

 

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje  

 

3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről  

 

Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és 

erről információt a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának úgy 
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szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben 

eleget tudjon tenni. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat a fenti információkat határidőre teljesíteni tudja.  

 

3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje  

 

A nemzetiségi önkormányzat 2014. évtől a 368/2011.(XI1.31.) Kormány rendeletben 

meghatározott módon és határidőre önálló időközi költségvetési jelentést, időközi 

mérlegjelentést és önálló éves beszámolót készít.  

  

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését, mérlegjelentését, költségvetési 

beszámolóját a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya készíti el.  

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a 

Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának információt úgy szolgáltat, 

hogy az a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.  

 

4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje  

 

4.1. A költségvetés végrehajtása  

 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 

Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya látja el.  

 

a) Kötelezettségvállalás rendje  

A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során 

fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) a 

hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint lehet.  

 

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 

rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. 

Kötelezettségvállalásra csak írásban kerülhet sor. Nem szükséges írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke nem éri el a kétszázezer 

forintot, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36 § (2) bekezdése 

szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.  

A kötelezettségvállalásokról a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya 

analitikus nyilvántartást vezet.  

 

b) Utalványozás  

A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 

elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) a hatályos gazdálkodási 

szabályzatban foglaltak szerint kell. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi 

teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet 

sor.  

Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (a 

települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének határozata, szerződés, számla) 

bemutatja és a készpénz felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon 

belül a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának jelzi.  

c) Pénzügyi ellenjegyzés  

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a hatályos gazdálkodási szabályzatban 

foglaltak szerint kell. A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, 

valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.  
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A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy 

nem végezheti.  

 

d) Érvényesítés  

Az érvényesítést a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.  

 

e) A teljesítés igazolása  

A teljesítés igazolását a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint lehet végezni.  

 

f) Beszerzés 

A beszerzés lebonyolítását a hatályos beszerzési szabályzatban foglaltak szerint lehet végezni. 

 

A 4.1. a)-e) pontjaiban foglaltak Tiszavasvári Város Önkormányzata Gazdálkodási 

Szabályzatában a 4. 1. f) pontban foglaltak a Tiszavasvári Város Önkormányzata Beszerzések 

Lebonyolításának Szabályzatában részletesen kifejtésre kerülnek. 

 

4.2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése, adószám és 

bankszámlái  

 

A nemzetiségi önkormányzat 2012-től önálló bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Ezek 

a változások a Magyar Államkincstár által vezetett "'Törzskönyvi nyilvántartáson" átvezetésre 

kerültek.  

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 

pénzforgalmát a helyi önkormányzat által választott banknál megnyitott és forrásai terhére 

fenntartott önálló fizetési bankszámlán köteles lebonyolítani.  

 

4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje  

 

A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait 

elkülönítetten vezeti.  

A 368/2011.(XI1.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott 

adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 

egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Polgármesteri Hivatal jegyzője 

együttesen felelősek.  

 

5. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési támogatása  

 

A nemzetiségi önkormányzat feladatai ellátáshoz tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 

helyiséget nem igényel.  

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a 

testületi ülések és döntések előkészítését, a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 

sokszorosítási, postázási feladatokat a helyi önkormányzat biztosítja. 

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához saját forrásból az 

elemi költségvetés készítésekor támogatást nem nyújt.  

 

 

6. A nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek törvényessége 

 

A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a 

helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat 

testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
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7. Belső ellenőrzés 

 

A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a 

függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi. A belső kontrollrendszer kialakításánál 

figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. Előírásait, továbbá az államháztartásért 

felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. A nemzetiségi 

önkormányzat belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal megbízott belső ellenőre végzi. 

Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben 

meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső 

ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

 

8. Záró rendelkezések  

 

Jelen együttműködési megállapodás nem a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladatok 

ellátására irányul. Az együttműködési megállapodást évente január 31. napjáig felül kell 

vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A jegyző a megállapodás vonatkozó 

jogszabályok változása miatti módosításának szükségességét a helyi és a nemzetiségi 

önkormányzatnak jelzi. A jelzés alapján a Képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén módosítja.  

 

Jelen megállapodás a felek általi aláírással lép hatályba. A jelenleg hatályban lévő 

megállapodás ezen a napon hatályát veszti. 

Az együttműködési megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

23/2020.(I.30.) Kt. számú határozatával, Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020.(I.27.) RNÖ számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Tiszavasvári, 2020. ………….    Tiszavasvári, 2020. …………. 

 

 

 ..……………………………    ……………………………………. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                  Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi 

              képviseletében                                             Önkormányzata képviseletében 

              Szőke Zoltán                                                              Balogh István 

               polgármester                                                                     elnök 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

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 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat 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 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2020. (I.30.) Kt. számú 

határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

   11/2019. (I.31.) Kt. számú határozat 

17/2019. (I.31.)  Kt. számú határozat 

18/2019. (I.31.)  Kt. számú határozat 

21/2019. (I.31.) Kt. számú határozat 

22/2019. (I.31.)  Kt. számú határozat 

26/2019. (I.31.)  Kt. számú határozat 

37/2019. (II.14.)  Kt. számú határozat 

43/2019. (II.14.)  Kt. számú határozat 

51/2019. (II.14.)  Kt. számú határozat 

52/2019. (II.14.)  Kt. számú határozat 

53/2019. (II.14.)  Kt. számú határozat 

54/2019. (II.14.)  Kt. számú határozat 

55/2019. (II.14.)  Kt. számú határozat 

56/2019. (II.14.)  Kt. számú határozat 

65/2019. (II.28.)  Kt. számú határozat 

69/2019. (II.28.)  Kt. számú határozat 

70/2019. (II.28.)  Kt. számú határozat 

71/2019. (II.28.)  Kt. számú határozat 

72/2019. (II.28.)  Kt. számú határozat 

81/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

84/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

87/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

88/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

89/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

90/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 
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91/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

92/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

93/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

94/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

96/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

97/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

98/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

99/2019. (III.28.) Kt. számú határozat 

100/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

114/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

118/2019. (III.28.)  Kt. számú határozat 

135/2019. (IV.9.) Kt. számú határozat 

158/2019. (IV.30.)  Kt. számú határozat 

160/2019. (IV.30.)  Kt. számú határozat 

   166/2019. (V.14.)  Kt. számú határozat 

   167/2019. (V.14.) Kt. számú határozat 

   168/2019. (V.14.)  Kt. számú határozat 

169/2019. (V.14.)  Kt. számú határozat 

170/2019. (V.14.)  Kt. számú határozat 

175/2019. (V.14.)  Kt. számú határozat 

   176/2019. (V.14.)  Kt. számú határozat 

   178/2019. (V.30.)  Kt. számú határozat 

                                   179/2019.(V.30.)        Kt. számú határozat 

192/2019. (V.30.)  Kt. számú határozat 

198/2019. (V.30.)  Kt. számú határozat 

213/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

217/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat 

218/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

219/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

220/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

221/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

236/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

   237/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

   238/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

   242/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

250/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

256/2019. (VII.10.)  Kt. számú határozat 

271/2019. (VII.25.)  Kt. számú határozat 

272/2019. (VII.25.)    Kt. számú határozat 

273/2019. (VII.25.)  Kt. számú határozat 

274/2019. (VII.25.)  Kt. számú határozat 

   282/2019. (VII.25.)  Kt. számú határozat 

   297/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat 

311/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

312/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

313/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

316/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

   317/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

   318/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

   319/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

   320/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 
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   321/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

322/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

323/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

324/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

326/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat 

   327/2019. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

332/2019. (IX.16.)  Kt. számú határozat 

333/2019. (IX.16.)  Kt. számú határozat 

334/2019. (IX.16.)  Kt. számú határozat 

335/2019. (IX.16.) Kt. számú határozat 

337/2019. (IX.30.)  Kt. számú határozat 

338/2019. (IX.30.)  Kt. számú határozat 

341/2019. (IX.30.)  Kt. számú határozat 

   343/2019. (IX.30.)  Kt. számú határozat 

344/2019. (IX.30.)  Kt. számú határozat 

364/2019. (IX.30.)  Kt. számú határozat 

367/2019. (X.22.)  Kt. számú határozat 

368/2019. (X.22.)  Kt. számú határozat 

369/2019. (X.22.)  Kt. számú határozat 

371/2019. (X.22.)  Kt. számú határozat 

377/2019. (X.22.)  Kt. számú határozat 

379/2019. (X.22.)  Kt. számú határozat 

384/2019. (XI.14.)  Kt. számú határozat 

   387/2019. (XI.28.)  Kt. számú határozat 

389/2019. (XI.14.)  Kt. számú határozat 

   393/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat 

396/2019. (XI.28.)  Kt. számú határozat 

397/2019. (XI.28.)     Kt. számú határozat 

398/2019. (XI.28.)     Kt. számú határozat 

399/2019. (XI.28.)  Kt. számú határozat 

402/2019. (XI.28.)  Kt. számú határozat 

403/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat 

404/2019. (XI.28.)  Kt. számú határozat 

406/2019. (XI.28.)  Kt. számú határozat 

407/2019. (XI.28.)  Kt. számú határozat 

408/2019. (XI.28.)  Kt. számú határozat 

417/2019. (XI.28.)  Kt. számú határozat 

418/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat 

424/2019. (XII.5.)  Kt. számú határozat 

426/2019. (XII.16.)  Kt. számú határozat 

428/2019. (XII.16.)  Kt. számú határozat 

434/2019. (XII.16.)     Kt. számú határozat 

437/2019. (XII.16.)  Kt. számú határozat 

441/2019. (XII.16.)  Kt. számú határozat 

442/2019. (XII.16.)  Kt. számú határozat 

   445/2019. (XII.16.)  Kt. számú határozat 

   446/2019. (XII.16.)  Kt. számú határozat 

447/2019. (XII.16.)  Kt. számú határozat 

448/2019. (XII.16.)  Kt. számú határozat 

449/2019. (XII.16.)  Kt. számú határozat 

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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Tárgy (20.np.): Egyebek 
 

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

hangzott el.  

 
 

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

polgármester bezárta és a testület zárt üléssel folytatta a munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 
 

 

 


