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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2020. február 27-én  

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 35-77. 

rendelete: 4-6. 

NAPIRENDEK  
 

 
1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. 

(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 

2. Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról.  

 

3. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosításáról. 

  

4. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.  

 

5. Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának elfogadásáról.  

 

6. Előterjesztés az adatvédelmi tisztviselői feladatok költséghatékonyabb ellátásának 

megvizsgálásáról.  

 

7. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának 

módosításáról.  

 

8. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői 

álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról, valamint az intézményvezetői 

pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról. 

 

9. Előterjesztés a Szabadidős Programszervező Egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról.  

 

10. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.  

 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról.  

 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról.  

 

13. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi 

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

tiszavasvári óvodája részére 2019. január 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra nyújtott 

támogatás felhasználásáról készült pénzügyi beszámolóról.  

 

15. Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról. 

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi beszámolójáról.  

 

17. Előterjesztés éves ellenőrzési jelentésről és összefoglalóról ellenőrzési jelentésről 

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett 2019. évi belső ellenőrzési 

tevékenységről.  

 

18. Előterjesztés belső ellenőri feladatok ellátásáról. 

 

19. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár használati 

szabályzatairól.  

 

20. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatáról.  

 

21. Előterjesztés Kompár László 2019. évi tevékenységével kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

jelentésről.  

 

22. Előterjesztés a „Találkozások tere kialakítása” tárgyú pályázat „Mobilszínpad beszerzés 

fény és hangtechnikával eljárásának eredményéről 

 

23. Előterjesztés „Helyi klímastratégia kidolgozás, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban” tárgyú pályázat Támogatói okiratának 

elfogadásáról.  

 

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

Tiszavasváriban” című pályázat tervezési szerződésének utólagos jóváhagyásáról. 

 

25. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról. 

 

26. Előterjesztés a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződések módosításáról. 

 

27. Előterjesztés a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések 

módosításáról.  

 

28. Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról.  

 

29. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2020/2021. nevelési évére 

történő jelentkezés eljárási rendjéről és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.  

 

30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok haszonbérbe adásáról.  
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31. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról. 

 

32. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

33. Egyebek 

 

-Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. által-„Kacsás” Horgásztó üzemeltetésére-benyújtott 

pályázatról.  

 

-Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. 

(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Bodnár Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2020. február 27-én 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, Balogh Sándor,Császár József, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, Szabó Zsolt, Szurkos 

Szilvia, Tamás Viktor és Volosinóczki Béla képviselők. 
  

Távol maradt:   - 
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Krasznainé dr. Csikós Magdolna 

osztályvezető, Mezeiné Meleg Anita osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető-helyettes, Berbécs Ibolya 

köztisztviselő, dr. Csomós Anita köztisztviselő, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Péntek Renáta köztisztviselő, 

Palló Tamás köztisztviselő, dr. Zombori Judit köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő,  Kovács Edina 

köztisztviselő, Reznek Istvánné a Tiszasvári Bölcsőde vezetője,  Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Terebesné Kovács Tünde a Kornisné 

Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettese, Fülöp Attila a Szabadidős 

Programszervező Egyesület elnöke és a Vasvári Hírmondó felelős szerkesztője,  Németh Zoltán Tiszavasvári 

Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, Simon István a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület elnöke, Nácsa Balázs 

a Tiszavasvári Sportegyesület elnöke, Kulcsár Lászlóné az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

vezetője 
 

Meghívottként távolt maradt:  
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Huri-Szabó Szilvia Városi Kincstár vezetője, Gazdag József a 

Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör elnöke, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Tiszavasvári Kábitószerügyi 

Egyeztető Fórum elnöke, Graczka István belső ellenőr, Kompár László egyéni vállalkozó, Pájer Attila 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum kancellár, Gaszperné Román Margit a Nyíregyházi Tankerületi Központ 

igazgatója, Aratóné Perjési Mariann a Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese 

 

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 12 fő 

képviselő volt jelen. Javasolta levenni a napirendek közül a 26. napirendi pontot, a „Tiva-Szolg Kft. 

használatában lévő önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök selejtezéséről”, és a zárt 35. napirendi pontot, a 

„Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka közalkalmazotti minősítéséről” szóló előterjesztést. Egyebek 1 napirendi 

pontként javasolta felvenni a „Tiva-Szolg Kft. által- „Kacsás” Horgásztó üzemeltetésére-benyújtott pályázatról” 

és Egyebek 2 napirendként a „Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. 

(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló előterjesztéseket. Majd kérte, hogy szavazzanak a 

képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  

 

 

Hozzászólás: 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megjegyezte, hogy az előző testületi ülésen tárgyalt költségvetés anyagát nem találta az önkormányzat 

honlapján. A jelenlegi napirendekkel kapcsolatosan pedig megkérdezte, hogy a 22. napirendi pontnál a név 

szerinti szavazást mi indokolja, illetve a zárt napirendek között a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

javadalmazásának tárgyalása miért zárt ülésen van. 
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Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy mind a kettő jogszabályi kötelezettség. A közbeszerzési törvény alapján név szerint 

kell meghozni a döntést a közbeszerzési eredményekről. A másik pedig a zárt ülés tartása az önkormányzati 

törvénynek a zárt ülés tartásáról szóló szabály alapján történik, személyi ügyben az érintett kérésére zárt ülést 

kell tartani. 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Nem ért egyet az elhangzott válasszal.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Véleménye szerint jegyző asszony elmondta a jogszabályi hivatkozásokat, amik indokolják ezek betartását.  

 

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

pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta az általa tett módosításokkal együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő–testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi 

pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2020. február 27. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 27. napján megtartott rendes ülés 

napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 

2. Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

3. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosításáról. 

  

4. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.  

 

5. Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának elfogadásáról.  

 

6. Előterjesztés az adatvédelmi tisztviselői feladatok költséghatékonyabb ellátásának megvizsgálásáról.  

 

7. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról.  

 

8. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyének 

betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról, valamint az intézményvezetői pályázatokat elbíráló bizottság 

tagjainak megválasztásáról. 

 

9. Előterjesztés a Szabadidős Programszervező Egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról.  

 



 

6 

10. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.  

 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról.  

 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról.  

 

13. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról. 

 

 

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

óvodája részére 2019. január 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra nyújtott támogatás felhasználásáról 

készült pénzügyi beszámolóról.  

 

15. Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról. 

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi beszámolójáról.  

 

17. Előterjesztés éves ellenőrzési jelentésről és összefoglalóról ellenőrzési jelentésről Tiszavasvári Város 

Önkormányzatánál és intézményeinél végzett 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  

 

18. Előterjesztés belső ellenőri feladatok ellátásáról. 

 

19. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár használati szabályzatairól.  

 

20. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatáról.  

 

21. Előterjesztés Kompár László 2019. évi tevékenységével kapcsolatos hulladékgazdálkodási jelentésről.  

 

22. Előterjesztés a „Találkozások tere kialakítása” tárgyú pályázat „Mobilszínpad beszerzés fény és 

hangtechnikával eljárásának eredményéről 

 

23. Előterjesztés „Helyi klímastratégia kidolgozás, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 

megvalósítása Tiszavasváriban” tárgyú pályázat Támogatói okiratának elfogadásáról.  

 

24. Előterjesztés a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” 

című pályázat tervezési szerződésének utólagos jóváhagyásáról. 

 

25. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról. 

 

26. Előterjesztés a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződések módosításáról. 

 

27. Előterjesztés a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések módosításáról.  

 

28. Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról.  

 

29. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2020/2021. nevelési évére történő jelentkezés 

eljárási rendjéről és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.  

 

30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok haszonbérbe adásáról.  

 

31. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról. 

 

32. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
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33. Egyebek 

 

-Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. által-„Kacsás” Horgásztó üzemeltetésére-benyújtott pályázatról.  

 

-Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.17.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

34. Előterjesztés a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetőjének javadalmazásáról. 

 

35. Előterjesztés „Vasvári Pál” Ifjúsági Díj odaítéléséről.  

 

36. Előterjesztés Pap Melinda Tiszavasvári, Déryné u. 9. sz. alatti önkormányzati bérlakás kiutalására 

vonatkozó kérelméről.  

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

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.  

 

 

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

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

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető-helyettes 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

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

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

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat 

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

  

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a 2019-es esztendő egy komoly támogatásokkal segített esztendő volt 

Tiszavasváriban. Kiemelte a Belügyminisztériumtól kapott rendkívüli támogatást, amely több mint 13 millió 

forint volt. A fogyatékos személyek otthonának működtetéséhez többlettámogatást kapott Tiszavasvári 

7 400 000 forintot. Közművelődés területén is volt egy nyertes pályázat, és ezeken kívül is sok esetben érkezett 

támogatás. Ezek segítették elő azt, hogy a 2019-es esztendőt jól zárta Tiszavasvári Város Önkormányzata. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a 

rendelet-tervezetet a Képviselő-testület számára. 
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A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 

 

A Képviselő–testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

4/2020. (II.27.) önkormányzati 

rendelete 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 

törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában kapott felhatalmazás alapján- a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:    

 

 

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati 

rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését: 

a) 3.643.333.344 Ft  költségvetési bevétellel 

b) 4.066.685.807 Ft  költségvetési kiadással 

c)  423.352.463 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  64.622.010 Ft működési hiánnyal 

cb)  358.730.453 Ft felhalmozási hiánnyal 

d)  582.209.295 Ft  finanszírozási bevétellel 

e)  158.856.832 Ft  finanszírozási kiadással 

f)  423.352.463 Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  371.035.857 Ft  működési többlettel 

fb)  52.316.606 Ft  felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet 

3. § (1) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül 

megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.-8.7. mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet 

3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

h) Az önkormányzat a kiadások között 5.503.282 Ft általános, 57.477.460. Ft céltartalékot állapít meg. 

 

4.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet 

10. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
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(9) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2019. évben 231 900 Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő 

közterheket is tartalmazza. 
  

 

5.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 6, 7, 8.3, 8.4, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.2, 9.7, 

9.7.1, 9.7.2, 10, és a 11,  melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

22. 23. 24. 25. 26.  melléklete, az 1, 4, 5, 6 és a 7. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 27, 28, 29, 30, 31 és 32 

melléklete lép. 

  

6.§ Ez a rendelet 2020. március 02.-án lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2020. február 27. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

     Kihirdetve: 2020. február 28. 

 

 

 

 Dr. Kórik Zsuzsanna 

 jegyző 
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Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Általános indoklás 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

 

 

 

Részletes indoklás 

 

1. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a 

hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.  

 

2. §-hoz 

 

A rendelet szövegének módosítására azért van szükség, mert új 8-as szám mellékletek kerültek a rendeletbe. 

3. §-hoz 

 

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

 

 

4. §-hoz 

 

A módosult cafetéria összegéről ad tájékoztatást. 

 

5. §-hoz 

 

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékletekre tesz javaslatot. 

 

6. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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12 



 

13 



 

14 



 

15 



 

16 



 

17 



 

18 



 

19 



 

20 



 

21 



 

22 



 

23 



 

24 



 

25 



 

26 



 

27 



 

28 



 

29 



 

30 



 

31 



 

32 



 

33 



 

34 



 

35 



 

36 



 

37 



 

38 



 

39 



 

40 



 

41 



 

42 



 

43 



 

44 



 

45 



 

46 



 

47 



 

48 



 

49 



 

50 



 

51 



 

52 



 

53 



 

54 



 

55 



 

56 



 

57 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző  

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

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

testület számára.   

 

Hozzászólások: 

 

Szabó Zoltán képviselő: 

Úgy gondolja, hogy érdemes lenne a támogatottak körében a gyermekét egyedül nevelő 

munkavállalók ösztönzését figyelemfelhívás szempontjából benne tartani a rendeletben. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Az előterjesztés elkészítésekor mérlegelték ennek a lehetőségét is, és azért döntöttek így, mert 

a megmaradó három támogatási formákra pályázhatnak a gyermeküket egyedül nevelők is. 

Javasolta, hogy most ne tegyenek módosítást, a későbbiekben is lesz lehetőség a rendelet 

módosítására. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Arra törekednek, hogy olyan kategóriákat határozzanak meg, amit pénzügyileg is ki tudnak 

használni. A rendelet mögött van egy pályázat, és a pályázati felhívásban szerepel, hogyha 

valami módosul, akkor folyamatosan változás bejelentéssel kell érni a hatóság felé. Tehát az a 

cél, hogy olyan ösztönző támogatási formákat találjanak, amit nagy létszámban, minél többen 

igénybe vesznek, és teljes mértékben kimerítik, mert akkor se a rendeletet nem kell 

változtatni, se a költségvetését nem kell változtatnia a pályázatnak.  

 

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

Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete 

a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól 

 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.24. pontja által 

biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 

kikérésével – a következőket rendeli el: 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. Értelmező rendelkezések 

 

1.§ E rendelet alkalmazásában 

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, asztalos, autóbuszvezető, CNC gépkezelő, NC gépkezelő, eladó, 

fodrász, gáz-és hőtermelő berendezésszerelő, gépgyártástechnológiai technikus, gépi 

forgácsoló, gyakorló ápoló, gyógyszerkészítmény-gyártó, hegesztő, informatikai 

rendszerüzemeltető, ipari gépész, kertész, központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő, 

kőműves, mezőgazdasági gépész, női szabó, szociális asszisztens, szociális szakgondozó, 

tehergépkocsi-vezető, vegyész technikus, vegyipari technikus, villanyszerelő 

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 

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 

 

 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2.§ E rendelet hatálya kiterjed a pályázat benyújtásának időpontjában 18 életévét betöltött, de 

35 életévnél nem idősebb természetes személyre.  
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II. Fejezet 

A támogatásokra vonatkozó általános szabályok 

 

3. A támogatások formái, típusai, közös szabályai 

 

3.§ (1) E rendelet keretében nyújtható támogatás formája:  

a) ösztönző támogatás 

b) lakhatási támogatás. 

(2) Az ösztönző támogatás típusai:  

a) ingázók támogatása 

b) Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása 

c) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása. 

4. § (1) A rendelet által meghatározott támogatások pályázat útján nyerhetőek el. A 

támogatások igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást Tiszavasvári Város 

Önkormányzata hirdeti meg Tiszavasvári Város honlapján. 

(2) Egy pályázó az ösztönzési támogatáson belül egyidejűleg egy típusú pályázatra pályázhat. 

Egy pályázó legfeljebb 2 alkalommal részesülhet ösztönző támogatásban, mely nem zárja ki a 

lakhatási támogatásra való jogosultságot. Nem részesíthető támogatásban az a pályázó, aki a 

már megállapított támogatás visszafizetésére kötelezetté vált. 

(3) A támogatás feltételei különösen: 

a) 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. 

b) önkéntes munkavégzési kötelezettség teljesítése a településen a támogatási időszak alatt, 

Tiszavasvári Város Polgármesterének kezdeményezésére,  

c) részvétel életpálya-vezetési tanácsadáson, tréningeken a támogatási időszak alatt, 

amennyiben azt Tiszavasvári Város Polgármestere azt kezdeményezi,  

d) a rendeletben megfogalmazott egyedi jogosultsági feltételeken túl a pályázó szerepeljen a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban a támogatás időszaka alatt, valamint ne álljon fent 

adótartozása – az adott adónemre vonatkozó illetékességi szabályokra figyelemmel - az 

illetékes önkormányzattal szemben. 

(4) Tiszavasvári Város polgármestere legfeljebb 20 órás önkéntes munkavégzési 

kötelezettséget írhat elő. 

(5) Nem részesülhet támogatásban Tiszavasvári Város Önkormányzata  

a) intézményeinek vezető tisztségviselői,  

b) gazdasági társaságai megbízott vezetői, vezető állású munkavállalói,  

c) a képviselő-testület tagjai,  

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

 

 

 

4. A támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei 

 

5.§ (1) A támogatásokra benyújtandó pályázat tartalmi elemei különösen: 

a) e rendelet 1.  melléklete szerinti adatlap, 

b) a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajza,  
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c) e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó 

dokumentumok:  

ca) e rendelet 3. melléklet szerinti nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra 

vonatkozó jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve azokat igazoló dokumentumok, kivéve 

azon ösztönző támogatás és lakhatási támogatás ahol a jövedelem nem jogosultsági vagy 

bírálati szempont, 

cb) a pályázó iskolai végzettségét tanúsító oklevél, 

cc) tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, 

kinevezés, vállalkozói igazolvány, 

cd) nyilatkozat a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 

ce) lakhatási támogatás igénylése esetén házassági anyakönyvi kivonat vagy az élettársi 

kapcsolat fennállásáról szóló igazolás, nyilatkozat, 

cf) lakhatási támogatás igénylése esetén nyilatkozat a lakás közüzemi díjainak és közös 

költségének megfizetésének vállalásáról, 

cg) személyi adatok igazolása: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány, 

Tiszavasváriban lakást vásárló vagy építő fiatalok ösztönző támogatása és lakhatási támogatás 

esetén a pályázat benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím keletkeztetésére vonatkozó 

szándéknyilatkozat, 

d) annak igazolása, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban, valamint annak igazolása, hogy – az adott adónemre vonatkozó 

illetékességi szabályokra figyelemmel - az illetékes önkormányzattal szemben nem áll fenn 

adótartozása. 

e) 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, 

f) nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a 4.§ (5) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt 

személyek közé. 

g) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása esetén a Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló pályázó 

által benyújtott 15 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap mely igazolja, hogy a vásárolni 

kívánt lakóépületre a pályázó tulajdonjoga még nem került bejegyzésre.  

h) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása esetén, a Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló pályázó 

által tett nyilatkozat, melyben a támogatott hozzájárul annak költségei viselése mellett, hogy 

jelen rendelet szerinti támogatással érintett ingatlanra 5 év időtartamra jelzálogjog, valamint 

elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az önkormányzat javára.  

(2) A pályázó e rendelet 5. §-ban meghatározottakon túl köteles az egyes támogatási 

formáknál, típusoknál előírt jogosultsági feltételeket hitelt érdemlően igazolni. 

(3) Az (1) bekezdés ca)-cc), ce) és cg) pontjaiban meghatározott dokumentumokat egyszerű 

másolatban kell benyújtani.  

 

 

 

5. A pályázatok elbírálásának rendje 

 

6.§ (1) A támogatás iránti pályázatokat e rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlapon 

kell benyújtani. A pályázatot papír alapon, Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 

címezve kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a támogatás formáját, ösztönző 

támogatás esetén a típusát. A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.  
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(2) A pályázatokról a képviselő-testület dönt, az (5) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A képviselő-testület 

döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. 

(3) A hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek, kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat. A 

pályázat benyújtására előírt határnap jogvesztő. 

(4) A polgármester 3 napos határidővel hiánypótlást írhat ki a pályázók részére.  

(5) A pályázat nyertese adott formájú, típusú támogatás vonatkozásában az általános és egyedi 

jogosultsági feltételeknek megfelelő, az e rendelet bírálati szempontjainál meghatározottból 

legtöbb pontszámot elért pályázó, legfeljebb az egyes támogatásoknál meghatározott 

létszámban. Azonos pontszámot elért pályázók esetén a képviselő-testület dönt a nyertes 

pályázó tekintetében. 

(6) Amennyiben szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem kerül 

sor, vagy a nyertes pályázó nem kíván szerződést kötni, az önkormányzat a soron következő 

legtöbb pontszámot elért, valamint az általános és egyedi jogosultsági feltételeknek megfelelő 

pályázóval jogosult megkötni a szerződést. 

(7) Az ösztönző támogatásokra vonatkozó pályázati felhívásokat az önkormányzat évente 

legalább két alkalommal, de a pályázók létszámától függően szükség szerinti számban hirdeti 

meg legfeljebb a pályázati keretösszeg erejéig, az önkormányzat honlapján. A pályázatok 

elbírálásának határideje a pályázat kiírásától számított legkésőbb 60 nap. 

(8) 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. A pályázatok 

elbírálásának határideje a pályázat kiírásától számított legkésőbb 60 nap. 

(9) A szerződéskötés határideje – az (6) bekezdés kivételével – a képviselő-testületi döntés 

meghozatalát követő legkésőbb 15 nap. A szerződés hatálybalépésének napja ösztönző 

támogatás esetén a korábbi nyertes pályázóval kötött szerződés megszűnésének napját követő 

nap, kivéve az első pályázati kiírás nyertes pályázóival kötött szerződés hatálybalépésnek 

napja, ami a szerződéskötés napja. A szerződés hatálybalépésének napja lakhatási támogatás 

esetén a korábbi nyertes pályázóval kötött szerződés megszűnésének napját követő legkésőbb 

nyolcadik nap, kivéve az első pályázati kiírás nyertes pályázóival kötött szerződés 

hatálybalépésnek napja, ami a szerződéskötés napja. 

(10) Amennyiben szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem 

kerül sor, vagy a nyertes pályázó nem kíván szerződést kötni, a soron következő legtöbb 

pontszámot elért, valamint az általános és egyedi jogosultsági feltételeknek megfelelő 

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

szerződés. 

(11) 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.  

(12) A támogatásban részesülő személyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

7.§ A támogatási szerződés kötelező tartalmi elemei különösen a támogatott 

kötelezettségvállalása arról, hogy 

a) tiszavasvári állandó lakcímét, valamint a tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű 

munkáltatóval való jogviszonyát a támogatás folyósításának lezárásáig fenntartja;  

b) amennyiben az adott támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeket megszegi, a 

folyósított támogatást egy összegben, az erre történő felszólítást követő 30 napon belül 

visszafizeti, 

c) a Tiszavasvári Város Polgármestere által előírt önkéntes munkavégzési kötelezettséget 

teljesíti, 

d) részt vesz az életpálya-vezetési tanácsadáson, tréningeken, 

e) a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata javára szóló beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó 
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nyilatkozatot ad valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem teljesíti.  

8. § (1) Az ösztönző támogatások havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig 

kerülnek átutalásra. 

(2) Az ösztönző támogatások csak az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú „Esély és 

otthon-mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok 

elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” című pályázat keretösszegéből az 

adott támogatásra meghatározott összeg erejéig folyósíthatóak. 

 

III. Fejezet 

Az ösztönző támogatások típusai 

 

6. Ingázók támogatása 

 

9.§ (1) Ingázók támogatása iránt pályázatot nyújthat be az a személy, aki a támogatási időszak 

alatt Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy Borsod-Abaúj –

Zemplén megyében munkaviszonnyal rendelkezik. 

(2) A nyertes pályázó 6 hónapon keresztül havi 45.000,-Ft összegű vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatásra jogosult. 

(3) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 19 fő lehet. 

 

 

7. Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása 

 

10.§ (1) Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatás iránt 

pályázatot nyújthat be az a személy, aki 

a) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

b) a támogatás időtartama alatt munkaviszonnyal vagy közfoglalkoztatási jogviszonnyal 

rendelkezik Tiszavasváriban, 

(2) A nyertes pályázó 6 hónapon keresztül havi 40.000,-Ft összegű vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatásra jogosult.  

(3) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 24 fő lehet. 

 

8. Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása 

 

11.§ (1) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon 

lakóépületet építő fiatalok támogatása iránt pályázatot nyújthat be az a személy, aki 

a) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet kíván vásárolni vagy belterületi ingatlanon kíván 

lakóépületet építeni, 

b) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

c) munkaviszonnyal rendelkezik,  

d) akinek házastársa, bejegyzett élettársa és kiskorú gyermeke tiszavasváriban 

lakástulajdonnal nem rendelkezik, kivéve, ha a lakástulajdon az igénylőnek, házastársának, 

bejegyzett élettárásnak és kiskorú gyermekének együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni 

hányada van egy olyan lakásban, amely öröklés útján került a tulajdonukba. 

(2) Tiszavasváriban belterületi lakóépület vásárlása esetén a támogatás akkor állapítható meg 

a pályázó vonatkozásában, ha a tulajdonjog bejegyzésre még nem került sor. Ebben az esetben 

a pályázó igazolni köteles, hogy a bejegyzés még nem történt meg. A támogatott hozzájárul 

annak költségei viselése mellett, hogy jelen rendelet szerinti támogatással érintett ingatlanra 5 

év időtartamra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az 

önkormányzat javára.  
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(3) Amennyiben a megvásárolni kívánt lakóépület közös tulajdonba kerül, a tulajdonostársak 

közül kizárólag az egyik nyújthat be támogatás iránti kérelmet. Az elbírálásnál a kérelmek 

benyújtási sorrendje az irányadó. Egyidejű benyújtás esetén a képviselő-testület dönt. 

(4) A támogatás kizárólag a lakástörvényben meghatározott komfortos vagy összkomfortos 

lakás vásárlására vagy építésére nyújtható. Nem részesíthető támogatásban az, aki a 

lakástörvény szerinti komfort nélküli vagy félkomfortos lakást kíván vásárolni vagy építeni. 

(5) A pályázó egy összegben 700.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

(6) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 5 fő lehet. 

(7) A támogatott köteles a tulajdonjog bejegyzését tartalmazó határozatot – a (2) bekezdés 

kivételével - lakásvásárlás esetén 6 hónapon belül a jegyzőnél bemutatni. A támogatott 

köteles feltüntetni – a (2) bekezdés kivételével - az adásvételi szerződésben jelen rendelet 

szerinti támogatással érintett ingatlanra 5 év időtartamra jelzálogjog, valamint elidegenítési és 

terhelési tilalom bejegyzését. Lakásépítés esetén a támogatott hozzájárul annak költségei 

viselése mellett, hogy a jelen rendelet szerinti támogatással érintett ingatlanra az 

önkormányzat javára 5 év időtartamra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 

kerüljön bejegyzésre.  

(8) Lakásvásárlás esetén a támogatott hitelt érdemlően igazolni köteles a tulajdonjog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzését követő 30 napon belül, hogy ott állandó lakcímet létesített 

és életvitelszerűen lakik a vásárolt lakásban. 

(9) Lakásépítés esetén a támogatott köteles bemutatni az épület használatbavételi engedélyét 

annak jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, annak igazolásával, hogy ettől az 

időponttól számított 30 napon belül ott állandó lakcímet létesített és életvitelszerűen lakik a 

vásárolt lakásban.  

(10) Amennyiben a támogatott a (7)-(9) bekezdésben meghatározott igazolási 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie. 

(11) A támogatott köteles a támogatást az éves jegybanki alapkamat kétszeres összegével 

növelten visszafizetni az Önkormányzatnak, amennyiben a támogatás folyósításától számított 

5 éven belül értékesíteni kívánja a támogatás igénybevételével felépített vagy megvásárolt 

lakóépületet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Fejezet 

Lakhatási támogatás 

 

9. Lakhatási támogatás jogosultsági feltételek 

 

12.§ (1) Az önkormányzat e rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott pályázat keretében 

felújított és berendezett lakásokra lakhatási támogatás iránt pályázatot nyújthat be az aki 

a) nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával Tiszavasváriban; 

b) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

c) munkaviszonnyal rendelkezik Tiszavasváriban. 

d) vállalja a lakás közüzemi díjainak és közös költségének megfizetését. 
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15. § (1) Lakhatási támogatás keretében 7 lakás kerül használatba adásra. A lakhatási 

támogatás használati jogviszony biztosítása útján legfeljebb 2 év határozott időtartamra szól. 

(2) A támogatottnak lakbérfizetési kötelezettsége nem keletkezik, csak a lakás közüzemi 

díjainak és közös költségének megfizetésére köteles. 

(3) A lakások használati joga nem cserélhető el és nem ruházható át. 

(4) Pályázni a pályázati kiírásban megjelölt lakásokra, konkrét lakás meghatározása nélkül, e 

rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon kell.  

16. § Nem jogosult a támogatásra az a pályázó, aki: 

a) már rendelkezett önkormányzati bérlakással, amelyet kedvezményesen megvásárolt és az 

így megvásárolt bérlakásban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik; 

b) önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó 

felmondással megszüntette; 

c) önkormányzati lakásban lakik vagy lakott jogcím nélküli használóként; 

d) szociális, jövedelmi vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely 

számára jogtalan előnyt jelent. 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

13.§ (1) Ez a rendelet 2020. március 2-án lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 32/2019.(X.1.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

                           Szőke Zoltán                                     dr. Kórik Zsuzsanna 

                           polgármester                                                      jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2020. február 28. 

 

                                                                                       dr. Kórik Zsuzsanna 

                                                                                                      jegyző 
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1. melléklet a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 5/2020.(II.28.) 

önkormányzati rendelethez 

Adatlap 

a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásához 

(az adatlap része a pályázatnak) 

 

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

- Tiszavasváriból ingázók támogatása 

- 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: ………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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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 
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A pályázati adatlaphoz mellékelni kell: 

1.) a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajzát, 

2.) a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelmi és vagyoni 

viszonyokat igazoló, a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatot, illetve azokat 

igazoló dokumentumokat, kivéve azon ösztönző támogatások és lakhatási támogatás 

esetén ahol a jövedelem nem jogosultsági vagy bírálati szempont, 

3.) iskolai végzettséget tanúsító oklevelet,  

4.) tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződést, 

kinevezést, vállalkozói igazolványt, 

5.) nyilatkozatot a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 

6.) lakhatási támogatás igénylése esetén házassági anyakönyvi kivonat vagy az élettársi 

kapcsolat fennállásáról szóló igazolást, nyilatkozatot, 

7.) lakhatási támogatás igénylése esetén nyilatkozatot a lakás közüzemi díjainak és közös 

költségének megfizetésének vállalásáról, 

8.) személyi adatok igazolása: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó 

igazolvány, Tiszavasváriban lakást vásárló vagy építő fiatalok ösztönző támogatása és 

lakhatási támogatás esetén a pályázat benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím 

keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, 

9.) igazolást, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban,  

10.) igazolást, hogy – az adott adónemre vonatkozó illetékességi szabályokra 

figyelemmel - az illetékes önkormányzattal szemben nem áll fenn adótartozása, 

11.) a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata javára 

szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által 

záradékolt felhatalmazó nyilatkozatot valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, 

arra az esetre, amennyiben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem 

teljesíti, 

12.) nyilatkozat, hogy a pályázó nem Tiszavasvári Város Önkormányzata 

intézménye vezető tisztségviselője, nem gazdasági társasága megbízott vezetője, 

vezető állású munkavállalója, nem a képviselő-testület tagja és nem a felsoroltak 

közeli hozzátartozója, 

13.) nyilatkozat, hogy Tiszavasváriban nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával, 

kivéve azon ösztönző támogatások esetén ahol ez nem általános vagy egyedi 

jogosultsági feltétel, 

14.) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárlása esetén (rendelet 13.§ (2) 

bekezdése): a pályázat benyújtásának időpontjától számítva 15 napnál nem régebbi 

hiteles tulajdoni lap benyújtása mely igazolja, hogy a tulajdonjog bejegyzés még nem 

történt meg a pályázó javára. 

A 2), 3), 4), 6), és 8) pontokban meghatározott dokumentumokat egyszerű másolatban kell 

benyújtani.  
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2. melléklet a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 5/2020.(II.28.) 

önkormányzati rendelethez 

 

A tiszavasváriból ingázók támogatására benyújtott pályázatok értékelési 

szempontjai 

 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme: 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegét 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 100%-150%-a között van 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 150%-200%-a között van 

 

 

30 pont 

 

 

20 pont 

 

 

10 pont 

3 Ha a pályázó eltartó 

- 1 gyermek esetén 

- minden további gyermek esetén 

 

5 pont 

5-5 pont 

4 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

 

15 pont 

 

 

 

 

 

30 pont 

 



 

70 

 

 

 

Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatására 

benyújtott pályázatok értékelési szempontjai 

 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 Ha a pályázó eltartó 

- 1 gyermek esetén 

- minden további gyermek esetén 

(legfeljebb három gyermek vehető 

figyelembe) 

 

5 pont 

5-5 pont 

3 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

 

15 pont 
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Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon 

lakóépületet építő fiatalok támogatására benyújtott pályázatok értékelési 

szempontjai 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 Családban élő esetén az egy háztartásban élők egy 

főre jutó jövedelme: 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem legalább a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 60%-a, de 

nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 150%-át 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem legalább a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 60%-a, de 

nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 200%-át 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem legalább a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 60%-a, de 

nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 250%-át 

Egyedülálló esetén az egy főre jutó jövedelem 

- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább 

a mindenkori minimálbér nettó 

összegének 60%-a, de nem haladja meg a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 

200%-át 

- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább 

a mindenkori minimálbér nettó 

összegének 60%-a, de nem haladja meg a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 

250%-át 

- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább 

a mindenkori minimálbér nettó 

összegének 60%-a, de nem haladja meg a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 

300%-át 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

20 pont 

 

 

 

 

10 pont 

 

 

 

 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

20 pont 

 

 

 

 

10 pont 

3 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

15 pont 

 

 

 

 

 

30 pont 
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Lakhatási támogatásra benyújtott pályázatok értékelési szempontjai 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

 

20 pont 

3 Annak vállalása, hogy a lakás elnyerése esetén 

valamely pénzintézetnél a használati jogviszony 

időtartamára lakás előtakarékossági szerződést 

köt, melynek összege havonta minimum 10.000,-

Ft 

5 pont 

4  A rendelet 1.§ 5. pontjában meghatározott 

hiányszakmák vonatkozásában felsősokú 

képzettséggel, felsőfokú szakképzettséggel 

rendelkezik 

minden további szakképesítés, szakvizsga  

5 pont 

 

 

 

2-2 pont 
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3. melléklet a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 5/2020.(II.28.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Jövedelmi körülményekre vonatkozó nyilatkozat 

Személyi adatok 

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

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

A támogatást igénylő bejelentett 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, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó jövedelem 

   

Táppénz, 

gyermekgondozási 

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

támogatásairól szóló 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

Általános indokolás 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Esély és otthon – mindkettő 

lehetséges! Komplex beavatkozások a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében 

Tiszavasváriban megnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázatra. A 

pályázaton 69.280.000,-Ft összegű támogatás nyert városunk. Ezt a pályázati összeget kell a 

pályázati cél megvalósítására fordítania. A pályázat célja a tiszavasvári lakóhellyel rendelkező 

18 és 35 év közötti hiányszakmával rendelkező fiatalok helyben tartása, a településen élő, 

továbbá ide letelepedni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatása, amelyet 

pénzbeli ösztönző támogatással és lakhatási támogatással (felújított bérlakások bérbeadása) 

kívánunk megvalósítani.  

 

A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának 

indokoltsága, szükségessége: A rendeletben kerülnek rögzítésre, meghatározásra az ösztönző 

támogatáson belüli egyes támogatási típusok, az egyes támogatások odaítélésének feltételei, a 

pályáztatási eljárás szabályai, valamint a lakhatási támogatás keretében hasznosításra adható 

lakásokra vonatkozó szabályok.  

 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 

 

A rendeletben használt fogalmak meghatározásai kerültek rögzítésre.  

 

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 

 

Közfoglalkoztatási jogviszony: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

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

 

A rendelet alkalmazása során indokolt különbséget tenni a munkaviszony és a 

közfoglalkoztatási jogviszony között, hiszen ez utóbbi egy sajátos foglalkoztatási forma. Igaz, 

hogy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaszerződés keretében kerülnek a 

közfoglalkoztatottak is alkalmazásra, azonban célját tekintve ez egy átmeneti időszakra szól, 

(amíg vissza nem tud kerülni a munkaerőpiacra) határozott időtartamú munkaszerződések 

köttetnek.  

 

Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó fogalmát kell alatta 

érteni. Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 

örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a 

nevelőszülő és a testvér; 

 

önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen 

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

napokon való részvétel 
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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, asztalos, autóbuszvezető, CNC gépkezelő, NC gépkezelő, eladó, 

fodrász, gáz-és hőtermelő berendezésszerelő, gépgyártástechnológiai technikus, gépi 

forgácsoló, gyakorló ápoló, gyógyszerkészítmény-gyártó, hegesztő, informatikai 

rendszerüzemeltető, ipari gépész, kertész, központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő, 

kőműves, mezőgazdasági gépész, női szabó, szociális asszisztens, szociális szakgondozó, 

tehergépkocsi-vezető, vegyész technikus, vegyipari technikus, villanyszerelő 

 

 

A Esély Otthon pályázat elsődleges célja a tiszavasvári lakóhellyel rendelkező 18 és 35 év 

közötti hiányszakmával rendelkező fiatalok helyben tartása, a településen élő, továbbá ide 

letelepedni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatása. A hiányszakmák a 

helyi vállalkozók és az önkormányzat intézményvezetői által adott javaslatok alapján került 

meghatározásra.  

 

Egyedülálló: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

egyedülálló, eszerint egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy 

házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van; 

 

Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

jövedelem.  

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 

 

Lakcím, lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

törvény szerinti lakcím, lakóhely. Eszerint a polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe, 

amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy 

több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául 

használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a 

helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll. A 

polgár tartózkodási helye annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának 

szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A polgár lakcím adata 

bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a továbbiakban együtt: lakcím). 

 

Lakóépület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

kormányrendelet fogalom meghatározásában szereplő lakóépület 

 

Háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

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

hozzátartozók közössége. A háztartás fogalmának az egyes támogatások értékelési 

szempontjainál van jelentősége, mivel az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme 

bírálati szempontként került meghatározásra. 
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2.§hoz 

 

A rendelet személyi hatályát határozza meg. A pályázat benyújtásának időpontjában 18 

életévét betöltött, de 35 életévnél nem idősebb személy. 

 

3.§-hoz 

  

A rendelet keretében nyújtható támogatás formáit és típusait ismerteti. A támogatás formái 

ösztönző támogatás és lakhatási támogatás. Az ösztönző támogatáson belül más-más 

élethelyzetben lévő pályázók támogatása valósulhat meg. Az ösztönző támogatás típusai: 

ingázók támogatása, Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása, 

Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő 

fiatalok támogatása. 

 

4.§-hoz 

 

A támogatások pályáztatás keretében történő odaítélésének kötelezettségét írja elő. 

Szabályozásra került az, hogy egy pályázó maximum 2 alkalommal részesülhet ösztönző 

támogatásban, és emellett még lakhatási támogatásra is szerezhet jogosultságot. Az a személy, 

viszont aki a támogatás visszafizetésére lett kötelezve, nem részesíthető többet támogatásban.  

A támogatás feltételei között szerepel, hogy a pályázó a településen önkéntes munkavégzést 

folytat, részt vesz a különböző tréningeken, valamint szerepelnie kell a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban, és az önkormányzattal szemben sem állhat fenn adótartozása. Az 

önkormányzat intézményeinek vezetői tisztségviselői, a képviselő-testület tagjai és a 

gazdasági társaságok vezetői, valamint a felsoroltak közeli hozzátartozói nem részesülhetnek 

támogatásban. 

 

5.§-hoz 

 

A támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei kerültek felsorolásra, melyek az alábbiak: 

a) e rendelet 1.  melléklete szerinti adatlap, 

b) a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajza,  

c) e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó 

dokumentumok:  

ca) e rendelet 3. melléklet szerinti nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra 

vonatkozó jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve azokat igazoló dokumentumok, kivéve 

azon ösztönző támogatás és lakhatási támogatás ahol a jövedelem nem jogosultsági vagy 

bírálati szempont, 

cb) a pályázó iskolai végzettségét tanúsító oklevél, 

cc) tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, 

kinevezés, vállalkozói igazolvány, 

cd) nyilatkozat a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 

ce) lakhatási támogatás igénylése esetén házassági anyakönyvi kivonat vagy az élettársi 

kapcsolat fennállásáról szóló igazolás, nyilatkozat, 

cf) lakhatási támogatás igénylése esetén  nyilatkozat a lakás közüzemi díjainak és közös 

költségének megfizetésének vállalásáról, 

cg) személyi adatok igazolása: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány, 

Tiszavasváriban lakást vásárló vagy építő fiatalok ösztönző támogatása és lakhatási támogatás 

esetén a pályázat benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím keletkeztetésére vonatkozó 

szándéknyilatkozat, 
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d) annak igazolása, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban, valamint annak igazolása, hogy – az adott adónemre vonatkozó 

illetékességi szabályokra figyelemmel - az illetékes önkormányzattal szemben nem áll fenn 

adótartozása. 

e) 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, 

f) nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a 4.§ (5) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt 

személyek közé. 

g) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása esetén a Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló pályázó 

által benyújtott 15 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap mely igazolja, hogy a vásárolni 

kívánt lakóépületre a pályázó tulajdonjoga még nem került bejegyzésre.  

h) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása esetén, a Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló pályázó 

által tett nyilatkozat, melyben a támogatott hozzájárul annak költségei viselése mellett, hogy 

jelen rendelet szerinti támogatással érintett ingatlanra 5 év időtartamra jelzálogjog, valamint 

elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az önkormányzat javára.  

A ca)-cc), ce) és cg) pontokban meghatározott dokumentumokat elegendő egyszerű 

másolatban benyújtani.  

 

6.§-8.§-hoz 

 

A pályázatok elbírálási rendjére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A beérkezett 

pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.  

A pályázat nyertese adott formájú, típusú támogatás vonatkozásában az általános és egyedi 

jogosultsági feltételeknek megfelelő, az e rendelet bírálati szempontjainál meghatározottból 

legtöbb pontszámot elért pályázó, legfeljebb az egyes támogatásoknál meghatározott 

létszámban. Azonos pontszámot elért pályázók esetén a képviselő-testület dönt a nyertes 

pályázó tekintetében. 

Tekintettel arra, hogy az egyes ösztönző támogatások 6 hónap időtartamra kerülnek 

megállapításra, az önkormányzat a pályázati felhívásokat évente legalább két alkalommal írja 

ki. Amennyiben nincs elegendő számú nyertes pályázó adott típusú támogatásra, úgy szükség 

szerinti számban kerül kiírásra a pályázati felhívás. A nyertes pályázókkal szerződést köt az 

önkormányzat. E §-ban kerültek meghatározásra a támogatási szerződés kötelező tartalmai 

elemei.  

9.§-11.§-hoz 

 

Ezen §-okban került meghatározásra mely személyek pályázathatnak az ösztönző 

támogatások egyes típusaira, hány fő részesülhet támogatásban és mekkora összegű 

támogatást lehet odaítélni egy főnek. Az ingázók támogatása kivételével a hiányszakma 

megléte jogosultsági feltétel mindegyik támogatási típusnál. 

Ingázók támogatása esetén Tiszavasvári lakcímmel kell rendelkezni és a három megye egyike 

kell, hogy legyen a munkavégzés helye.  

Az ingázók támogatásának célja: aki Tiszavasváriból jár el más településre dolgozni ne 

költözzön el a városból, azaz lakosságmegtartó ereje várható.  

Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatás célja, amire az 

elnevezése is utal, hogy jelenleg a városban dolgozó hiányszakmával rendelkező 18-35 év 

közötti személyek elvándorlását megakadályozza.  

Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő 

fiatalok támogatása iránt pályázatot nyújthat be többek között az a személy, aki 
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Tiszavasváriban belterületi lakóépületet kíván vásárolni vagy belterületi ingatlanon kíván 

lakóépületet építeni. Pályázhat az is, aki a pályázat benyújtásakor már megkötötte az 

adásvételi szerződést, azonban tulajdonjogát még nem jegyezték be. 

A nyertes pályázó egy összegben 700.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra 

jogosult. Ezen támogatással valóban egy hosszú távú városhoz kötődés valósulhat meg, mivel 

5 éves elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a pályázat keretében a megvásárolt, 

illetve megépített lakásra vonatkozóan. Lakásvásárlás esetén a tulajdonjog bejegyzést 

tartalmazó határozatot, míg lakásépítés esetén a használatbavételi engedélyt köteles bemutatni 

a nyertes pályázó. Ezzel úgymond a támogatási összeg nyomon követése valósul meg, azaz 

hogy a pályázó valóban arra fordította az összeget, amire kapta, valamint hogy mind a 

lakásvásárlás mind a lakásépítés egy belátható időn belül valósult meg. Visszafizetési 

kötelezettséget keletkeztet, ha fent megjelölt igazolási kötelezettségének a pályázó nem tesz 

leget. 

 

Az egyes támogatási típusokhoz más-más bírálati szempontrendszer tartozik, melyeket a 

rendelet melléklete tartalmaz. Bírálati szempontok különösen az alábbiak: egy háztartásban 

élők egy főre jutó nettó jövedelme, a pályázót foglalkoztató munkáltató típusa, az hogy a 

pályázó eltartó-e, hiányszakmák vonatkozásában szakmunkás vagy felsőfokú végzetséggel 

rendelkezik. Ezen bírálati szempontok eltérő súlyozásúak az egyes támogatási típusoknál.  

 

12.§-hoz 

 

 

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

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

kaphatja meg maximum 2 éves határozott időtartamra, azzal hogy bérleti díjat fizetnie nem 

kel, csupán a rezsiköltség és egyéb költségek (pl.: közös költség) megfizetésére köteles. 

Az Esély Otthon pályázat keretében felújított és berendezett lakásokra lakhatási támogatás 

iránt pályázatot nyújthat be az aki 

a) nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával Tiszavasváriban; 

b) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

c) munkaviszonnyal rendelkezik Tiszavasváriban. 

d) vállalja a lakás közüzemi díjainak és közös költségének megfizetését. 

 

7 db önkormányzati lakás került felújításra e pályázat keretében, a pályázó ezek 

valamelyikébe tud beköltözni, azonban nincs lehetősége arra, hogy konkrétan megjelölje 

melyik lakásba kíván beköltözni. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 
 

Bizottsági vélemények: 
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

   

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2020. (II. 27.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az 

önkormányzat által fenntartott Tiszavasvári Bölcsőde 13655-3/2017. számú alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 
1. ........................................................................................................................................ A

z alapító okirat 4.1. pontja szünidei étkeztetésre vonatkozó feladat meghatározása az 
alábbi szövegrészre módosul:  
„Szünidei gyermekétkeztetést biztosít (déli meleg főétkezést) a bölcsődei ellátásban 
részesülő gyermekek számára az ellátást nyújtó intézmény zárva tartásának időtartama 
alatt, és a bölcsődei ellátásban nem részesülő hátrányos helyzetű gyermek, és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő  halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév 
rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon.” 
 

2. ........................................................................................................................................ A
z alapító okirat a költségvetési szerv alaptevékenységeit felsoroló 4.3. pontjában a 
munkahelyi étkeztetés törlésre kerül.  
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3. .............................................................................................................................. A
z alapító okirat a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 

szerinti megjelölésére vonatkozó 4.4. pontjában foglalt táblázatban az alábbi 

kormányzati funkció kerül törlésre: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

3. 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 

4. Az alapító okirat a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 

szerinti megjelölésére vonatkozó 4.4. pontjában foglalt táblázatban az alábbi 

kormányzati funkció megnevezése módosításra kerül:  

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1. 104031 gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

 

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

Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való 

átvezetését.  

 

6. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetőjét 

tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. 

 

Határidő: döntés után 8 nap   Felelős: Szőke Zoltán polgármester és 

         Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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36/2020. (II.27.) Kt. számú határozat 1. melléklete 
Okirat száma: TPH/.…../2020. 

Módosító okirat 

A Tiszavasvári Bölcsőde, Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
2017. július 21. napján kiadott, 13655-3/2017. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 36/2020. (II.27.) képviselő-testületi 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 4.1. pontja szünidei étkeztetésre vonatkozó feladat meghatározása az alábbi 
szövegrészre módosul:  
 
Szünidei gyermekétkeztetést biztosít (déli meleg főétkezést) a bölcsődei ellátásban részesülő 
gyermekek számára az ellátást nyújtó intézmény zárva tartásának időtartama alatt, és a 
bölcsődei ellátásban nem részesülő hátrányos helyzetű gyermek, és rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő  halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára a nyári szünetben 
legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, 
az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási 
szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon. 
 
2. Az alapító okirat a költségvetési szerv alaptevékenységeit felsoroló 4.3. pontjában a 
munkahelyi étkeztetés törlésre kerül.  
 
3. Az alapító okirat a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölésére vonatkozó 4.4. pontjában foglalt táblázatban az alábbi kormányzati funkció kerül 
törlésre: 
 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
3. 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
 
4. Az alapító okirat a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölésére vonatkozó 4.4. pontjában foglalt táblázatban az alábbi kormányzati funkció 
megnevezése módosításra kerül:  

 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1. 104031 gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
Kelt: Tiszavasvári, 2020. időbélyegző szerint 

P.H. 
 

Szőke Zoltán 
polgármester 

 
2. melléklet a 36/2020. (II.27.) Kt. számú határozathoz 
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Okirat száma: TPH/…../2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Tiszavasvári 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

1.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Tiszavasvári Bölcsőde 

1.1.2. ................................................................................................................................ r
övidített neve: TIB 

1.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

1.2.1. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8. A ép. 

A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

 

1.4. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi 
Társulás Tiszavasvári Bölcsődéje 

4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg utca 10. 

2. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv irányítása, felügyelete 



 

84 

 

2.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv irányító szervének 

2.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.1.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

2.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv fenntartójának 

2.2.1. ................................................................................................................................  
megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

2.2.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

3. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv tevékenysége 

3.1. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, 
szakszerű gondozása és nevelésének biztosítása. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi 
vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének 
betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A Gyvt. 21§, 21/A. 
§ valamint 21/C. §-ai alapján: Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő 
gyermekétkeztetést, biztosít. A bölcsődei ellátásban részesülő gyerekek részére az ellátási 
napokon reggeli főétkezést, déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két 
kisétkezést biztosít főzőkonyha üzemeltetéssel, intézményi gyermekétkeztetés keretében.  

 
Szünidei gyermekétkeztetést biztosít (déli meleg főétkezést) a bölcsődei ellátásban 
részesülő gyermekek számára az ellátást nyújtó intézmény zárva tartásának időtartama 
alatt, és a bölcsődei ellátásban nem részesülő hátrányos helyzetű gyermek, és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő  halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév 
rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon. 

 

3.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

3.3. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alaptevékenysége: Bölcsődei ellátás, főzőkonyha üzemeltetés, 
intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés. 

3.4. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

2 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

3. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

3.5. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tiszavasvári és Rakamaz városok, 
Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs községek, valamint 
Tiszadob Nagyközség közigazgatási területei 

4. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv szervezete és működése 

4.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A vezetőt nyilvános pályázat alapján a 
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-Testülete bízza meg, és gyakorolja a 
munkáltatói jogokat (kinevezés, jogviszony megszüntetése, fegyelmi eljárás). Az egyéb 
munkáltatói jogokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény által biztosított hatáskörben Tiszavasvári Város Polgármestere gyakorolja. A 
vezető foglalkoztatási jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, azaz határozatlan idejű közalkalmazottként 
történő foglalkoztatása mellett határozott idejű megbízottként látja el a feladatot. 

 

4.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

törvény 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény alapító 

okiratának módosításáról 

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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

37/2020. (II.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

           a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról 

 

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény a Tiszavasvári Város Önkormányzata által 2016. 

július 28. napján kiadott 17055-1/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

21. § (2) bekezdése alapján – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

37/2020. (II.27.) Kt. számú határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölésére vonatkozó 4.4. pontjában foglalt táblázat 4. sorában az alábbi kormányzati 

funkció megnevezése módosításra kerül. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat 4. 

pontjában lévő „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai” szövegrész helyébe az „Óvodai 

nevelés, ellátás működtetési feladatai” szövegrész lép.  

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

4. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
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2. Az alapító okirat a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölésére vonatkozó 4.4. pontjában foglalt táblázatban az alábbi kormányzati funkció 

kerül törlésre. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat 6. pontja elhagyásra kerül.  

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

6. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

  

3. Az alapító okirat 5. pontjának 5.1. alpontjában „A költségvetési szerv vezetőjének 

megbízási rendje” elnevezésű szövegrész az alábbi szövegrészre módosul:  

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint 

nyilvános pályázat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 

5 éves határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézményvezetői megbízás, 

kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás 

megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a megbízás visszavonásának jogát 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának képviselő- testülete gyakorolja. Egyéb munkáltatói 

jogokat a polgármester gyakorolja saját hatáskörben.” 

4. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 

egyéb pontjai nem módosulnak. 

 

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

Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését.  

 

6. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

vezetőjét a képviselő-testület döntéséről. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

Határidő: döntés után 8 nap                       Felelős:   Szőke Zoltán polgármester és 

                      Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Röviden ismertette az ajánlattételi felhívást, hogy miért van erre szükség. A közbeszerzési 

mennyisége Tiszavasváriban és Szorgalmatos illetékességi területére terjed ki a háziorvosi 

ügyelet a működési engedély szerint és a felhívásban is így szerepel. Személyi és tárgyi 

minimum feltételeket az ajánlattevőnek kell biztosítania, ezt jogszabály írja elő, ez egy fő 

megfelelő képzettséggel rendelkező orvos minimum, egy fő ápoló, egy fő gépkocsivezető. Az 

ügyelet ellátási ideje nem változik. Hétköznap délután 18.00 órától másnap reggel 07.30 

óráig, és hétvégén és munkaszüneti napokon reggel 07.30-tól másnap reggel 07.30-ig. A 

tárgyi minimum feltételek között az eszközök karbantartási költségeit, valamint egy gépkocsit 

szintén a nyertes ajánlattevő vállalja. Bérleti díjat nem kell fizetni, viszont a további közüzemi 

díjak, esetlegesen felmerülő fenntartási, működtetési költségek szintén az ajánlattevőnek a 

kötelezettsége. Határozott időre, egy év időtartamra szól. Közbeszerzés köteles. Azért egy év 

időtartam, mert a Kormánynak van egy olyan szándéka, hogy átveszi az ügyeleti ellátást. 

Felelősségbiztosítással rendelkezni kell, 5.000.000.- Ft/év és 1.000.000.- Ft/kár eseményre 

szóló biztosítás kerül kiírásra. Az ajánlattételi határidő minimum 10 nap, és március 16-án 

kerül majd bontásra.  

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt 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 12 fő. 
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A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

A központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának elfogadása  

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete A központi háziorvosi ügyelet 

ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása című 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Elfogadja a határozat mellékletét képező, a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet 

ellátására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy 

 

- gondoskodjon az ajánlattételi felhívás közzétételéről, 

 

- az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés az adatvédelmi tisztviselői feladatok 

költséghatékonyabb ellátásának megvizsgálásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólások: 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint az az összeg, amit kifizet az önkormányzat 

az ügyvédi irodának az adatvédelmi tisztviselői feladatokért, ez eltúlzott mértékű. Ez ráadásul 

egy rendelkezésre állási összeg, ami akkor is jár, ha éppen nem csinál érte semmit. A megbízási 

szerződés megkötése óta eltelt két hónap, van két számla, amelynek a teljesítését polgármester úr 

írta alá. Megkérdezte, hogy mi volt az a feladat, amit az ügyvédi iroda ellátott, és a számlán a 

teljesítést leigazolta, és teljesítettnek tekint az aláíró. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy számtalan olyan eset van, amikor valamennyi ügyintéző, amennyiben 

személyes adat igénylésre vonatkozó kérelem érkezik hozzá, továbbítja azt az adatvédelmi 

felelősnek. Például a közérdekű adatközléseknél, hagyatéki eljárásoknál is alkalmazzák ezt. Ha 

nem lenne feladata, akkor is kötelező az adatvédelmi felelős. Tehát minden olyan ügyben, ahol 

személyes adat védelem előfordulhat, fel kell keresni.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megkérdezte, hogy az elmúlt két hónapban mennyi volt az az órában kifejezhető munkavégzése 

az adatvédelmi felelősnek. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Nem fogja tudni ezt órában meghatározni, de mindenképp el kell mondani, hogy akármelyik 

adatvédelmi felelőssel kötne szerződést az önkormányzat, akkor is kötelező egy általános 

keretmegbízást kötni. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Felhívta a figyelmét dr. Kiss Krisztián képviselő úrnak, hogy a szerződés vizsgálata nem a 

napirend tárgya. Amennyiben olyan jellegű kérdése van, ami nem a napirendhez tartozik, azt az 

egyebek napirendben felteheti. Javasolta, hogy ne csak kritikát fogalmazzon meg, hanem 

terjessze a testület elé a költséghatékonyabb, a jobb megoldását az adatvédelmi feladatok 

ellátására.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

39/2020. (II. 27.) Kt. számú 

határozata 
 

 

Az adatvédelmi tisztviselői feladatok költséghatékonyabb ellátásának megvizsgálásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adatvédelmi tisztviselői feladatok 

költséghatékonyabb ellátásának megvizsgálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. Elfogadja az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásáról szóló összegzést. 

 

 

Határidő: azonnal  
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a 39/2020.(II.27.) Kt. számú határozat 

melléklete:
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ alapító okiratának módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2020. (II. 27.) Kt. számú 

határozata 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának 

módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az 

önkormányzat által fenntartott Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

TPH/927-3/2018. számú alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. .............................................................................................................................. A
z alapító okirat a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 

szerinti megjelölésére vonatkozó 4.4. pontjában foglalt táblázatban az alábbi 

kormányzati funkció kerül törlésre: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

8. 102032 Demens betegek nappali ellátása 

 

2. Az alapító okirat a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 

szerinti megjelölésére vonatkozó 4.4. pontjában foglalt táblázatban az alábbi 

kormányzati funkció megnevezése módosításra kerül:  

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
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10. 107051 szociális étkeztetés szociális konyhán 

 

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

Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való 

átvezetését.  

 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetőjét 

tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. 

 

 

Határidő: döntés után 8 nap   Felelős: Szőke Zoltán polgármester és 

         Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó 

pályázat kiírásáról, valamint az intézményvezetői pályázatokat 

elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Zombori Judit köztisztviselő 

 

 

dr. Zombori Judit témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Javasolta módosítani a második határozat-tervezet 1. pontjában „A Kornisné Liptay Elza 

Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok 

véleményezésére háromtagú eseti bizottságot hoz létre” szövegrészben a háromtagú eseti 

bizottságot négytagú eseti bizottságra. A 2. pontban pedig kérte törölni „a könyvtárvezetőjét, 

megbízott intézményvezetőt,” szövegrészt. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja mindkét határozat-tervezet 

elfogadását a képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja mindkét határozat-tervezet 

elfogadását a képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Szabó Zoltán képviselő: 

Hiányolta a pályázati kiírásból, hogy ugyebár elég összetett feladatot lát el a Szociális Otthonnak 

a vezetője, így bentlakásos intézményi feladatok ellátásával gyakorlattal rendelkező jobban tudná 

vezetni az intézményt. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Az 1-3 év vezetői gyakorlat belehelyezhető a pályázati kiírásba előnyként. 

 

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

Zoltán polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal a kiegészítéssel, 

hogy szerepeljen a pályázati kiírásban az 1-3 év szakmai gyakorlat. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2020.(II.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői 

álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kornisné 

Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál 

utca 87.) vezetésére, magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 

rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 

(www.kozigallas.gov.hu), valamint Tiszavasvári Város honlapján és a Tiszavasvári 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján gondoskodjon a pályázati felhívás 

közzétételéről.  

 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna 

                                                                                                                      jegyző     

 

 

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

     

http://www.kozigallas.gov.hu/
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41/2020. (II.27.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

 

a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Intézményvezető (magasabb vezető)  

beosztás betöltésére 

 

Munkáltató: Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

(Munkáltatói jogkör gyakorló – ha a magasabb vezetői beosztással történő megbízáshoz 

közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges – kinevezési jogkör gyakorló: Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete; képviseli: Tiszavasvári Város polgármestere) 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő 

időtartamra szól. 

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2020. május 1.  

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2025. április 30. 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 

87. 

A magasabb vezetői megbízással járó közalkalmazotti munkaköre és a munkakörbe tartozó 

lényeges feladatok a pályázó iskolai végzettségének, szakképesítésének függvényében 

kerülnek megállapításra. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős 

költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat 

szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai 

szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet 

jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, 

hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az 

intézmény működéséről, tevékenységéről. 
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Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 

257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által az 

adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság; vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; 

 18. életév betöltése; 

 cselekvőképesség; 

 büntetlen előélet; nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás 

hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben 

foglalt kizáró okok;  

 főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I.1. pontja szerinti 

felsőfokú végzettség, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

3. számú mellékletében az intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú 

végzettség; 
(Ha szociális szolgáltatás, illetve ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

ellátással egy intézmény, szolgáltató keretében kerül megszervezésre, az 

intézményvezetői munkakört az intézmény, szolgáltató által nyújtott bármelyik 

ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére meghatározott, felsőfokú végzettség körébe 

tartozó képesítési előírásoknak megfelelő személy betöltheti.) 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai 

gyakorlat, 

 a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

 vállalja a személyes gondoskodást nyújtó, vezetői megbízással rendelkező személy a 

vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek 

vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés 

teljesítését;  
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (1) és (2) 

bekezdéseinek való megfelelés. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 1-3 év vezetői gyakorlat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz; 
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 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

 végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot, valamint az egyéb 

képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai; 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a pályázó nem áll 

a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben 

nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok; 

 a pályázó nyilatkozata/hozzájárulása a pályázati anyagban foglalt személyes adatok 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; 

 a pályázó hozzájárulása ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak 

megismerhetik; 

 a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti 

összeférhetetlenségről; 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó magyar állampolgár, vagy külön 

jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve 

bevándorolt vagy letelepedett státusszal rendelkezik; 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő 

gondnokság alatt; 

 a pályázó nyilatkozata/hozzájárulása, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes 

vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben 

meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását; 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a személyes gondoskodást nyújtó, vezetői 

megbízással rendelkező személy a vezetői megbízással rendelkező szociális 

szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI 

rendelet szerinti vezetőképzés teljesítését; 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy – pályázatával kapcsolatban – az azt elbíráló 

üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását, illetve nyílt ülés esetén a személyes adatainak 

zártan történő kezelését; 

 előnyt jelentő feltétel fennállása esetén, a vezetői gyakorlat igazolását alátámasztó 

dokumentumok. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 

szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése 

alapján - 3 hónap próbaidő kikötésével. 

A munkakör/beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. május 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző nyújt, a 

42/520-500-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2508/2020., valamint a beosztás 

elnevezését: intézményvezető. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 

Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság 

véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja 

meg, majd ezt követően a pályázatok elbírálására a Képviselő-testület soron következő első 

ülésén kerül sor.  

A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azon pályázót, akinek a pályázata 

érvénytelen (különösen: aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja 

vagy hiányosan csatolja, aki határidőn túl nyújtja be, a hatósági erkölcsi bizonyítvány nem a 

feltüntetett jogszabályi hivatkozással lett beadva, aki nem a kiírásban meghatározott módon 

nyújtja be pályázatát.) A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes 

pályázatok esetén is indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.  

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt 

magára nézve kötelezőnek fogad el. A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban 

értesül. 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő 60 nap. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Tiszavasvári Város Honlapja – 2020. február 28. 

 Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés – 2020. 

február 28. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon 

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

Zoltán polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős 

által tett szóbeli kiegészítéssel együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2020.(II.27.) Kt. sz. 

határozata 

 
A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői 

álláshelyére kiírt pályázatot elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról  

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakról 

dönt: 

 

1. A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői 

álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezésére négytagú eseti bizottságot hoz 

létre. 

2. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával az alábbi személyeket bízza meg: 

           Szociális Szakmai Szövetség delegált képviselőjét, mint külső szakértőt, 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyzőt, mint a pályázat előkészítőjét, 

Balázsi Csillát Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Ügyrendi Bizottságának elnökét, 

            Bakné Répási Ágnest, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

            Szociális és Humán Bizottságának elnökét.   

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

3..   Felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt 

írásban juttassák el Tiszavasvári Város Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli 

véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön intézkedés 

nélkül megszűnik. 

 

 

 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a Szabadidős Programszervező Egyesület 2019. évi 

szakmai és pénzügyi beszámolójáról 

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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólás: 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Röviden idézett a beszámoló zárszó részéből, és megdöbbentette, hogy egy komoly 

beszámolóban ilyet olvas. Véleménye szerint ez nem ide való és számára ez teljesen 

elfogadhatatlan. Megkérdezte továbbá, hogy a számszaki részben személyi jellegű 

kiadásokból áll nagyrészt az 5 millió forintnak az elszámolása, és hogy ezek a megbízási díjak 

mit takarnak.  

 

Fülöp Attila Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke: 

Elmondta, hogy nagyon sok vád érte a személyét, illetve az egyesületet. A Tiszavasvári 

Televízió éves költségvetéséből a megbízási díj Póka Nándor munkabére, emellett fizetnek 

még bérleti díjakat, jogdíjakat. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Köszönetét fejezte ki a Városi Televíziónak, hogy ennyiért mindenhol ott vannak, ahol csak 

lehet. Csak pozitív visszajelzéseket hall a városban élőktől, különösen, mióta a Telekom 

hálózatán is lehet már fogni a Tv adást, azóta többen is nézik.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy a beszámoló egyértelműen mutatja a Tv működését. Kihangsúlyozta, hogy lehet 

kifogást keresni, véleményt nyilvánítani a beszámolóval kapcsolatosan, de aki igazi tiszavasvári, 

lokálpatrióta, az tudja, hogy Fülöp Attila ilyen humoros. Az elmúlt években több beszámolót is 

hallhattak már tőle, és mondhatni mind ilyen színes, humoros hangvételű volt. Végezetül 

megköszönte a Tiszavasvári Városi Televízió munkatársainak a munkáját.  

 

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

Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

                                                     43/2020. (II. 27.) Kt. számú 

határozata 

 

a Szabadidős Programszervező Egyesület 2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabadidős Programszervező 

Egyesület által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott - a Szabadidős 

Programszervező Egyesület 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 

szóló - beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Szabadidős Programszervező 

Egyesület elnökét a hozott döntésről. 

 

 

 

Határidő: azonnal Felelős:   Szőke Zoltán  

                                                                                                        polgármester 
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43/2020. (II.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólások: 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Elmondta, hogy a szöveges beszámolóban utalás van arra, hogy a korábbi újság szerkesztője 

mennyire nem volt jó, és hogy semmit nem adtak át. Hallott a városban olyanokat, hogy a 

mostani újsággal nem elégedettek. Véleménye szerint nem a személyes véleményt kell egy 

beszámolóban leírni. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Úgy gondolja, hogy személyes tapasztalatok és tények vannak leírva a beszámolóban. 

 

Fülöp Attila Vasvári Hírmondó szerkesztője: 

Elmondta, hogy utána lehet nézni, tényleg nem kaptak meg semmilyen belépő kódot. Az újság 

pedig mind tartalmilag, mind minőségben nagyon rossz volt. Ami gond van a mostani újsággal, 

az a terjesztés. Nagyon sok visszajelzés érkezik, hogy nem kapták meg az újságot. Ezt feltétlenül 

meg kell oldani.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Véleménye szerint ez a Vasvári Hírmondó egy igazi városi közéleti havilap. Történhetnek benne 

elírások. Helyi embereknek ad munkát, helyi nyomdában készül és helyi tördelő dolgozik rajta. 

Ezek az előző szerkesztő idejében nem így voltak. A terjesztéssel valóban vannak gondok, és 

problémák, amiről egyeztetett az új postavezetővel.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Elmondta, hogy annak idején írásban kérte a szerkesztőt és az akkori jegyzőt, hogy amikor őt 

idézik az újságban, akkor nem fikciókat írjanak le, hanem úgy, ahogy elmondta. Az elmúlt egy 

évben nem tapasztalt ilyet. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Köszönetét fejezte ki a Vasvári Hírmondó minden munkatársának és azoknak is, akik 

tartalommal segítenek megtölteni.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

a Vasvári Hírmondó 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasvári Hírmondó 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A Képviselő-testület 

 

1./ Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapjának felelős szerkesztője által 

benyújtott, - a Vasvári Hírmondó 2019. évi tevékenységéről szóló - beszámolót a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a felelős 

szerkesztőt. 

 

 

 

Határidő: azonnal   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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44/2020.(II.27.) Kt. számú határozat melléklete 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi 

szakmai és pénzügyi beszámolójáról 

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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólás: 

 

Szabó Zoltán képviselő: 

Véleménye szerint elég magas számú a szándékosan indokolatlan riasztás száma. A tűzoltóság és 

az önkormányzat közösen kitalálhatna egy propagandát ennek a büntetésére és az iskolában 

osztályfőnöki órán felolvasnák. Elég jelentős a költsége egy ilyen kivonulásnak. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Véleménye szerint a tavalyi év igen sikeres volt a tűzoltóság számára, hiszen sikerült egy új, igaz 

használt, de újszerű gépjárművet beszerezni, illetve a fizetésekben is tudtak kicsivel több juttatást 

adni a tűzoltóknak. A 2020-as évnek még annyi lesz a sikere, hogy a pénzügyi egyensúlyt úgy 

tudták megoldani, hogy több mint 3 éve 3 fő közfoglalkoztatásban dolgozott a Lukács Ferenc 

Tűzoltó Egyesületnél, és nagy örömére szolgál, hogy sikerült most már rendes munkaviszonyt 

kötni a 3 fővel, és már ők is állományban lesznek. Ez egy minőségi előre lépésnek számít a 

tűzoltóság életében.  

 

Németh Zoltán tűzoltóparancsnok: 

Első sorban köszönetét fejezte ki Tiszavasvári Város Önkormányzatának, illetve képviselő 

testületének az elmúlt évben nyújtott támogatáshoz. A beszámolóban leírták, hogy nagyon magas 

számú a téves riasztásuk, 252 esetből 32 eset, és ebből 30 a szándékosan megtévesztő. Bíznak 

abban, hogy ezt sikerül majd visszaszorítani. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Megkérdezte, hogy miért pont Tiszavasváriban van ilyen sok szándékosan megtévesztő jelzés. 

Meg lehet tudni, hogy ki követi el ezeket? Lehet-e ezeket szankcionálni? 

 

Németh Zoltán tűzoltóparancsnok: 

Egyértelműen behatárolható területekről jönnek ezek a jelzések. Sajnos nem tudja a segélyhívó 

rendszer kezelője beazonosítani a telefonszám alapján. Amit kérnek tőle telefonszámot, az pedig 

már utána nem elérhető. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Ez sajnos nem egy újkeletű dolog. A legszélesebb körben fogják elindítani a figyelemfelhívást 

minden hírcsatornán. Valóban egy nagyon komoly támogatás érkezett Tiszavasváriba. Egy 

nagyon jó felszereltségű tűzoltóautót sikerült beszerezni. A Belügyminisztériumtól is jelentős 

összegben érkezett támogatás. Mivel jobbak a költségvetési mutatói az önkormányzatnak, így 

többet tud adni támogatásként a Tűzoltóságnak az idei évben. Végül köszönetét fejezte ki a 

tűzoltóknak, hogy életük kockáztatásával védik a Tiszavasváriak és a környékbeliek életét. 

Megköszönte azoknak a képviselőknek, akik megszavazták a költségvetést, és megszavazták azt, 

hogy a tűzoltóknak több támogatást tudjanak adni.  
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

45/2020. (II.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi szakmai és  

pénzügyi beszámolójáról 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a 

műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2019. 

évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 

parancsnokát a hozott döntésről. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős:     Szőke Zoltán  

                                                                                                           polgármester 
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45/2020. (II.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2019. évi szakmai 

és pénzügyi beszámolójáról 

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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólások: 

 

Tamás Viktor képviselő: 

Véleménye szerint a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület minden nap komoly munkát végez. 

Gratulált és köszönetet mondott minden polgárőrnek, akik önként, szabadidejükben és ingyen 

végzik ezt a tevékenységet, azért, hogy Tiszavasváriban a személy és közbiztonságot, akár 

közlekedés biztonságot javítsák, illetve a rendezvények lebonyolításához is hozzájáruljanak. 

 

Simon István Tiszavasvári Polgárőr Egyesület elnöke: 

Először is megköszönte a 2019-es évi támogatást, amit a Tiszavasvári Polgárőrség kapott, 

illetve a 2020-as évre megemelt támogatás összegét is. Tavalyi évben sajnos elveszítettek két 

polgárőrt is, akik oszlopos tagjai voltak az egyesületnek. Az idén már hat új ifjú polgárőr 

jelentkezett, így összesen 15 fő várja, hogy polgárőr vizsgát tehessen. A gépkocsijuk sajnos 

javításra szorul, úgyhogy jól jön számukra a támogatás. Emellett egy újabb gépjármű 

vásárlását is tervezik. 

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Tájékoztatásként elmondta, hogy folynak az egyeztetések a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal, és a két szegregátumban önálló polgárőrség létrehozásáról tárgyaltak. Már 

jelentkezők is vannak. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy még talán a polgárőrség az a szervezet, akik mindenhol ott vannak, 

rendezvényt biztosítanak, éjjel-nappal területen vannak, és teszik mindezt úgy, hogy ezért 

semmilyen ellenszolgáltatást nem kapnak. Végezetül köszönetét fejezte ki a polgárőrségnek, 

és utána fognak járni, hogy miként tudnak a gépjármű ügyében segítséget nyújtani. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
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A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 

által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

I. Tiszavasvári Polgárőr Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári Polgárőr 

Egyesület 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület elnökét a 

hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal           Felelős: Szőke Zoltán 

                   polgármester 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2019. évi szakmai és 

pénzügyi beszámolójáról 

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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Szabó Zoltán képviselő: 

Megkérdezte, hogy mekkora a költségvetése a Sportegyesületnek egy évben. 
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Balázsi Csilla képviselő: 

Elmondta, hogy a labdarúgás és a kézilabda pénzeket pályáz az egyesület, így beruházásra és 

működésre is kér támogatást. Ha jól feltöltik ezeket a kereteket, akkor utánpótlás nevelésre 

kb. 100-140 millió forint is összejöhet. Ebben benne van a sportcsarnoknak a szakaszos 

felújítása, és egyebek. Ebből a TAO pénzből csak az utánpótlásra lehet felhasználni, mert ott 

van egy 90%-os támogatottság. Ha a felnőtt csapatra akarja felhasználni, akkor csak 50%-os a 

támogatottság intenzitás. Ezért nem is nagyon pályáznak a felnőtt TAO támogatásra, mert 

annak magas az önereje. Ami elviszi a költségvetését, az a felnőtt csapat utaztatása. A tavalyi 

számok alapján meg feleződött a szponzori támogatottság. Véleménye szerint a 

költségvetésben megszavazott 5 millió forint nem biztos, hogy a működését fogja biztosítani 

teljes egészében az egyesületnek. Célszerűnek tartja pár hónap múlva megnézni, hogy a 

következő évadot milyen kondíciókkal tudja folytatni az egyesület.  

 

Nácsa Balázs TSE elnöke: 

Megköszönte az elmúlt éves támogatást, külön azt is, hogy a TAO feltöltésben is kaptak 

támogatást. Ez az önkormányzati támogatás nagyon szerény a költségvetésükben, hiszen 

közel 500 fiatal sportol a Tiszavasvári Sportegyesület 7 szakosztályában. Kiemelt céljuk az 

egészséges életmódra nevelés, az utánpótlás nevelés és lehetőség szerint a versenysport 

működtetése. Ehhez nagyobb támogatásra van szükségük. Így kérte, hogy a későbbiekben 

térjenek vissza erre a kérdésre. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Úgy véli, hogy Tiszavasvári egy sportos város. Nagyon sokan sportolnak, sokan érnek el 

kiváló eredményeket. Van elképzelés és jövőkép a sporttal kapcsolatban, elkészült a 

sportkoncepció is. Valóban szerény az 5 millió forint támogatás, nem is azért csökkent ez az 

összege, mert a sportot el szeretné lehetetleníteni az önkormányzat, hanem azért, mert már 

március végén le fognak ülni egyeztetni a sportélet tagjaival, hogy hogyan lehetne több 

támogatót bevonni. A sportlétesítmények fenntartását is az önkormányzat végzi, ami szintén 

egy jelentős összeg. Végezetül megköszönte az egyesület munkáját. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
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A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

                                                       47/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Sportegyesület 2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület által 

benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. a Tiszavasvári Sportegyesület által benyújtott - a Tiszavasvári Sportegyesület 

2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Sportegyesület 

elnökét a hozott döntésről. 

 

 

 

Határidő: azonnal Felelős:        Szőke Zoltán  

                                                                                                             polgármester 
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47/2020. (II.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 

Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodája részére 2019. 

január 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra nyújtott 

támogatás felhasználásáról készült pénzügyi beszámolóról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán 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 12 fő. 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

tiszavasvári óvodája részére 2019.január 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra 

nyújtott támogatás felhasználásáról készült pénzügyi beszámolóról 

 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter 

Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) tiszavasvári óvodája 2019. január 1 - 2019. 

augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját megtárgyalta és azt 

a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.  

 

2. Tudomásul veszi, hogy a pénzügyi beszámolóban kimutatott 1.014 eFt összegű hiányt 

Tiszavasvári Város Önkormányzata, a Közoktatási Megállapodás 2019. szeptember 1 

napjával történt hatályvesztése miatt finanszírozni nem tudja.  

 

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

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2019. 

évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról 

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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület is egy nagyon jó 

programokkal, rendezvényekkel és elképzelésekkel bíró szervezet. Ebben az évben egy 

kicsivel több támogatást tud az önkormányzat számukra biztosítani. Megköszönte munkájuk 

és hogy színesebbé Teszik Tiszavasvári életét. 

 

Balogh Sándor képviselő elhagyta az üléstermet, így a Képviselő-testület 11 fővel továbbra 

is határozatképes és folytatta munkáját. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

                                                     49/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2019. évi pénzügyi és szakmai 

 beszámolójáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör 

Egyesület által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári 

Olimpiai Kör Egyesület 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - 

beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Olimpiai Kör Egyesület 

elnökét a hozott döntésről. 

 

 

 

Határidő: azonnal       Felelős:        Szőke Zoltán  

                                                                                                                   polgármester 
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49/2020. (II.27.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

 



 

234 

 

 

 
 

 

 



 

235 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. 

évi beszámolója 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tájékoztatásként elmondta, hogy a Tiszavasvári Kábitószerügyi Egyeztető Fórum vezetője 

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka bejelentette írásban lemondását. Ezek után megköszönte a 

KEF munkáját, hiszen nagyon sok emberhez eljutnak és segítenek. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

50/2020. (II.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2019. évi beszámolójáról  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

I. A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2019. évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámolót a határozat mellékletét képező tartalommal megtárgyalta és azt 

elfogadja. 

 

II. Felkéri továbbá a KEF elnökét, hogy évente egyszer írásban számoljon be 

munkájukról. 

 

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

Fórum elnökét a hozott döntésről. 

 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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50/2020. (II.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés éves ellenőrzési jelentésről és összefoglalóról 

ellenőrzési jelentésről Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és 

intézményeinél végzett 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 11 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TT II SS ZZ AA VV AA SS VV ÁÁ RR II   VV ÁÁ RR OO SS   ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT AA   

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

51/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett 2019. évi belső 

ellenőrzési tevékenységről 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 

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

(3a) bekezdésében foglaltak alapján az „Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tiszavasvári 

Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2019. évben végzett belső ellenőrzési 

tevékenységről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést 
Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett 2019. évi belső 

ellenőrzési tevékenységről, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.  

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés belső ellenőri feladatok ellátásáról  

Előadó:  Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 11 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2020. (II.27.) Kt. számú  

határozata 

 

Belső ellenőri feladatok ellátásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §
 

(9) alapján az alábbi döntést hozza:  

 

 

I. Elfogadja a határozat mellékletét képező belső ellenőri megbízási szerződést, és 

egyben dönt arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata a belső ellenőri feladatok 

ellátását a 2020-21. években külső, megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott belső 

ellenőrrel biztosítja.  

 

 

II. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot továbbítsa az érintett intézmények vezetői 

részére, és egyben felhatalmazza a szerződés aláírására.  

 

 

Határidő: 2020. március 1.         Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna 

                                                                                                  jegyző 
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1. melléklet a „Belső ellenőri feladatok ellátásáról” szóló 52/2020. (II.27.) Kt. határozathoz 

 

Belső ellenőrzési megbízási szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal képviselője: (Dr. Kórik 

Zsuzsanna Jegyző), mint Megbízó,  

 

másrészről Graczka István ev.(4465 Rakamaz, Kossuth u. 68. adószáma: 65044805-1-35, 

számlaszáma: 10402441-50505050-53501000 belső ellenőri regisztrációs száma: 5113474) 

belső ellenőrzést végző (továbbiakban Megbízott)  

 

között az alábbi pontokban felsorolt feltételek szerint:  

 

1.) A szerződés tárgya:  

A Megbízó a jelen szerződés keretében megbízza a Megbízottat a Tiszavasvári Polgármesteri 

Hivatal, Önkormányzat és Intézményei (és Nemzetiségi Önkormányzata) vonatkozásában 

2020-21. évekre a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a költségvetési szervek belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) 15.§-ában, a 

2011. évi CXCV. tv. Áht. 70.§ (1) bekezdésében, valamint a 2011. évi CLXXXIX. tv. 

Magyarország helyi önkormányzatairól 119. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint. A 

Megbízott tevékenysége magában foglalja a Megbízó költségvetési szerveinek a Ber. 21. §-

ában meghatározott ellenőrzéseit, valamint a Ber. 37.§-ában foglaltakat.  

 

A Ber. 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatokat szintén a Megbízott látja el.  

 

A tevékenység részletes tartalma:  

 Belső ellenőrzési kézikönyv önkormányzati szintű elkészítése, folyamatos 

aktualizálása. 

 A Ber. szerinti tervezési- stratégiai ellenőrzési terv és éves ellenőrzési tervek – 

tevékenységek biztosítása. 

 Költségvetési évenként egy darab belső ellenőrzési vizsgálat lefolytatása a helyi 

önkormányzatot érintően, továbbá a felügyelt költségvetési szervenként további 1-1 

darab belső ellenőrzési vizsgálat lefolytatása és jegyzőkönyvbe foglalása.  

 Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése.  

 

2.) Megbízott a Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2011. évi 

CLXXXIX. Tv. (Önk.tv.) 119.§ (5) bekezdése szerint jóváhagyott ellenőrzési program 

(ellenőrzési terv) alapján végzi feladatát, az ellenőrzési tervben meghatározott nevesítés és 

ütemezés szerint. Az ellenőrzési programon (ellenőrzési terven) év közben a Felek közös 

megegyezéssel változtathatnak.  
 

3.) A Megbízott a szerződésben megállapított kötelezettségeket a tőle elvárható minőségben, 

megfelelő szakmai gondossággal legjobb tudása szerint köteles teljesíteni, a jelen 

szerződésben meghatározott módon és mértékben. Feladatát a vonatkozó jogszabályi 

előírások szerint köteles ellátni. 

 

Megbízott a 2020-21. években végzendő belső ellenőri tevékenységéhez kapcsolódóan a 

28/2011. (VIII.3. NGM rendelet alapján a belső ellenőrök részére kötelezővé tett 

regisztrációba vételi kötelezettségét teljesíti. Belső ellenőri regisztrációs száma: 5113474. 
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4.) Megbízott a vizsgálatok eredményeiről készült jelentését és a kapcsolódó iratokat, 

dokumentumokat a Ber. 22-28 §-ában meghatározott eljárási rend betartásával írásban adja át 

a Megbízó Jegyzőjének vagy helyettesítőjének.  

 

5.) Megbízott teljes titoktartással tartozik az általa megismert adatok, tények információk 

tekintetében. A tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi 

jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok megfelelő védelméről folyamatosan 

gondoskodik.  

Megbízott a tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ideértve a Ptk. szerinti 

közvetlen hozzátartozókat) célokra, haszonszerzésre, a jogszabályi előírásokkal ellentétes 

módon, más intézmények, illetve személyek javára, illetve kárára az ellenőrzött szervezet, 

illetve a szervezet dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel. A 

szerződő Felek elismerik, hogy minden, a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott 

kárért felelősséggel tartoznak.  

A titoktartás alól a Megbízó írásban felmentést adhat.  

 

6.) Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott az ellenőrzési feladatok végrehajtása érdekében 

belső ellenőrzési asszisztenst foglalkoztathat, akinek a tevékenységéért teljes felelősséggel 

tartozik, és akinek a titoktartási kötelezettségeire a szerződés 6. pontjában rögzítettek 

vonatkoznak.  

 

7.) Szerződő Felek havi vizsgálati díjban állapodnak meg a következők szerint:  

Havi bruttó 85.000-Ft díjtétel. 

 

8.) A Felek megállapodnak arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata (és Nemzetiségi 

Önkormányzata) Képviselő-testületei által elfogadott 2020-21. évi belső ellenőrzési tervben 

meghatározott feladatok közös megegyezéssel, a felmerülő igények szerint módosulhatnak, 

amit az ellenőrzési terven a felek átvezetnek év közben. Ezen év közi változtatás szerződés 7. 

pontjában meghatározott havi díj összegét nem érinti.  

 

9.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó a Megbízottól egyéb belső ellenőrzési feladatot 

(rendkívüli illetve célvizsgálatot) is megrendelhet, külön megállapodás nélkül a település 

2020.-21. évre elfogadott belső ellenőrzési tervében meghatározott szabad kapacitás 

(napokban kifejezve) időterhére, amely a szerződés 7. pontjában megjelölt díjazáson felüli 

külön díjazással jár, egyedi megállapodás alapján.  

 

10.) Fizetés módja: számla ellenében átutalással, a Megbízó által havonként (a felek havi 

elszámolási időszakban állapodnak meg, amely a havi kiállítandó számla teljesítési 

dátumaként minden eltelt hónap utolsó napja értendő) Megbízó felé kiállított és legkésőbb a 

tárgyhónapot követő hónap 05. napjáig megküldött, a számlán feltüntetett bankszámlára 

történik, legkésőbb minden tárgyhót követő hónap 12. napjáig.  

 

11.) Szerződés hatálya: a 2020. március 01.-és 2021. december 31. között elvégzett 2020-21. 

évi belső ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzésekre terjed ki, hatálya 2021. december 

31.-ig, de legkésőbb a 2021. évi belső ellenőrzésekről készített összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentés Megbízónak történő átadásáig tart, mely időpont azonban nem lehet későbbi, mint 

2022. február 15. napja.  

 

13.) A szerződés megszüntetésével kapcsolatban a hatályos Ptk. előírásait kell alkalmazni.  

 

14.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., valamint az Államháztartásról szóló 2011. 
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évi CXCV. tv., valamint a végrehajtására vonatkozó, illetve a belső ellenőrzést szabályozó 

mindenkori hatályos jogszabályok az irányadóak.  

 

 

Dátum: Tiszavasvári, 2020. február ……. 

 

 

 

 

 

 

         Dr. Kórik Zsuzsanna                  Graczka István ev. 

                      Jegyző          belső ellenőr 

                   /Megbízó/         /Megbízott/ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tárgy (19.np.): Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

használati szabályzatairól 

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 3 igen egyhangú 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

53/2020. (II. 27.) Kt. számú 

határozata 

 

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár használati szabályzatairól 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az Egyesített Közművelődési 

Intézmény és Könyvtár használati szabályzatairól szóló előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozza: 

 

I. Jóváhagyja a jelen határozat 1-3. sz. mellékleteit képező Egyesített Közművelődési 

Intézmény és Könyvtár használati szabályzatait, az abban foglalt tartalommal, és hozzájárul 

az abban meghatározott díjtételek alkalmazásához 2020. március 1-jétől.  

  

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Egyesített Közművelődési 

Intézmény és Könyvtár vezetőjét. 

 

Határidő: I. és II. pont esetén azonnal                     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

             

III. Felkéri az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetőjét, hogy a 

használati szabályzatokat az egyes intézményegységekben látható helyen függessze ki a 

látogatók tájékoztatása céljából.  

 

 

 

Határidő: azonnal                             Felelős: EKIK intézményvezetője 
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1.sz. melléklet a 53/2020. (II.27.) Kt. számú határozathoz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 

Városi Könyvtár  

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

Érvényes: 2020. március hó 1. napjától 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  Kulcsár Lászlóné 

                                                                                           intézményvezető  
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EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR  

A Városi Könyvtár 

Használati Szabályzata 
 

 

1. A könyvtár elérhetőségei: 

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Városi Könyvtár 

Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

Tel./fax. 06-42/372-441 

E-mail: vktiszavasvari@gmail.com 

weblap: www. kulturatvasvari.hu 

 

2. A könyvtár nyitvatartási  rendje: 

Hétfő:   13.00 -17.00 

Kedd:   9.00 – 17.00 

Szerda:  9.00 – 17.00 

Csütörtök:  9.00 – 17.00 

Péntek:  9.00 – 17.00 

Szombat:  8.00 - 12.00 

Ebédidő:  12:00 – 12:30 

 

 

 

 

1. A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak 

igénybevételére. A Városi Könyvtár szolgáltatásait bármely magyar és külföldi 

állampolgár igénybe veheti, aki a szabályzatban foglaltakat elfogadja.  

 

2. A könyvtárhasználót ingyenesen, regisztráció nélkül illetik meg a következő 

alapszolgáltatások: 

 könyvtárlátogatás, csoportos látogatás 

 a könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helyben használata (földszinti 

hírlapolvasó), 

 az állományfeltáró eszközök használata, 

 információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 

 könyvtári programokon, rendezvényeken való részvétel. 

 

3. Regisztrációhoz kötött ingyenes alapszolgáltatás: 

 Folyóiratok helyben olvasása (Folyóirat olvasó) 

 Saját- és más könyvtárak dokumentumbázisaira támaszkodó bibliográfiai, 

dokumentációs és közhasznú információszolgáltatás. 

 

4. Beiratkozáshoz kötött szolgáltatásaink: 

 Könyvtári dokumentumok helyben használata,  

 Könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

 Zenehallgatás, videofilmek megtekintése,  

 Helyismereti dokumentumok helyben használata,  

 Folyóiratok kölcsönzése,  

 Szakirodalmi, bibliográfiai és tájékoztató szolgáltatás,  

 Informatikai szolgáltatás, helyi és országos adatbázisok használata, 

mailto:vktiszavasvari@gmail.com
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 A könyvtárban nem található művek megkérése könyvtárközi kölcsönzés útján. 

 A nem kölcsönözhető könyvtári dokumentumok (kézikönyvek, segédkönyvtári 

anyagok, különgyűjtemények, tartós megőrzésre szánt dokumentumok, 

helyismereti anyagok) helyben használata a felnőtt és gyermekkönyvtárban 

(olvasóterem).  

 Az olvasótermi dokumentumok kölcsönzése rövid (szombat – vasárnap - hétfő) 

kölcsönzési határidővel. 

 Általános - és szakreferensi szolgálat az olvasószolgálat keretein belül. 

 Előjegyzés.  

 Irodalomkutatás. 

 

5. Térítéses szolgáltatások:  

 

 Fénymásolás,  

 Könyvtári anyagok másolatban történő szolgáltatása a szerzői jog 

figyelembevételével,  

 Számítógépes szolgáltatás: szövegszerkesztés 

 Gépidő bérbeadás 

 Internethasználat 

 Laminálás,  

 Spirálozás  

 Faxolás, küldés és fogadás 

 Nyomtatás 

 Szkennelés 

 Egyéb irodai szolgáltatás 

 A könyvtárközi kölcsönzés útján megkért dokumentumok visszaküldésének 

postaköltsége 

 

 

6. Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásaink:  

 

 Könyv- és könyvtárhasználati, olvasás- és könyvtárnépszerűsítő foglalkozások 

vezetése, 

 Könyvtári, könyvtárhasználati tanítási órák megtartása,  

 Kulturális-, közművelődési-, könyv-, könyvtár-, olvasásnépszerűsítő 

rendezvények kiállítások szervezése,   

 Tanfolyamok szervezése (digitális tudás népszerűsítése), 

 A könyvtár oktatási, képzési szerepének erősítése,  

 Hátrányos helyzetben élők könyvtári ellátása, esélyegyenlőség biztosítása.  

 

 

7. A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az adatait 

beiratkozási díj megfizetése nélkül regisztrálja.  

 

8. A felsorolt ingyenes szolgáltatásokon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való 

beiratkozással vagy napijegy megváltásával vehetők igénybe. A beiratkozásért, a 

napijegyért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díjat, napidíjat kell fizetni.  

Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek, 

a könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok valamint a fogyatékkal élők. 
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9. A könyvtárhasználónak a regisztráláskor és a beiratkozáskor a következő személyes 

adatait kell közölnie és igazolnia: neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, 

személyi igazolványának vagy diákigazolványának száma.  Ezen adatok hitelességét 

személyi igazolvánnyal vagy diákigazolvánnyal kell igazolni. A könyvtár a személyes 

adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. Az 

adatkezelés a „2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az 

információszabadságról” szerint történik. Az olvasó adatait a Városi Könyvtár 

harmadik személynek nem adja át. 

10. A beiratkozott olvasó névre szóló olvasó jegyet kap. Az olvasójegy személyre szóló, 

át nem ruházható. 

11. A beiratkozott olvasó az OPAC személyes menüpontjához jelszót kérhet, melyet az 

első bejelentkezéskor megváltoztathat.  

12. A beiratkozás 1 év időtartamra vonatkozik, a beiratkozási díj fizetése történhet két 

részletben.  

 

13. A könyvek kölcsönzésének ideje 4 hét. Egy alkalommal maximum 6 db könyv 

kölcsönözhető. Egy dokumentum két alkalommal hosszabbítható meg, ez alól kivételt 

képeznek a kötelező olvasmányok és a több példányban meglévő dokumentumok, 

melyek többször hosszabbíthatók. Amennyiben a meghosszabbítani kívánt műre 

előjegyzés van, úgy az nem hosszabbítható. A hosszabbítást személyesen, e-mailben , 

telefonon egyaránt jelezni lehet.  

 

14. A folyóiratok kölcsönzési határideje 3 nap. Egy alkalommal maximum 6 db folyóirat 

kölcsönözhető, a kölcsönzés időtartama nem hosszabbítható meg.  

 

15. A műsoros hangkazetta , videokazetta, CD, DVD  kölcsönzési ideje 3 nap.  

 

16. A dokumentumokat határidőn belül kell visszahozni, a  késedelmes olvasók késedelmi 

díjat fizetnek mindig az aktuális díjtételek alapján. A könyvtár megtagadhatja a 

szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve a könyvtár használatára 

vonatkozó szabályokat megszegi. 

  

17. Napijegy váltása lehetővé teszi az Olvasóterem, a Folyóiratolvasó, a Zenei- és 

helyismereti gyűjtemény dokumentumainak helyben történő használatát, valamint a 

számítógép- és internethasználatot. 

 

18. A helyben használt dokumentumokat rövid kölcsönzési határidővel, meghatározott 

feltételek szerint lehet kikölcsönözni beiratkozott olvasóinknak.  

Amennyiben a megadott időpontban nem hozza vissza a dokumentumot, ideiglenesen 

vagy véglegesen eltiltható ennek a szolgáltatásnak az igénybevételétől. 

 

19. Amennyiben az olvasó által keresett dokumentum kölcsönzés alatt áll, az  

előjegyezhető. Ha a kért mű nincs meg a könyvtár állományában, akkor az olvasó 

könyvtárközi kölcsönzést kérhet. A szolgáltatás igénybevételének díját az érvényben 

lévő „Használati szabályzat” tartalmazza. 

 

20. A könyvtári dokumentumok, a bennük elhelyezett vonalkód, az olvasójegy 

megrongálása esetén a könyvtárhasználó a megállapított díjtételek alapján köteles 

kártérítést fizetni. Ha az olvasó az általa kikölcsönzött dokumentumot elveszítette, 
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köteles gondoskodni a dokumentum pótlásáról, ha ez nem lehetséges, akkor a 

könyvtár által meghatározott díjat kell megtéríteni. 

 

21. Az internet- és a számítógép használatára vonatkozó előírásokat külön szabályzat 

tartalmazza. 

 

22. A könyvtár használatakor a kabátot és a táskát a ruhatárban kell elhelyezni. 

 

23. A választás olvasójegy használatával történik. 

 

24. A Könyvtárhasználók jogai: 

 A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak  

igénybevételére, 

 A könyvtárhasználót megillető térítésmentes szolgáltatások körét a Könyvtárhasználati 

Szabályzatban kell közzétenni. 

 A könyvtárhasználó javaslatot tehet az állomány gyarapítására, fejlesztésére.  

 

25. A Könyvtárhasználó kötelessége: 

 A könyvtárhasználó köteles a beiratkozáskor illetve regisztráláskor személyes adatait 

közölni, melyek védelméről a könyvtár köteles gondoskodni. 

 A könyvtárhasználó köteles a személyi adataiban bekövetkezett változásokat 

bejelenteni.  

 A Könyvtárhasználati Szabályzat betartásáért a könyvtárhasználó erkölcsi és anyagi 

felelősséggel tartozik. A szabályzat be nem tartása esetén a Könyvtárhasználati 

Szabályzatban rögzített módon késedelmi díj, elveszett vagy megrongálódott 

dokumentum értékének megtérítése, könyvtárhasználati jog ideiglenes felfüggesztése 

vagy korlátozása alkalmazható. A felfüggesztés kiszabására a könyvtár mindenkori 

vezetője jogosult.  

26. A könyvtárhasználati jog korlátozása: 

 A beiratkozás, könyvtárhasználat korlátozható, ha a könyvtárhasználónak tartozása 

van az intézménnyel szemben, a tartozás megfizetéséig.  

 A könyvtárhasználat felfüggeszthető abban az esetben is, ha a könyvtárhasználó 

magatartása többszöri felszólítás után is zavarja könyvtár működését, zavarja a 

könyvtárhasználatot, szándékosan kárt okoz, a számítógéphasználat szabályait 

többször megszegi.  A korlátozásra és a könyvtárhasználati jog felfüggesztésére a 

könyvtár vezetője jogosult.  

27. A beiratkozási díj valamint a könyvtári szolgáltatások díjtételének összegére 

vonatkozó szabályzati rész  időközönként felülvizsgálatra kerül. 
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BEIRATKOZÁSI DÍJAK 

Érvényes: 2020. március 1. napjától 

 

 

A Városi Könyvtár  beiratkozási díjai a következők: 

 

 A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése 

alól, 

 Könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok mentesülnek a beiratkozási díj 

megfizetése alól, 

 csökkentlátók, nagyothallók, mozgáskorlátozottak, értelmileg sérült emberek 

mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.  

 16 éven felüli nappali tagozatos diákok beiratkozási díja: 1000,- Ft /év 

 a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható könyvtárhasználók beiratkozási díja: 

1800,- Ft /év. 

  

Mindkét esetben lehetőség van a két részletben (félévenként) történő fizetésre. 

Ebben az esetben: 

- 16 éven felüli nappali tagozatos diákok beiratkozási díja 500.- Ft/félév, illetve a 

felnőtt, kedvezményre nem jogosult könyvtárhasználók esetében 1000.-Ft/félév. 

 

 A beiratkozási díj megfizetése magában foglalja a folyóiratok kölcsönzésének díját, napi fél 

óra internethasználatot, valamint az olvasótermi kézikönyvtári állomány kölcsönzési díját 

rövid (3 napos)  kölcsönzési határidővel. 

 

 

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA   

 

Késedelmi díj: 

 

Elveszett könyv megtérítése: 

 

 

 300,- Ft/hó 

 

- azonos kiadású 

példányt biztosít az 

olvasó, vagy 

- a jelenlegi, aktuális  

könyvárat kifizeti az 

olvasó, vagy 

- gyűjteményi 

értéket fizet az 

olvasó: 

könyvoldalanként 

10,- Ft + köttetési 

díj (1.000,- Ft) 

Fénymásolati díjak: A/4 egyoldalas szöveg 15,- Ft / oldal 

 A/4 kétoldalas szöveg 20,- Ft / oldal 

 A/4 kép 30,- Ft / oldal 

 A/3 egyoldalas szöveg 25,- Ft  

 A/3 kétoldalas szöveg 35,- Ft  

 A/3 kép 50,- Ft /oldal 

 

Műsoros hangkazetta, CD, hanglemez,  haszonbérleti díja: 

 

300,- Ft / 3 nap 
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Késedelmi díj dokumentumonként: 100,- Ft / nap 

Videokazetta, DVD haszonbérleti 

díja: 

 300,- Ft / 3 nap 

Késedelmi díj dokumentumonként: 100,- Ft / nap 

 

Könyvtárközi kölcsönzés: 

 

 200,- Ft adminisztrációs költség                    

 és a postaköltség az olvasót terheli 

 

Internet használat: 

A beiratkozott olvasók 

naponta fél órát ingyen 

internetezhetnek 

Minden további 

megkezdett óra 

200,- Ft /  óra 

Irodalomkutatás:    20,- Ft / találat 

 

Bibliográfia készítése: 

    

  30,- Ft / tétel 

 

Nyomtatás : 

 

fekete-fehér szöveg 

   

  15,- Ft / oldal 

 fekete-fehér kép   30,- Ft / oldal 

 fekete-fehér kép szöveggel   20,- Ft / oldal 

 színes szöveg   50,- Ft / oldal 

 színes kép  150,- Ft / oldal 

 színes kép szöveggel  100,- Ft / oldal 

 

Szkennelés  A/3 és A/4 méretben  

    

  50,- Ft / oldal 

Spirálozás:    300,- Ft 30 oldalig, 

ezt követően  

   2,- Ft/lap 

 

Fax fogadása:    50,- Ft / oldal 

Fax küldése:  

Fax küldése 

külföldre 

                                                                               300,- Ft/oldal 

                                                                               500,. Ft/oldal 

  

  

   Laminálás:                                                          A/4                     100,-Ft/db 

               A/6                       60,.-Ft/db 

               névjegykártya       60,- Ft/db 

               A/3  150,- Ft/db 

      Számítógép használat az internet használathoz hasonlóan  

      Beiratkozott olvasók naponta fél órát ingyen használhatják a gépet 

200,- Ft / óra 

 

      Vonalkód pótlása rongálás esetén 50.- Ft/db 

     Olvasójegy pótlása elvesztése esetén 100.-Ft/db 

     Napijegy (olvasóterem, folyóiratolvasó, helyismereti  

gyűjtemény, zenei   gyűjtemény használata, fél óra ingyenes 

internethasználat nem beiratkozott könyvtárhasználó számára) 

    Előjegyzés értesítés telefonon                                                                   

      200.- Ft/nap 

 

       

100.-Ft/alkalom 
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Terembérleti díj oktatási célra                                                               1.500. - Ft/óra    

Internet részleg terembérleti díja              2.500,- Ft/óra   

 

 

Hosszabb ideig tartó bérlések, tanfolyamok, csoportfoglalkozások esetében a terembérleti 

díjak megállapítása.minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezik, melyet 

szerződésben rögzítenek. 

A bérelt eszközökért, s bérelt termekért a bérlő anyagi felelősséggel tartozik. Az okozott kárt 

köteles megtéríteni.  

 

Igény esetén a város civil szervezetei, egyesületei az intézménnyel kötött éves 

együttműködési megállapodás alapján díjmentesen tarthatják foglalkozásaikat  a Városi 

Könyvtárban.  

 

A fenti díjak az ÁFA-törvény szerinti ÁFÁ-t tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

Tiszavasvári,  2020. ………………… hó ……. nap 

 

 

 

                                                                                                ……………………….. 

                   Kulcsár Lászlóné  

         intézményvezető   
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2. sz. melléklet a 53/2020. (II.27.) Kt. számú határozathoz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 

Művelődési Központ (Találkozások Háza)  

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

Érvényes: 2020. március hó 1. napjától 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  Kulcsár Lászlóné 

                                                                                           intézményvezető  
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EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR – 

TALÁLKOZÁSOK HÁZA  

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek 

támogatása közcél!  

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár közösségi művelődési, szórakoztatási 

célokat szolgáló közművelődési intézmény, melynek feladata a helyi közművelődési 

tevékenységek támogatása. 

Ennek formái különösen: 

1. az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskola 

megteremtése. 

2. a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

3. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértése, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása, 

4. az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelőd közösségek tevékenységének támogatása, 

5. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítsége, 

6. a szabadidő kulturális célú eltöltésének biztosítása. 

7.  Az intézmény  közművelődési alapszolgáltatásokat nyújt, melyek a következők:  

  művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

 a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

  az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

  a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

 az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

 a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

  a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményét az alábbiakban felsorolt 

szabályok szerint használják a látogatók: 

 nyitva tartási időben - zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő 

látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, részt vehet a rendezvényeken, a 

művelődési közösségek munkájában, 

 belépődíjas rendezvények esetén a jegyváltás kötelező, 

 zavartalan működést a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált 

magatartással segíti minden látogató,  

 az épület berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel történő 

használata, a tisztaság és rend megóvása minden látogatónak egyéni érdeke és 
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kötelessége. A berendezésben okozott - esetleges – károkért az ebben vétkes látogató 

anyagi felelősséggel tartozik. 

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár feladatai ellátása mellett olyan 

szolgáltatásokkal is rendelkezik, melyet bármely állampolgár, civil szerveződés, csoport 

igénybe vehet, de azokért a fenntartó által elfogadott díjakat köteles megfizetni. 

 

 

  

AZ EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 

TALÁLKOZÁSOK HÁZA  

ESZKÖZ- ÉS TEREMBÉRLETI DÍJAINAK SZABÁLYZATA 

 

ESZKÖZBÉRLET:  

 

ESZKÖZ ár/nap  

Bankettasztal kölcsönzési díja  1.200,- Ft/nap 

Paraván kölcsönzési díja (paravánhuzattal)  500,-  Ft/db/nap 

Rendezvényszékek kölcsönzési díja 

(műanyag szék) 

100,- Ft/db/nap 

Rendezvényszékek kölcsönzési díja 

(kárpitozott szék) 

200,-Ft/db/nap 

Sörpad garnitúra kölcsönzési díja 1.500,- Ft/db/nap 

Szabadtéri színpad bérleti díja (vasszerkezet, 

fabetéttel, 2 féle magasságú lábbal)  

50.000,- Ft/nap A színpad oda-és 

visszaszállítása a kölcsönzőt terheli. 

 

 

AZ EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR  

TEREMBÉRLETI DÍJAINAK SZABALYZATA 

 

 

TEREM  ár/óra 

Színházterem oktatási, kulturális célra  15.000,- Ft/óra 

Színházterem üzeleti célra  20.000,- Ft/óra 

Előcsarnok, aula kulturális célra  3.000,- Ft/óra 

Előcsarnok, aula kereskedelmi  célra 5.500,- Ft/óra 

Előcsarnok, aula vendéglátóipari célra (bál, 

családi események stb)  

10.000,- Ft/óra 

Kiállítóterem oktatási, kulturális célra  2.000,- Ft/óra 

Kiállítóterem üzleti célra 3.000,- Ft/óra 

Klubterem bérleti díja oktatási, kulturális 

célra 

1.500,- Ft/óra 

Belső udvar bérleti díja kulturális célra  2.500,- Ft/óra 

Kamaraterem kulturális, oktatási célra  2.500,- Ft/óra 

Kamaraterem üzleti célra 5.000,- Ft/óra 

Kamaraterem vendéglátóipari célra (bál, 

családi összejövetelek stb.) 

8.000,-Ft/óra 

Pince bérleti díja oktatási, kulturális célra  1.500,- Ft/óra 

Pince bérleti díja üzleti, kereskedelmi célra  2.000,- Ft/óra 

Pingpongozásra bérelt helyiség 500,-Ft/óra 
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Hosszabb ideig tartó bérlések, tanfolyamok, csoportfoglalkozások esetében a terembérleti 

díjak megállapítása minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezik, melyet 

szerződésben rögzítenek.  

 

A fenti bérleti díjak a város költségvetéséből gazdálkodó intézményekre valamint a városban 

működő oktatási- nevelési intézményekre, civil szervezetekre vonatkozóan a 

következőképpen érvényesek: 

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár  

- a nemzeti ünnepekre,  

- a Tiszavasvári Város Önkormányzatával és intézményeivel közösen szervezett 

belépődíj mentes programokra,  

- valamint az intézmények, civil szervezetek  által szervezett ingyenes 

rendezvényekre térítésmentesen bocsátja  rendelkezésre a termeket. A fenti 

eseményekhez kapcsolódó próbák is ingyenesek.  

 

Bevételes rendezvények esetében a város költségvetéséből gazdálkodó intézmények, a 

városban működő oktatási-nevelési intézmények valamint a  civil szervezetek terembért 

kötelesek fizetni. A rendezvényt megelőző próbák terembérleti díja a megállapított díjtététel 

50%-a.  

 

A város kulturális csoportjai, civil egyesületei az intézménnyel kötött éves együttműködési 

megállapodás alapján heti 2x2 óra időtartamban díjmentesen tarthatják próbáikat a 

Találkozások Házában.  

 

A bérelt eszközökért, s bérelt termekért a bérlő anyagi felelősséggel tartozik. Az okozott kárt 

köteles megtéríteni.  

 

 

A fenti díjak az ÁFA-törvény szerinti ÁFÁ-t tartalmazzák. 

 

 

 

Tiszavasvári,  2020. ………………… hó ……. nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….. 

         Kulcsár Lászlóné  

         intézményvezető  

 

 

 

 

 

 



 

286 

 

3.sz. melléklet a 53/2020.(II.27.) Kt. számú határozathoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 

VASVÁRI PÁL MÚZEUM  

DÍJTÉTELEK 

Érvényes: 2020. március hó 1. napjától 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:     

            Kulcsár Lászlóné 

                                                                                           intézményvezető 
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DÍJTÉTELEK 

VASVÁRI PÁL MÚZEUM  

 

 

Belépőjegy árak 2020. március  1. napjától 

 

Felnőtt (teljes áru) jegy: 600,- Ft 

Diák/Nyugdíjas:  300 ,-Ft 

Tiszavasvári diák (junior): 100,- Ft 

Családi jegy (2 felnőtt 2diák): 1.300,- Ft 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások árai  

Múzeumpedagógia csak egy alkalommal tiszavasvári lakosoknak: 200 Ft/fő 

Múzeumpedagógia csomagban tiszavasvári lakosoknak(3-10 alkalom): 150,- Ft/fő 

Múzeumpedagógia csak egy alkalommal más településről érkezőknek: 300,-Ft/fő 

Múzeumpedagógia csomagban (3-10 alkalom) más településről érkezőknek: 200Ft/fő 

 

 

Állandó és időszaki kiállítások látogatása díjtalan: 

- 6. életév alatt 

- fogyatékos személy részére 

- fogyatékos személy kísérője (1fő) részére 

- miniszter által kiadott szakmai belépővel 

- 400 fős közgyűjteményi szakmai szervezet tagja 

- közoktatásban dolgozó pedagógusok számára 

- NOE vagy pedagógus kártyával rendelkezőknek 

- 70. életévét betöltött személyek számára.  

 

Állandó kiállításainkon tárlatvezetéseket egyéni és csoportos látogatók számára 

nyitvatartási időben 08.00 és 16.00 óra között tudunk biztosítani. 

Az állandó tárlatokon múzeumunk képzett tárlatvezetői tartanak magyar nyelven 

tárlatvezetéseket. Kérjük, hogy tárlatvezetési igényét nagyobb létszámú csoport 

érkezése esetén legalább egy héttel előre jelezni szíveskedjenek! 

 

Belépődíjas rendezvények esetén a belépődíj összegének megállapítása 

rendezvényenként változhat.  
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AZ EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR  

TEREMBÉRLETI DÍJAI 

VASVÁRI PÁL MÚZEUM  

 

TEREM ár/óra 

Terembérlés oktatási, kulturális  célra 1.500,- Ft/óra 

Terembérlés üzleti célra 2.000,-Ft/óra 

Esküvői fotózási helyszín 10.000,- Ft/alkalom 

Szalonnasütés, főzés tüzifával  12.000,-Ft/alkalom 

Szalonnasütés, főzés tüzifa nélkül 8.000,- Ft/alkalom 

Osztálytalálkozóra helyszín biztosítása 

(30 főig) 

10.000,- Ft/alkalom 

  

 

 

Hosszabb ideig tartó bérlések, tanfolyamok, csoportfoglalkozások esetében a 

terembérleti díjak megállapítása.minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezik, 

melyet szerződésben rögzítenek. 

A bérelt eszközökért, s bérelt termekért a bérlő anyagi felelősséggel tartozik. Az 

okozott kárt köteles megtéríteni.  

 

A fenti díjak az ÁFA-törvény szerinti ÁFÁ-t tartalmazzák. 

 

 

 

Tiszavasvári,  2020. ………………… hó ……. nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

……………………….. 

         Kulcsár Lászlóné  

         intézményvezető  
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról 

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 3 igen szavazattal, 

tartózkodás 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 11 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

54/2020. (II.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. tv. 10.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1.) A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 

melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

 

2.) Hatályon kívül helyezi Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. 

(I.22.) Kt. számú határozatát. 

 

3.) Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szabályozás tartalmának megismertetéséről. 

 

 

Határidő: azonnal                 Felelős: dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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54/2020.(II.27.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

 

 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI  

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelemmel az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. tv. 10.§ (5) bekezdésében foglaltakra a Tiszavasvári Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint alkotja meg: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

A Polgármesteri Hivatal megnevezése, címe és alapítási adatai 

 

1./ A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 

2./ A Polgármesteri Hivatal rövidített megnevezése: Polgármesteri Hivatal 

3./ A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület döntésének megfelelően és a hatályos 

jogszabályok keretei között biztosítja az önkormányzat működését, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítését, és ellátja a végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat. 

székhelye:  4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

levél és távirati címe: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

telefonszáma: 42/520-500 

telefaxszáma: 42/275-000 

e-mail címe: tvonkph@tiszavasvari.hu 

önkormányzati weboldal címe: www.tiszavasvari.hu 

Központi Rendszerben meghatározott Hivatali Kapu azonosító (KRID): 403136937  

4./ A Polgármesteri Hivatal pénzügyi jelzőszámai: 

a.) Költségvetési elszámolási számlaszáma: 11744144-15404761-00000000 

b.) KSH számjele: 15404761-8411-312-15 

c.) Adóigazgatási azonosítószáma: 15404761-2-15 

d.) PIR törzsszáma: 404761 

e.) Törzskönyvi azonosító száma: 732-462 

f.) TB törzsszáma: 17615-4 

g.) TB folyószámla szám: 826-00-376 

h.) ÁHT azonosító száma: 716-750 

5./ A Polgármesteri Hivatal valamennyi bankszámlaszámát a mindenkori Pénzkezelési 

Szabályzat tartalmazza. 

6./ A Polgármesteri Hivatal alapító szerve Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő- 

testülete. 

a. ) A Polgármesteri Hivatal alapító okirata: 288/2007.(XII. 13.) Kt. számú határozata és 

hatályos módosításai 

b.) kelte: 2007. december 13. 

c. ) alapítás időpontja: 1990.09.30. 

7./ A Polgármesteri Hivatal felügyeleti szerve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal, valamint Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 

8./ A Polgármesteri Hivatal jogi személy, általános képviseletét a jegyző látja el. 

9./ A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Nincs a 

Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv. 

10./ A Polgármesteri Hivatal működési területe: 

- Tiszavasvári város közigazgatási területe. 

 

mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu
http://www.tiszavasvari.hu/
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II. FEJEZET 

A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
1./ A Polgármesteri Hivatal önálló jogi személy. Belső szervezeti egységei az osztályok, 

amelyek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. 

2./ Az osztályok élén az osztályvezető áll. 

3./ A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúráját e Szabályzat 1. melléklete tartalmazza. 

4./ A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei az alábbiak:   

 Költségvetési és Adóigazgatási Osztály,  

 Önkormányzati és Jogi Osztály, 

 Igazgatási és Szociálpolitikai Osztály. 

5./ A Polgármesteri Hivatal álláshelyeit (a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

/továbbiakban: Kttv./ és a Munka Törvénykönyve /továbbiakban: Mt./ alapján foglalkoztatott 

személyi állomány létszámát) a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet állapítja meg. 

A HIVATAL FELADATAI 

 

A Polgármesteri Hivatal tevékenységét a Képviselő- testület felügyelete, ellenőrzése mellett a 

polgármester irányításával, a jegyző vezetésével végzi. 

A Polgármesteri Hivatal egységes szervezet. Döntésre előkészíti az önkormányzati, az 

államigazgatási, a nemzetiségi önkormányzati ügyeket, végrehajtja a hatáskörébe utalt 

testületi döntéseket és végzi a testületek működésével kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 

ellátja a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatokat. 

III. FEJEZET 

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGI KÖREI 

A Polgármesteri Hivatal tevékenysége az önkormányzat működésével, gazdálkodásával, 

beruházások és felújítások koordinálásával, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátására terjed ki. 

Alap-, kiegészítő-, kisegítő-, vállalkozási tevékenységek: 

KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolás: 

8411 Általános közigazgatás 

 

Az intézmény szakágazati besorolása: 

Szakágazat száma: 841105 

Megnevezés: Helyi önkormányzatok és társulások önkormányzati igazgatási tevékenysége. 

Az ellátott kormányzati funkciókat Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 

tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének jogszabályi alapját Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. képezi. 
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IRÁNYÍTÁS, VEZETÉS FELADATAI 

 POLGÁRMESTER 

1./ A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a 

Hivatalt. Önkormányzati, valamint az államigazgatási feladat- és hatásköreit a 

Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el. 

2./ A polgármester 

a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal 

feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában, 

b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

hatáskörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja, 

c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, 

e) szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal apparátusi értekezletet tart a 

Polgármesteri Hivatal teljes személyi állománya részére, amelyen a jegyzővel közösen 

értékeli a hivatali tevékenységet és meghatározza az elkövetkezendő időszak 

feladatait. 

 

ALPOLGÁRMESTER 

 

1./ A polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott alpolgármester a 

polgármester irányításával látja el feladatait. 

2./ Az alpolgármester igényelheti az érintett osztályok közreműködését az önkormányzati 

ügyek előkészítése és végrehajtása során. 

JEGYZŐ, ALJEGYZŐ 

1./ A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt. Feladat- és hatáskörében 

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

rendszeres kapcsolatot tart a képviselő-testület tagjaival és a testület által létrehozott 

bizottságok tagjaival. 

b) közreműködik a bizottságok, a bizottságok elnökei, a polgármester és az alpolgármester 

előterjesztéseinek előkészítésében. 

c) az aljegyző és az osztályvezetők bevonásával folyamatosan figyelemmel kíséri és 

ellenőrzi a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések, határozat- és rendelet-

tervezetek törvényességét. 

d) biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület működéséről, közérdekű 

döntéseiről, valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő 

feladatairól. 

e) figyelemmel kíséri és segíti a települési nemzetiségi önkormányzatok működését. 

f) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, és a Képviselő-testület 

bizottságainak ülésén; akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodik, 

g) a Polgármesteri Hivatal közreműködésével döntésre előkészíti a polgármester 

hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. 

h) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a 

költségvetés által meghatározott keretek között. 

i) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében, gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói 
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tekintetében azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, alkalmazottja 

kinevezéshez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához – 

a polgármester által meghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges. 

j) jogszabályban megállapított hatósági ügyekben hatósági jogkört gyakorol. 

k) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, meghatározza a 

Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek feladatait. 

l) vezetői értekezleteken biztosítja a résztvevők számára az információcserét, számon kéri 

a Polgármesteri Hivatal aktuális feladatainak végrehajtását. 

m) ellátja az önkormányzat költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a hatáskörébe 

utalt feladatokat. 

n) gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében 

különösen: 

- előkészíti az önkormányzat belső ellenőrzésének meghatározására vonatkozó 

testületi döntéseket, 

- testületi jóváhagyásra előkészíti az önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét, 

- fogadja, értékeli a belső ellenőrzési jelentéseket, előkészíti a szükséges 

intézkedéseket, indokolt esetben gondoskodik ezek testületi előterjesztésre történő 

előkészítéséről, 

- előkészíti a testületi előterjesztést a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentésről, 

- megszervezi és működteti a belső ellenőrzést, biztosítja annak függetlenségét. 

o) a Polgármesteri Hivatal működésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében  

biztosítja a Belső kontroll keretein belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzést, különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltak 

vonatkozásában.  

p) gondoskodik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről. 

q) eljár a képviselő-testület és a polgármester által átruházott hatáskörökben. 

2./ A polgármester által a jegyző javaslatára kinevezett aljegyző a jegyző akadályoztatása 

esetén teljes jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit. A helyettesítés körében tett 

intézkedéseiről az akadályoztatás megszűnését követően haladéktalanul, közvetlenül 

köteles a jegyzőnek részletesen beszámolni. 

3./ Az aljegyző ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 

 

A BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS FELADATAI 

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek feladatai 

 
1./ A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei az osztályok, valamint az 

osztályszerkezeten kívüli szervezeti egység (Humánpolitikai ügyintéző). A belső ellenőri 

tevékenység polgárjogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által kerül 

ellátásra. 

2./ Az osztályok átfogó szervezeti egységek, melyben az osztály dolgozói az operatív 

feladatokat az osztály létszámától és feladataitól függően látják el. A belső szervezeti 

egység vezetői (továbbiakban: osztályvezetők) egymással mellérendeltségi viszonyban 

állnak és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában. A Polgármesteri Hivatal belső 

szervezeti egységei feladataik előkészítése, végrehajtása során, illetve minden 

államigazgatási és önkormányzati ügyben a hatáskör címzettjének nevében járnak el. 
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Az osztályvezető feladatai 

Az osztályvezető  

- felelős az osztály működtetéséért, 

- felelős a vezetése alatt álló szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként 

rábízott feladatok elvégzéséért, a döntések szakszerű előkészítéséért és határidőben történő 

végrehajtásáért, 

- gyakorolja a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot, és egyéb átruházott 

munkáltatói jogokat, 

- gondoskodik a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztések előkészítéséről, és figyelemmel 

kíséri a döntések hatályosulását, 

- köteles részt venni azon képviselő-testületi és bizottsági üléseken, melyeken a feladatkörébe 

tartozó testületi előterjesztéseket tárgyalja a képviselő-testület, illetve a bizottság.   

- kapcsolatot tart az irányítása alatt álló belső szervezeti egység működését elősegítő külső 

szervekkel, 

- közreműködik a feladatköréhez tatozó önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek 

irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, 

- köteles a vezetése alatt álló belső szervezeti egység feladatkörébe tartozó intézmények, 

gazdálkodó szervezetek tevékenységéről folyamatosan információval rendelkezni, a 

gazdálkodási feladatokat figyelemmel kísérni, tapasztalatairól a tisztségviselőket 

tájékoztatni, 

- közvetlenül utasíthatja a belső szervezeti egység dolgozóit, 

- beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek a belső szervezeti egység tevékenységéről, 

- gondoskodik a belső szervezeti egység feladat- és hatásköri jegyzékéhez kapcsolódó 

munkaköri leírások elkészítéséről és naprakészen tartásáról, a teljesítménykövetelmények 

meghatározásáról, az értékelések elkészítéséről, és a közszolgálati tisztviselők 

minősítéséről, 

- szabadságolási ütemterv alapján engedélyezi a vezetése alatt álló belső szervezeti egység 

munkavállalói részére a szabadság igénybevételét. 

1./ Igazgatási és Szociálpolitikai Osztály feladatai 

1./ Igazgatási és Szociálpolitikai Osztály 

a) Ellátja a képviselő-testület, a Szociális és Humán Bizottság működésével összefüggő 

adminisztrációs feladatokat. 

b) Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényekből és azok végrehajtási rendeleteiből, továbbá az 

önkormányzati rendeletekből adódó feladatokat különösen pénzbeli és természetbeni, 

rendszeres és átmeneti ellátások elbírálásakor. 

c) Ellátja az önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények 

létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével, ellenőrzésével, kapcsolatos 

fenntartói feladatokat. Ennek keretében különösen: statisztikai adatokat gyűjt, segíti az 

intézményekkel kapcsolatos önkormányzati döntések végrehajtását, figyelemmel kíséri a 

szakmai feladatok koordinálását, az intézményi költségvetés alakulását, részt vesz a tervezés 

és végrehajtás folyamataiban, segíti az intézményi dokumentumok, szabályzatok 

törvényességi vizsgálatát, közreműködik a városi szintű koncepciók megalkotásában, 

vizsgálatában, elősegíti a kapcsolattartást a szakmai intézményekkel, társintézményekkel, 

részt vesz konferenciákon, képzési célú összejöveteleken. 
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d) Döntésre előkészíti és végrehajtja a Szociális és Humán Bizottság átruházott hatáskörébe 

tartozó ügyeket az ápolási díj, megszüntetésekor, felülvizsgálatakor. Közreműködik a 

bizottsági előterjesztések, határozatok elkészítésében. 

e) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően a szülő nyilatkozata alapján igazolja a halmozottan hátrányos helyzet fennállását, 

arról összesítő statisztikát készít, melyet a jogszabályban megjelölt időpontig (adott év 

október 31. napjáig) továbbít a kormányhivatalnak, a KIR-ben történő adatrögzítést a 

jogszabályban megjelölt időpontokig végrehajtja. 

f) Ellátja továbbá: 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről; 

-  a kereskedelemről; 

-  a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól; 

-  a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról; 

-  a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről; 

-  a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról; 

-  zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről; 

-  a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól; 

-  az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; 

-  az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és 

mértékéről; 

-  a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól; 

-  a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 

leküzdéséről; 

-  a méhészetről; 

-  az állatok védelméről és kíméletéről; 

-  a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről; 

-  a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról; 

-  az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról; 

-  a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről; 

-  a fás szárú növények védelméről; 

-  a talált dolgok vonatkozásában a polgári törvénykönyvről; 

-  a birtokvédelemmel kapcsolatos ügyeket a polgári törvénykönyv, valamint a jegyző 

hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról, 

- az anyakönyvi eljárásról, a hagyatéki eljárásról és a polgári törvénykönyvről szóló 

jogszabályokból, valamint az egyes kapcsolódó önkormányzati rendeletekből adódó 

feladatokat; 

- a jegyzői gyámhatóság feladat-és hatáskörébe tartozó feladatokat. 

- Gondoskodik a testület által megalkotott szociális tárgyú rendeletek nemzeti jogszabálytár 

elektronikus felületére történő feltöltéséről. 

 

g) Ellenőrzi, figyelemmel kíséri: 

- a város közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások 

végrehajtását; 

- a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségét. 
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2./ Önkormányzati és Jogi Osztály 

a) Az önkormányzat és intézményei, szervei működését érintő feladatok: 

- Ellátja a Képviselő-testület és bizottságai, valamint a nemzetiségi önkormányzat(ok) 

működésével összefüggő feladatokat. 

- Döntésre előkészíti és végrehajtja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 

Szociális és Humán Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügyeket. 

- Végzi a helyi rendeletek kodifikálását, a határozat- és rendelettár nyilvántartását. 

- Gondoskodik a testület által megalkotott – az osztály által előkészített – rendeleteknek 

a nemzeti jogszabálytár elektronikus felületére történő feltöltéséről.  

- Ellátja az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott nevelési, közművelődési, 

közgyűjteményi, egészségügyi, gazdasági ellátó intézmények, önkormányzati tulajdonban 

lévő gazdasági társaság(ok) létesítésével, átszervezésével, irányításával, működésével, 

ellenőrzésével kapcsolatos fenntartói feladatokat. Ennek keretében különösen: statisztikai 

adatokat gyűjt, segíti az intézményekkel kapcsolatos önkormányzati döntések végrehajtását, 

figyelemmel kíséri a szakmai feladatok koordinálását, az intézményi költségvetés alakulását, 

részt vesz a tervezés és végrehajtás folyamataiban, segíti az intézményi dokumentumok, 

szabályzatok törvényességi vizsgálatát, közreműködik a városi szintű koncepciók 

megalkotásában, vizsgálatában, elősegíti a kapcsolattartást a szakmai intézményekkel, 

társintézményekkel, részt vesz konferenciákon, képzési célú összejöveteleken. 

- Végzi az egészségügyi alap-és szakellátási feladatok koordinálását. Speciális 

szűrővizsgálatokat, városi egészségnapot szervez.  

- A pályázati szabályzatnak megfelelően figyelemmel kíséri és közvetíti a pályázati 

lehetőségeket. 

- Kapcsolatot tart a helyi nonprofit szervezetekkel: civil szerveződésekkel és amatőr 

művészeti csoportokkal. 

- Részt vesz az önkormányzat testvérvárosaival történő kapcsolattartásban. 

- Ellátja a sporttal, ifjúsági-, turisztikai- és drogellenes alternatívákkal kapcsolatos 

ügyeket. 

- Szükség szerint rendezvényeket, városnapokat, szakmai fórumokat/információs 

napokat szervez, koordinálja a városi szintű nagyrendezvények szakmai és pénzügyi 

lebonyolítását. 

- Együttműködik a helyi médiákkal és közreműködik a külső- és belső kommunikáció 

területeit érintő tevékenységekben. 

- Szerkeszti a város weboldalát, végzi a közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos 

teendőket, információkat gyűjt és továbbít Tiszavasvári honlapjának adatokkal történő 

feltöltéséhez, az adatállomány karbantartásához. 

- Ellátja a Vasvári Hírmondóval kapcsolatos kiadói feladatokat. 

 

b) A Polgármesteri Hivatal működését érintő feladatok: 

- Ellátja a hivatali informatikai feladatokat, rendszergazdaként működik, nyilvántartja és 

bonyolítja az informatikai eszközbeszerzéseket. 

- Gondoskodik a jogszabályi adatbázis, valamint a hálózati rendszer folyamatos 

működéséről. 

- Figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájában foglaltak 

maradéktalan teljesülését, valamint az Informatikai Védelmi Szabályzat végrehajtását. 

- Végzi a Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelését, az iktatás, irattározás, selejtezés és 

levéltári ügyintézés feladatait, pl.: ügyirathátralékok listázása, hatósági statisztika. 

- Szervezi a hivatali gépkocsivezető munkavégzését, gondoskodik a hivatal épületének 

karbantartásáról, ellátja a gondnoki teendőket. 

c) Önkormányzati feladatok: 
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- Vagyoni jellegű testületi döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, ellenőrzése. 

- Előkészíti az Osztály tevékenységi körét érintő képviselő-testületi, bizottsági 

hatáskörbe tartozó előterjesztéseket. 

- Végrehajtja a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak az osztály feladatkörét érintő 

döntéseit, beszámol azok végrehajtásáról. 

- Az Osztály feladatkörét érintő képviselői, lakossági bejelentésekkel, interpellációkkal 

kapcsolatban megteszi a szükséges intézkedéseket, azokat kivizsgálja, törvényes határidőn 

belül előkészíti a polgármester nevében a választervezeteket. 

- Javaslatot készít a Képviselő-testület éves munkatervéhez, programkészítéshez. 

- A képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket előzetesen az illetékes bizottságok elé 

terjeszti, továbbá folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart velük. Szakmai információk 

adásával segíti a bizottságok és társosztályok munkáját. 

- A hatásköri szabályoknak megfelelően döntésre előkészíti az Önkormányzat – 

intézményi körön kívüli – vagyonával kapcsolatos gazdálkodási feladatokat (lakás, nem lakás 

célú helyiségek, egyéb ingatlanok hasznosítása stb. feladatok), 

- Gondoskodik a vagyonkataszter vezetéséről. 

- Részt vesz az önkormányzat és a hivatal tevékenységi köréhez kötődő pályázatok, 

projektek előkészítésében, végrehajtásában. 

- Figyelemmel kíséri az önkormányzati önerővel megvalósuló TAO pályázatok 

megvalósítását, részt vesz az ezzel kapcsolatos beruházások koordinálásában. 

- Közreműködik a mezei őrszolgálat fenntartásában, mezőőri járulék kivetésével, 

beszedésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

- Ellátja az önkormányzat közlekedési igazgatási feladatait, a jegyzői környezetvédelmi 

hatósági feladatokat, a Polgármesteri Hivatallal és az önkormányzattal kapcsolatos 

beruházások koordinálását, az önkormányzati pályázatok benyújtásával, azok elszámolásával 

kapcsolatos feladatokat, a volt Alkaloida Gyár hulladéklerakóinak kármentesítésével 

kapcsolatos feladatokat. 

- Döntésre előkészíti a közterület használattal kapcsolatos kérelmeket. 

- Részt vesz valamennyi önkormányzat és intézményei által benyújtandó pályázat, 

projekt előkészítésében, végrehajtásában. 

- Ellátja a közérdekű adatigényléssel összefüggő feladatokat. 

- Ellátja a Központi Címregiszterrel összefüggő feladatokat. 

- Ellátja a hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a közterület bontási engedély kiadásával, közút kezelői hozzájárulás kiadásával 

kapcsolatos feladatokat. 

 

3./ Költségvetési és Adóigazgatási Osztály 

 

a) Költségvetéssel, önkormányzat és intézményei működésével, fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok: 

- Költségvetés tervezése, szükség szerint módosításának előkészítése. 

- Előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése, kötelezettségvállalás nyilvántartás 

vezetése. 

- Likviditás biztosítása, hitelekkel kapcsolatos ügyintézés, hitelek nyilvántartása 

pénzintézetenként, adatszolgáltatás, törlesztések esedékességének figyelemmel kísérése. 

- Államháztartási törvény által előírt adatszolgáltatás és beszámolási kötelezettség 

teljesítése. 

- A Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat működéséhez kapcsolódó gazdasági 

események könyvelése. 

- Az osztály munkájához kapcsolódó statisztikai jelentések elkészítése. 

- Eszköznyilvántartás. 
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- Központi költségvetéstől kapott támogatások igénylése, év közben lemondás és 

pótigénylés ügyintézése, elszámolása. Ezen feladatok ellátása során szorosan együttműködik 

az intézményhálózattal, társosztályokkal, és a támogatást nyújtó szervezetek képviselőivel. 

- Szerződések nyilvántartása. 

- Házipénztár kezelése (Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat  

- Kimenő számlák készítése. 

- Víziközmű Társulatoktól átvett feladatok teljes körű ügyintézése. 

- Adatszolgáltatások készítése a Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék, és 

egyéb jogszabály által előírt szervezet felé. 

- Bevallások készítése a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé. 

- Segélyekkel, szociális támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása. 

- Kapcsolattartás az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságokkal. 

- Éves közbeszerzési terv elkészítése, aktualizálása. 

- Nem rendszeres kifizetések számfejtése és feladása, távollét- és változóbér jelentés, 

biztosítotti bejelentések elkészítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé. 

- A Polgármesteri Hivatal dolgozóival kapcsolatos SZJA, TB ellátással kapcsolatos 

ügyek intézése. 

- Megbízási szerződések elkészítése. 

- Bankszámlán történő pénzforgalom bonyolítása. 

- A lakásépítési támogatások, munkáltatói hitelek ügyintézése. 

- Közreműködés minden egyéb feladatban, mely az önkormányzat működéséhez 

szükséges, melynek költségvetési, pénzügyi és ezekhez kapcsolódó adminisztratív 

vonatkozása van, és amely nem tartozik más önkormányzati intézmény vagy osztály 

feladatellátásához. 

- Ellátja a Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzatában foglalt feladatokat. 

- Közreműködik a költségvetési szervek elemi beszámolója felülvizsgálatában az 

SZMSZ 1. számú mellékletében foglaltak szerint. 

- Folyamatosan aktualizálja a feladatkörével kapcsolatos szabályzatokat. 

- Gondoskodik a testület által alkotott költségvetési és adó tárgykörű rendeleteknek a 

nemzeti jogszabálytár elektronikus felületére történő feltöltéséről. 

-   Fenti feladatokat a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében is ellátja.  

b) Önkormányzati adóhatósági feladatok: 

- Az önkormányzat által megállapított helyi adókkal és a gépjárműadóval, bírsággal, 

késedelmi pótlékkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, helyi adó ellenőrzése. Ezen belül: 

éves kivetések, éven belüli változások elkészítése; éves bevallások, bejelentkezések 

feldolgozása. Pénzforgalom könyvelése, hátralékok behajtása. Negyedéves, éves zárási 

munkák végrehajtása. 

- Hatósági, vagyoni, adó- és értékbizonyítvány készítése. 

- Méltányossági ügyek előkészítése elbíráláshoz. 

- Adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, kapcsolattartás a behajtást kérővel. 

Jellemzően a következő esetekben: szabálysértés; helyszíni bírság; gondozási díj; 

közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás; parkolási díj; jogtalanul igénybevett GYES, 

GYED, családi pótlék; más önkormányzatok által nyilvántartott hátralékok jogszabály által. 

4./ Osztályszerkezeten kívül, a jegyző közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egység 

Humánpolitikai ügyintéző 

- Intézi a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat dolgozóinak, az önkormányzati 

intézményvezetők és gazdasági társaságok ügyvezetőinek közszolgálati jogviszonnyal, 

munkaviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos humánpolitikai ügyeit. 

- Intézi a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat dolgozóinak kötelező és nem 
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kötelező képzéseivel, továbbképzéseivel kapcsolatos ügyeit. 

- Ellátja a hatályos munkajogi jogszabályokból a Polgármesteri Hivatalra háruló 

humánpolitikai ügyintézési és nyilvántartási feladatokat. 

- Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában.  

- Előkészíti és koordinálja az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló törvényben a munkáltató számára előírt kötelezettségek 

végrehajtását. 

- Intézi az önkormányzati képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségével 

kapcsolatos humánpolitikai ügyeket. 

 

Szükség szerint valamennyi szervezeti egység, osztály, köztisztviselő és munkaviszony 

keretében foglalkoztatott dolgozó közreműködik a helyhatósági választás, az Európai 

Parlamenti választás, az országgyűlési képviselő választás, valamint az országos és helyi 

népszavazás feladatainak ellátásában. 

 

 

Polgármesteri hivatali alkalmazottak feladatai 

 

Ügyintéző 

1./A hivatali ügyintézés mindennapi munkafolyamatában, a feladat-és hatáskörök ellátása, a 

döntés előkészítési -, eljárási és végrehajtási rendben a törvényesség, az eredményesség, a 

hatékonyság, a nyitottság, valamint a minőség követelményének érvényesülnie kell. A 

köztisztviselőknek a Polgármesteri Hivatal ügyfeleinek a szolgálatában kell végezniük a 

közhatalmi, közszolgáltatási tevékenységet, a szolgáltató jellegű közigazgatás 

követelményeinek megfelelően, a nyitottság érvényesülése mellett. 

2./A jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkező ügyintéző gyakorolja a hatósági 

jogkörét, s ellátja azon feladatokat, amelyeket a jogszabályok számára előírnak. 

3./Az ügyintéző feladata a Képviselő- testület, a polgármester és a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, felhatalmazás esetén 

kiadmányozása, valamint a végrehajtás szervezése. 

4./A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a 

Polgármesteri Hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 

5./Az ügyintéző felelős a munkaköréhez tartozó feladatok célszerű, hatékony, határidőn belüli 

szakszerű, és törvényes ellátásáért. 

6./Köteles a munkaköréhez kapcsolódó anyagi és eljárásjogi jogszabályokat, valamint a 

Polgármesteri Hivatal belső utasításait, szabályzatait ismerni, azokat munkája során 

alkalmazni. 

7./Jogosult és köteles a munkaköréhez tartozó kérdésekben más szervezeti egység 

ügyintézőjével való kapcsolattartásra. 

8./A kapott feladatot, megbízást más ügyintézőre nem ruházhatja át. Arra csak a megbízó 

jogosult. 

 

Ügykezelő 

Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 

feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli 

szabályok ismeretében és betartásával végzi. 
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Fizikai alkalmazott 

Tevékenységével segíti az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását. 

Ellátja mindazokat a nem hatósági jellegű feladatokat, amellyel a munkáltató vagy az egyéb 

munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. 

 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSE 

A Polgármesteri Hivatal feladat- és hatáskör ellátási szabályai 

 

1./ A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati és államigazgatási ügyek előkészítésével, és a 

döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat  

a) a központi jogszabályok, 

b) az önkormányzati rendeletek és határozatok, 

c) a kiadmányozási jogkör gyakorlására vonatkozó rendelkezések,  

d) jelen SZMSZ és függelékei,  

e) a polgármester által a hivatali munka irányítása körében kiadott polgármesteri utasítás,  

f) a jegyző által a hivatali munka szervezése és vezetése körében kiadott jegyzői 

rendelkezés, 

g) a jegyző és a polgármester együttes rendelkezései alapján látja el.  

2./ A Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője államigazgatási feladatot törvény, 

kormányrendelet alapján saját hatáskörben lát el.  

3./ A Polgármesteri Hivatal osztályvezetőire és ügyintézőire átruházott hatáskör tovább nem 

ruházható. 

 

 

4./ A bizottságok mellett az alábbi szervezeti egységek látják el az ügyviteli feladatokat: 

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:  - Költségvetési és Adóigazgatási Osztály 

- Szociális és Humán Bizottság:  - Igazgatási és Szociálpolitikai Osztály  

5./ A nemzetiségi önkormányzat(ok) ügyviteli feladatait az Önkormányzati és Jogi Osztály 

látja el. 

6./ Az ügyviteli feladatokat ellátó osztály vezetője a bizottság nyílt üléséről készített 

jegyzőkönyvet 2 példányban, a zárt ülésről készített jegyzőkönyvet 1 példányban - a 

bizottság ülését követő tíz napon belül - köteles az Önkormányzati és Jogi Osztályhoz 

eljuttatni. Az Önkormányzati és Jogi Osztály a jegyzőkönyv egy példányát köteles az ülést 

követő 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére történő 

továbbítás céljából előkészíteni. A továbbítás a nemzeti jogszabálytár elektronikus 

felületén keresztül történik. 

 

A képviselet rendje 

 

1./ Képviseleti jog a feladat ellátása során viselt döntési illetve végrehajtási felelősség. 

A tevékenység gyakorlásával kapcsolatos képviseleti feladatokat a törvény, 

kormányrendelet és önkormányzati rendelet által telepített saját hatáskör gyakorlója 

(jegyző) látja el.  

2./ A Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét a jegyző által megbízott ügyvéd látja el.  
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A helyettesítés rendje 

 

A jegyzőt akadályoztatása esetén az aljegyző teljes jogkörben helyettesíti és gyakorolja a 

jegyző hatásköreit. 

A jegyző és az aljegyző együttes akadályoztatása esetén az Önkormányzati és Jogi osztály 

vezetője teljes jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit. A helyettesítés körében tett 

intézkedéseiről az akadályoztatás megszűnését követően haladéktalanul, közvetlenül köteles a 

jegyzőnek részletesen beszámolni. 

 

 

A kiadmányozás rendje 

 

1./ Az írásbeli intézkedés, kivonat /kiadmány/ aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozó az 

intézkedést aláírásával látja el. Az aláírási jog a feladat gyakorlása során hozott döntések, 

illetve a megtett intézkedések és egyéb iratok /levelek, jelentések, beszámolók, 

összeállítások, tervek, szakanyagok stb./ egyszemélyi aláírását jelenti. 

2./ Az aláírási jog nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalásra és 

utalványozásra. Erre vonatkozó szabályokat a Gazdasági Ügyrend és a 

Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmaz. 

3./ Kiadmányozásra a hatáskör címzettje jogosult. A jogszabályban meghatározott 

hatáskörében  

      -  a jegyző; 

 átruházott hatáskörben az osztályvezető és az anyakönyvezető; 

kiadmányoz. 

4./ Az átruházott kiadmányozási hatáskör tovább nem ruházható.  

5./ A jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjét külön szabályzat tartalmazza 

 

 

A hitelesítés rendje 

 

1./ Valamely döntésről utólag készült kivonat hitelesítése a következőképpen történik: 

Az iratot a bal oldalon „A kiadmány hiteles! Hitelesítem:” szövegrésszel, dátummal és a 

jobb oldalán aláírással kell ellátni. Az aláírástól balra kell elhelyezni a hivatalos bélyegző 

lenyomatot. 

2./ Az eredeti döntésről készített másolatokat az alábbi szövegezésű szövegrésszel kell 

ellátni: „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” A bélyegzőlenyomat szerves 

részét képezi a dátum kitöltésére és az aláírással történő hitelesítésre szolgáló kipontozott 

rész. 

 

Kötelezettségvállalási és utalványozási jogok gyakorlása 

 

1./ Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, a Polgármesteri Hivatal 

nevében a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A 

kötelezettségvállalásra és az utalványozás rendjére vonatkozó szabályokat a Gazdasági 

Ügyrend és a Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza. 

2./ Helyhatósági választás, az Európai Parlamenti választás, az országgyűlési képviselő 

választás, valamint az országos és helyi népszavazás esetén a Polgármesteri Hivatal 

nevében kötelezettség vállalásra a jegyző, aljegyző vagy az általa felhatalmazott személy 

jogosult, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére pedig a jegyző által kijelölt személy 

jogosult. 
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3./ Bankok, pénzintézetek felé cégszerű aláírást csak a pénzintézetnél bejelentett aláírási 

joggal rendelkező személyek tehetnek. 

4./ Iratot aláírni a szöveg végén, jobb oldalon, nyomtatvány esetében a megjelölt helyen kell. 

Az aláíró egyidejűleg az iratot keltezéssel látja el, amennyiben az nincs előre nyomtatva. 

5./ Amennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett az ugyancsak aláírásra jogosult helyettes 

írja alá, az aláírásra jogosult nevét és beosztását feltüntető adatok mellett a helyettesként 

aláíró „h" betűt köteles alkalmazni. 

 

Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatás 

 

1./ A belső ellenőrzés megszervezéséért, és működéséért a jegyző felelős. 

2./ A szervezeti egységek vezetői tevékenységi körükben utasítási és ellenőrzési jogot 

gyakorolnak a szervezetileg közvetlenül hozzájuk tartozó munkatársak felett, 

beszámoltatják őket munkájukról. 

3./ Az átruházott hatáskörben ellátott hatáskör gyakorlásához a hatáskör jogszabályi címzettje 

utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. 

4./ Az utasítás teljesítése megtagadható, ha annak végrehajtása a dolgozó egészségét, vagy 

testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztetné, vagy egyébként jogszabályba 

ütközik. 

5./ A köztisztviselő köteles megtagadni az olyan utasítás végrehajtását, amely teljesítésével 

bűncselekményt követne el. 

6./ Az utasítás szóbeli vagy írásbeli lehet. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott 

hatáskör gyakorlásához kell alkalmazni. 

7./ Ellenőrzést a polgármester, a jegyző, az általuk megbízott munkatárs(ak) és a felügyeleti 

szerv végezhet. 

8./ Az egyes belső szervezeti egységek ügyintézői kötelesek beszámolni munkájukról a 

szervezeti egység vezetőjének. Az osztályvezetők folyamatosan vagy felkérésre adnak 

tájékoztatást a jegyzőnek, illetve a polgármesternek a hivatali tevékenységről. 
 

A szolgálati út  
 

1./ A jegyző és a hivatali dolgozók között alá- és fölérendeltségi viszony van. A Polgármesteri 

Hivatal dolgozói hatósági és egyéb ügyekben a jegyzőtől utasításokat kaphatnak, melyet a 

dolgozók kötelesek végrehajtani. 

2./ Indokolt esetben a jegyző - a munkaköri leírásban meghatározott feladatokon túl - szóban, 

vagy írásban a munkavállaló részére egyéb feladatok ellátását is kiadhatja. 

 

A szolgálati- és hivatali titokról 

 

1./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók, ha jogszabály másképp nem 

rendelkezik, nem adhatnak tájékoztatást olyan adatról, tényről, körülményről, mely 

hivatali tevékenységük során jutott tudomásukra és kiszolgáltatásuk az állam, az 

önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Hivatalban dolgozó más személy, vagy bármely 

állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna. 

2./ Eljárási szabályok: 

a) a hivatali titkot tartalmazó iratba - az ügyintéző jelenlétében - az ügyben érdekeltek, 

illetve meghatalmazott képviselőik tekinthetnek be a külön jogszabályokban foglaltak 

szerint. 

b) a közszolgálati ügyekre vonatkozó részletes szabályokat a Közszolgálati Adatvédelmi 

Szabályzat tartalmazza. 
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Munkakörök 

 

1./ A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, 

melyek elkészítéséért és aktualizálásáért az osztályvezetők felelősek. A munkaköri leírás 

tudomásulvételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja. 

2./ A munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról az osztályvezetők 

gondoskodnak. 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
 

1./ Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben 

foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a 

közszolgálatban álló személy, aki –önállóan vagy testület tagjaként- javaslattételre, döntésre 

vagy ellenőrzésre jogosult 

- közigazgatási hatósági, 

- közbeszerzési eljárás során, 

- feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami 

vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, 

fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek 

tekintetében, 

- egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása 

során, vagy 

- állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a 

felhasználással való elszámoltatás során. 

2./ Fentiektől függetlenül vagyonnyilatkozat tételre kötelezett a vezetői megbízással 

rendelkező köztisztviselő. 

A Polgármesteri Hivatal munkarendje 
 

1./ A Polgármesteri Hivatalban a munkaidő heti 40 óra.  

2.1/ A Polgármesteri Hivatalban dolgozók munkaidő beosztása: 

 A munkaidő kezdete minden munkanapon: 07.30 óra. 

 A munkaidő befejezése: hétfőn, kedden csütörtökön: 16:00 óra, szerdán 17:00 óra, 

pénteken 12:30 óra. 

 Munkanapokon az ebédidő péntek kivételével 12:30 órától 13:00-ig tart. Pénteken 

munkakezdéstől annak befejezéséig a munkaidő folyamatos, ebédidő nélkül. 

2.2./ Az országos tisztifőorvos által elrendelt másod- vagy harmadfokú hőségriadó esetén 

azon munkavállalónak, akinek irodájában nincs klímaberendezés és az irodai 

átlaghőmérséklet meghaladja a 25 fokot, a jegyző engedélyezheti, hogy a 7:30 órai 

munkakezdés helyett legkorábban 6:00 órakor kezdje meg munkáját. Ekkor a munkaidő 

annyival hamarabb fejeződik be, amennyivel korábban kezdődött. Hőségriadó elrendelése 

esetén a munkát úgy kell megszervezni, hogy ügyfélfogadási időben tartózkodjon minden 

ügytípusra vonatkozóan ügyintéző a hivatalban. 

3./ A dolgozó munkahelyről történő eltávozása esetén köteles tájékoztatni az osztályvezetőt 

(osztályvezetők a jegyzőt) a távollét okáról, helyéről, a várható visszaérkezés időpontjáról. 

4./ Betegség miatti távollétet személyesen, vagy hozzátartozó útján, a táppénzes állomány 

megkezdésének napján, vagy az azt követő munkanapon kell az osztályvezetőnél 

bejelenteni. A betegség miatti távollét időtartamát a táppénzes állományt követő 

munkanapon a szükséges okmányok leadásával kell igazolni. 

5./ A Polgármesteri Hivatalban a jelenléti ív használata kötelező, melyen a munkakezdés, - 

befejezés időpontját, a kiküldetés tényét - a kiküldetés helyének feltüntetésével, - a 

szabadság és táppénz időtartamát eseményszerűen vezetni kell. A munkakezdés és 

befejezés időpontját a munkavállaló saját kezűleg köteles bejegyezni. 
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Az ügyfélfogadás rendje 

 

1./ Az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul: 

 - Tisztségviselők: 

Polgármester: minden hónap első hétfőjén: 09.00 - 12.00 

Jegyző: minden páros naptári hét szerdáján: 08.00 - 12.00 

- A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 8.00-12.00 óráig 

Kedd: nincs 

Szerda: 8:00-12:00 óráig és 13.00-17.00 óráig 

Csütörtök: nincs 

Péntek: 8:00-12:00 óráig 

2./ Az önkormányzati képviselő - a polgármestertől vagy a jegyzőtől - ügyfélfogadási időn 

kívül is igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást.   

3./ Egyes hivatali államigazgatási szolgáltatásokat (házasságkötés, egyéb családi ünnepségek 

rendezése) szombaton és ünnepnapokon is - a helyi szokásoknak megfelelő igények 

szerint - el kell látni. 

4./ Az ügyfélfogadás rendjét a Polgármesteri Hivatal bejáratánál ki kell függeszteni, továbbá 

a www.tiszavasvari.hu honlapon közzé kell tenni. 

IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1./ A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal szervezeti 

egységeire és valamennyi dolgozójára.  

2./ A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e és függelékei karbantartásáról, módosításáról, 

tartalmának megismertetéséről - belső szervezeti egységek bevonásával - a jegyző 

gondoskodik.  

3./ Jelen szabályzat 2020. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról és annak módosításáról szóló 2/2018.(I.25.) Kt. sz. 

határozat hatályát veszti. 

 

 

Tiszavasvári, 2020. február 27. 

 

 

 

…………………………………    …………………………………. 

            Szőke Zoltán                                                                  dr. Kórik Zsuzsanna 

            polgármester                                                                                jegyző 

http://www.tiszavasvari.hu/
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TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

1. melléklete 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája 

 

 
 

 

 

 



 

307 

 

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

 
FÜGGELÉKEI 

 

 

 

1. sz. függelék: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 

2. sz. függelék: Gazdasági Ügyrend 

3. sz. függelék: Bélyegzőhasználati Szabályzat 

4. sz. függelék: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata 
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1. sz. függelék: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 

 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) korm. rendelet 5.§ (1(-(2) bekezdése 

szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. Az  intézmény neve:       TISZAVASVÁRI  POLGÁRMESTERI HIVATAL  

 

2. Intézmény székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

3. Alapító szerv neve, székhelye:       Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

                                                                                                                     

4. Törzsszáma:                         404761 

 

5.     Közfeladata: 

Az önkormányzat működésével, gazdálkodásával, beruházások és felújítások 

koordinálásával, valamint az államigazgatási és önkormányzati ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint nemzetiségek jogairól szóló 

törvényben meghatározott feladatok ellátása.   

 

6.     Alaptevékenysége: 

A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a helyi 

önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a 

helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatása és beszámolási feladatok 

ellátásáról. 

 

TEÁOR szerinti besorolás:    8411 Általános közigazgatás 

 

Az intézmény szakágazati besorolása: 

 

 Szakágazat száma:     Megnevezés:   

841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 

Kormányzati funkció: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220   Adó-, vám-és jövedéki igazgatás 

013210  Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
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016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

022010  Polgári Honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

042180 Állat-egészségügy 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

016030 Állampolgársági ügyek 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

 

7. Illetékességi  területe:      
             -     Tiszavasvári város közigazgatási területe 

-  elsőfokú építésügyi hatóság tekintetében a Tiszavasvári Járáshoz tartozó települések 

közigazgatási területe  

 

8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 

  

9. Alapító jogokkal felruházott irányító szerve és székhelye: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő –testülete 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

10. Felügyeleti szerv neve és székhelye: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő –testülete 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

11. Intézmény alapításának ideje:   1990 

 

 

12. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Tiszavasvári Város polgármestere – nyilvános pályázat alapján – a jogszabályokban 

megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés 

határozatlan időre szól. 

 

13. Az intézmény használatában lévő vagyon és a felette való rendelkezés joga: 

A vagyon Tiszavasvári Város Önkormányzatáé. A vagyon felett való rendelkezés az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályban lévő 

rendeletében foglaltak szerint történik. 

 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alatt lévő tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú; 3882 m
2
; 

Polgármesteri Hivatal és közterület megnevezésű felülépítményes ingatlan, valamint  

a Polgármesteri Hivatal vagyonleltárában szereplő berendezések, felszerelések, kivéve 

a 222/2012. (X.18.) Kt. számú határozattal a Tiszavasvári Járási Hivatalnak átadott 

ingatlanrész és ingóságok. 

 

14.       Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján. 
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15.       Az intézmény képviseletére jogosult:  

           A jegyző, távollétében az aljegyző. Mindkettejük akadályoztatása esetén a Szervezeti 

és Működési Szabályzatban meghatározott személyek. 

 

 

 

Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2013. június 12-én kelt 

156/2013. (VI.12.) Kt. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata 

hatályát veszti. 

A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 196/2009. (IX.24.), továbbá a 231/2009. (X.12.), a 

293/2009. (XII.22.), a 7/2010. (I.21.), a 223/2011. (IX.15.), a 286/2012. (XII.12.), 9/2013. 

(I.31.), 112/2013. (V.9.), 156/2013 (VI.12.) és a 145/2014.(VI.26.) Kt. számú módosító 

határozataival hagyta jóvá.  

 

Tiszavasvári, 2014. június 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. függelék: Gazdasági Ügyrend 

 

 



 

311 

 



 

312 

 



 

313 

 



 

314 

 



 

315 

 



 

316 

 



 

317 

 



 

318 

 



 

319 

 



 

320 

 



 

321 

 



 

322 

 



 

323 

 



 

324 

 



 

325 

 



 

326 

 



 

327 

 



 

328 

 



 

329 

 



 

330 

 



 

331 

 



 

332 

 

 



 

333 

 

3. sz. függelék: Bélyegzőhasználati Szabályzat 

 

BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 
1. A szabályzat hatálya 

 

 

Jelen bélyegző használati szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) hatálya kiterjed a 

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal minden dolgozójára és a Hivatalban használatban lévő 

minden bélyegzőre. 

 

 

2. A bélyegzők használatára jogosultak köre 

 

A Polgármesteri Hivatal valamint Tiszavasvári Város Önkormányzata hivatalos bélyegzőinek 

használatára jogosultak: 

- jegyző 

- polgármester 

- aljegyző 

- osztályvezetők 

- ügyintézők 

- ügykezelők 

- gépkocsivezető. 

 

E szabályzat 1. számú mellékletét képezi a Polgármesteri Hivatal körbélyegzőinek, 2. számú 

mellékletét képezi a Polgármesteri Hivatal fejbélyegzőinek, 3. számú mellékletét képezi a 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának körbélyegzőinek, 4. számú mellékletét képezi a 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának fejbélyegzőinek nyilvántartása. 

 

3. A bélyegzők használata és őrzése 

 

a.) A szabályzatnak megfelelően kiadott bélyegzőt főszabályként a nyilvántartásban 

feltüntetett átvevő személy használhatja, aki felelős a bélyegző jogosulatlan 

használatából eredő minden kárért. Az átvevő személyen kívül a bélyegzőt más, a 

Hivatalban dolgozó személy, csak az átvevő tudtával és beleegyezésével 

használhatja. 

 

b.) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hivatalos működésével összefüggésben 

keletkező iratokon csak az e szabályzat 1. és 2. számú mellékletében szereplő kör - 

és fejbélyegző használható. 
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c.) Az ugyanazon szövegezésű de eltérő sorszámozású körbélyegzők darabszámát, 

számozását és azt, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat mely 

Osztályán/Irodáján van használatban, e szabályzat 1. számú függeléke, valamint 1/A. 

számú függeléke tartalmazza. 

 

d.) A bélyegzőt az átvevő köteles olyan elzárt helyen tartani, amely megakadályozza, 

hogy illetéktelen személyek hozzájuthassanak. 

 

e.) A bélyegző használatához kizárólag kék tintával átitatott párnát lehet használni. Ettől 

eltérő színű tinta használata nem engedélyezett. 

 

 

4. A Polgármesteri Hivatalnál használatban lévő hivatalos bélyegzők 

felsorolása 

 

A Polgármesteri Hivatalban az alábbi bélyegzők használata engedélyezett: 

a) körbélyegző 

 

b) fejbélyegző 

 

c) névbélyegző 

 

4.1. Körbélyegzők 

 

A Polgármesteri Hivatalnál használatos körbélyegzők lenyomata kör alakú, átmérője 3,6 cm 

illetve 4,4 cm a Szavazatszámláló Bizottságok bélyegzőinek átmérője 2,9 cm. A körbélyegzők 

közepében  Magyarország Címere helyezkedik el, melyet a hivatalos megnevezés vesz körül. 

 

A Polgármesteri Hivatalban az alábbi típusú körbélyegzők használhatóak jelen szabályozás 

keretei között: 

 

4.1.1. Önkormányzati körbélyegző 

 

Az önkormányzati körbélyegzőn „Tiszavasvári Város Önkormányzata” megnevezés szerepel, 

mely körbefogja Magyarország Címerét. 

 

4.1.2. Képviselő-testületi körbélyegző 

 

A képviselő-testületi körbélyegzőn „Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete” 

megnevezés szerepel, mely körbefogja  Magyarország Címerét. 

 

4.1.3. Polgármesteri körbélyegző 

 

A Polgármesteri körbélyegzőn „Tiszavasvári Város Polgármestere” megnevezés szerepel, 

mely körbefogja Magyarország Címerét.  

 

4.1.4. Jegyzői körbélyegző 

 

a.) Általános jegyzői körbélyegző 
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Az általános jegyzői körbélyegzőn a „Tiszavasvári Város Jegyzője” megnevezés 

szerepel, mely körbefogja  Magyarország Címerét. 

 

 

b.) Speciális jegyzői körbélyegzők: 

 

- I. fokú Építésügyi Hatósági: Az I. fokú Építésügyi Hatósági körbélyegzőn 

„Tiszavasvári Város Járásszékhely Települési Önkormányzat Jegyzője, mint I. 

fokú Építésügyi Hatóság” megnevezés szerepel, amely körbefogja  Magyarország 

Címerét. 

 

4.1.5. Anyakönyvvezetői körbélyegző 

 

Az anyakönyvvezetői körbélyegzőn az „Anyakönyvvezető * Tiszavasvári * megnevezés 

szerepel, mely körbefogja a Magyarország Címerét. 

 

4.1.6. Polgármesteri Hivatali körbélyegző 

 

A Polgármesteri Hivatali körbélyegzőn „Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal” megnevezés 

szerepel, mely körbefogja Magyarország Címerét. 

 

4.1.7 Választási körbélyegző 

 

A választási körbélyegzők közül az egyiken „Helyi Választási Iroda *Tiszavasvári*” 

megnevezés szerepel, mely körbefogja Magyarország Címerét, a másikon „Helyi Választási 

Bizottság *Tiszavasvári*” megnevezés szerepel, mely körbefogja Magyarország Címerét 

A Szavazatszámláló Bizottságok bélyegzőin „   ….sz. Szavazatszámláló Bizottság 

*Tiszavasvári*” megnevezés szerepel a kipontozott rész helyén a Bizottság számának 

megjelölésével. Tíz Szavazatszámláló Bizottság van, és minden Bizottság körbélyegzőjéből 

kettő készült. 

 

4.2. Fejbélyegzők  

 

A Polgármesteri Hivatalnál használatos fejbélyegzők lenyomata téglalap alakú, melyek felső 

sora a hivatalos megnevezést, míg alsó sora a címet, telefon és fax számot valamint 

Tiszavasvári Város Önkormányzata esetében az adószámot tartalmazza. A Hivatalnál 

használatos fejbélyegzőkről készült kimutatást a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

4.2.1. Polgármesteri Hivatali fejbélyegző: 

 

A Polgármesteri Hivatali fejbélyegzőn a „Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal” megnevezés 

szerepel. A fejbélyegző tartalmazza az irányítószámot, a címet és a telefon/fax számot. 

 

4.2.2. Polgármesteri fejbélyegző: 

 

A Polgármesteri fejbélyegzőn a „Tiszavasvári Város Polgármestere” megnevezés szerepel. A 

fejbélyegző közvetlenül a megnevezés alatt tartalmazza az irányítószámot, a címet és a 

telefon/fax számot.  

 

4.2.3. Jegyzői fejbélyegző: 
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a.) Általános jegyzői fejbélyegző: A jegyzői fejbélyegzőn a „Tiszavasvári Város 

Jegyzőjétől” megnevezés szerepel. A fejbélyegző közvetlenül a megnevezés alatt 

tartalmazza az irányítószámot, a címet és a telefon/fax számot. 

 

b.) Speciális jegyzői fejbélyegző: 

 

- Építésügyi hatóság által használt fejbélyegző: Az építésügyi hatóság által használt 

fejbélyegzőn a „Tiszavasvári Város Járásszékhely Települési Önkormányzat 

Jegyzője, mint I. fokú Építésügyi Hatóság” megnevezés szerepel két sorban, mely 

alatt a irányítószám,településnév, cím, telefon és fax szám kerül feltüntetésre. 

 

4.2.4. Választási fejbélyegző 

 

A választási fejbélyegzőn a „Helyi Választási Iroda” megnevezés szerepel, a megnevezés alatt 

tartalmazza az irányítószámot, a címet és a telefon/fax számot. 

 

4.3. Névbélyegzők 

 

A Polgármesteri Hivatalnál az alábbi személyek névbélyegzői használatosak: 

 

 

- Dr. Fülöp Erik polgármester 

- Bundáné Badics Ildikó jegyző 

- Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna Igazgatási és Szociálpolitikai osztályvezető 

 

 

A névbélyegzőkről készült pontos kimutatást a szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza.  

 

 

II. A BÉLYEGZŐK IGÉNYLÉSÉVEL, NYILVÁNTARTÁSÁVAL, 

PÓTLÁSÁVAL ÉS SELEJTEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 

 
1. A bélyegzők igénylése, megrendelése, nyilvántartásba vétele 

 

a.) A Polgármesteri Hivatalban használatos új bélyegző szükségességéről a jegyző dönt 

és beszerzésükről a Költségvetési és Adóigazgatási osztály intézkedik. 

 

b.) A használatban lévő, illetve a bevonásra került és megsemmisített bélyegzőkről a 

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi osztálya külön nyilvántartást vezet 

(mellékletek). 

 

A nyilvántartás tartalmazza: 

 

- a bélyegző lenyomatát, 

- a bélyegző sorszámát (amennyiben van), 

- a bélyegzőt használó iroda/osztály nevét, valamint az ügyintéző/ügykezelő nevét és aláírását, 

- a bélyegző átadásának, illetve visszavételének időpontját, 

- körbélyegző esetén azt az aláírást, amellyel együtt használható.  
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c.) Bélyegző használatára jogosultak nyilvántartásba nem vett bélyegzőt nem 

használhatnak. A használó személyében bekövetkezett változás esetén az átadás-

átvételt a nyilvántartásban is át kell vezetni.  

 

 

 

2. A bélyegzők cseréje és pótlása 

 

a.) Bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, a használó 

nevének megváltoztatása, vagy egyéb ok miatt tovább nem használható.  

 

b.) Bélyegző pótlására akkor kerülhet sor, ha az elveszett, vagy eltulajdonították. A 

bélyegző elvesztéséről vagy eltulajdonításáról haladéktalanul értesíteni kell a jegyzőt. 

 

c.) Az elveszett vagy eltulajdonított bélyegzőt érvényteleníteni kell, majd a következő 

sorszám felhasználásával pótolni kell. Amennyiben a megrendelt bélyegző legyártása 

után az elveszett bélyegző megkerül, azt selejtezni kell. 

 

3. A bélyegzők selejtezése 

A megrongálódott bélyegzőket selejtezni kell. A selejtezést a használó kezdeményezésére a 

Költségvetési és Adóigazgatási osztály munkatársa végzi el. A selejtezésre kerülő bevont kör- 

és fejbélyegzőket e szabályzat 6. és 7. számú mellékletét képező nyilvántartásba kell 

felvezetni, az 1. és számú mellékletben a selejtezés dátumát rögzíteni, majd a bélyegzőt 

selejtezésre át kell adni a Költségvetési és Adóigazgatási osztály munkatársa számára. A 

selejtezett bélyegzőt úgy kell megsemmisíteni, hogy ismételt használatra ne legyen alkalmas.  

 

III. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

a.) Jelen szabályzat 2014. október 1. napján lép hatályba, azzal, hogy e szabályzat 3. 

pontjának e, alpontja 2014. október 15. napjával lép hatályba, így 2014. október 15. 

napjáig a bélyegzők használata során kék és fekete tintapárna használata is 

engedélyezett. 

b.)  Jelen szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a 2009. január 30. napján kelt 

Bélyegző Használati Szabályzat. 

c.) Jelen szabályzat mellékletei és függeléke: 

 

- 1. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal használatára átadott körbélyegzők 

nyilvántartásáról 

- 2. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal használatára átadott fejbélyegzők 

nyilvántartásáról 

- 3. számú melléklet: Tiszavasvári Város Önkormányzata használatára átadott 

körbélyegzők nyilvántartásáról 

- 4. számú melléklet: Tiszavasvári Város Önkormányzata használatára átadott 

fejbélyegzők nyilvántartásáról 

- 5. számú melléklet: a névbélyegzők nyilvántartásáról 

- 6. számú melléklet: a bevont körbélyegzők nyilvántartásáról 

- 7. számú melléklet: a bevont fejbélyegzők nyilvántartásáról 

- 1. számú függelék: kimutatás a Polgármesteri Hivatali körbélyegzők sorszámáról 
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- 1/A. számú függelék: kimutatás a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

körbélyegzőinek sorszámáról 

 

Tiszavasvári, 2014. szeptember 30. 

 

Bundáné Badics Ildikó 

             jegyző 
 

 

 

4. sz. függelék: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata 

 

11/2014. (10.10.) számú jegyzői rendelkezés 
 

 

A TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁRÓL 
 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvényben (továbbiakban: Kttv.),   

75. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 

Szabályzatát az alábbiak szerint állapítom meg:  

 

 

I. A munkáltatói jogkör gyakorlása; a Polgármesteri Hivatal egyes osztályainak 

munkakörei 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés 

j) pontjában biztosított jogkörömben eljárva - figyelemmel a Kttv. 227. §-ának (1) 

bekezdésében foglaltakra is - a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) 

a munkáltatói jogok gyakorlása a következők szerint történik:  

1. Jegyzőként gyakorlom a munkáltatói jogokat valamennyi a Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselőre, ügykezelőre és fizikai alkalmazottra vonatkozóan. Gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat az aljegyzőt tekintetében. A vezetői kinevezéshez, vezetői munkakörbe 

helyezéshez, kinevezéshez, vezetői munkakört betöltő köztisztviselő más munkakörbe 

helyezéséhez a polgármester egyetértése szükséges. 

Jegyzőként saját hatáskörömben gyakorolt munkáltatói jogok: 

 közszolgálati jogviszony létesítése, megszüntetése, kinevezés módosítása; 

 munkateljesítmény értékelés alapján az alapilletmény legfeljebb 50%-kal 

történő megemelése, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben történő 

megállapítása; 

 a köztisztviselő beleegyezésével tartalékállományba helyezése; 

 a köztisztviselő átirányítása más szervezeti egységhez; 

 a köztisztviselő kirendelése más közigazgatási szervhez; 

 szakmai címadományozás, visszavonás, 

 pályázati felhívások kiírása; 

 aljegyző, osztály- és irodavezetők teljesítménykövetelményeinek 

meghatározása; 
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 aljegyző, osztály-és irodavezetők minősítése és teljesítményértékelése, 

 aljegyző, osztályvezetők és osztályszerkezeten kívüli köztisztviselők részére évi 

rendes szabadság engedélyezése; 

 jutalom, céljutalom megállapítása; 

 helyettesítési díjak kifizetésének engedélyezése; 

 a külföldi kiküldetések, tanulmányutak engedélyezése; 

 szabadságolási ütemtervek jóváhagyása; 

 fizetés nélküli szabadság engedélyezése; 

 munkaidő kedvezmények engedélyezése; 

 rendkívüli munkavégzés elrendelése, és ehhez kapcsolódóan a szabadidő 

megváltásának engedélyezése; 

 továbbtanulás, továbbképzéseken való részvétel engedélyezése, tanulmányi 

szerződés megkötése; 

 munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésének engedélyezése, 

 munkáltatói igazolások kiadása. 

 

2.   A munkáltatói jogok közül az osztályvezetőkre ruházom az alábbiakat az adott szervezeti 

egység köztisztviselői és munkavállalói vonatkozásában: 

   az évi rendes és a tanulmányi szabadság igénybevételének engedélyezése; 

  minősítés elkészítése, aláírása; 

  teljesítménykövetelmények meghatározása, teljesítményértékelés elkészítése, 

aláírása; 

  munkaidőben való eltávozás engedélyezése; 

  munkaköri leírások elkészítése, aktualizálása; 

  javaslat jutalmazásra; 

  ügykezelők értékelése; 

  távollévő dolgozók helyettesítésének meghatározása. 

3. Az átruházott munkáltatói jogokat továbbruházni nem lehet. Az átruházott munkáltatói 

jogkörök gyakorlását esetenként az érintett köztisztviselő egyidejű értesítése mellett 

magamhoz vonhatom, illetve azokat másra írásban átruházhatom. 

4. A Hivatal egyes osztályaihoz, irodájához tartozó munkakörök tételes felsorolását a Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló jegyzői rendelkezés 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

5. Jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséggel járó munkaköröket, valamint a vagyonnyilatkozat átadására, 

nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó 

szabályokról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásra vonatkozó 

szabályokat. 

 

II. A munkavégzés szabályai 

 

1. A Hivatal köztisztviselőinek a munkaköri feladatait az egyéni munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

2. A köztisztviselő feladatait a köz érdekében, a jogszabályoknak megfelelően, 

szakszerűen, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint a szakmai 

és az etikai szabályok betartásával köteles ellátni. A hivatal köztisztviselői 

munkavégzésük során mindenkor kötelesek a közszolgálat, Tiszavasvári Város 

Önkormányzata és a Hivatal tekintélyét megőrizni. A köztisztviselő köteles megtartani az 

állam-és szolgálati titkot. 

3. A köztisztviselő köteles a kijelölt munkahelyen és időben munkára képes 

állapotban megjelenni és munkát végezni. Ha a munkára képes állapot nem áll fenn, vagy 
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ennek vizsgálatát a köztisztviselő alapos indok nélkül megtagadja, a munkába állástól 

vagy a munkavégzés folytatásától el kell tiltani és az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

4. A munkából való távolmaradást a köztisztviselő köteles legfeljebb 24 órán belül az 

osztályvezetőjének bejelenteni, a távolmaradás okát az osztályvezető felszólítására a 

megadott határidőn belül igazolni. 

5. Minden köztisztviselő egyénileg felelős a személyes használatába adott irodaleltár 

szerinti hivatali vagyontárgyakért. A vagyonvédelem és a hivatali titoktartás érdekében 

köteles gondoskodni annak megakadályozásáról, hogy illetéktelenek a hivatal 

helyiségeibe belépjenek, és ott tartózkodjanak. A hivatali helyiséget távozáskor köteles 

bezárni, a hivatalos iratokat lehetőség szerint elzárni, a számítógépeket kikapcsolni.  

6. A köztisztviselő munkavégzéssel járó egyéb és további jogviszonyt - tudományos, 

oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység 

továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével – előzetes munkáltatói 

engedélyemmel létesíthet. A felmerülő összeférhetetlenségi okot a munkavállalónak 

haladéktalanul be kell jelenteni. 
 

III. A munkaidő, pihenő idő és a rendkívüli munkavégzés szabályai 

 

1. A Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók munkaideje heti 40 óra. Ettől eltérő 

munkaidőt az egyedi szerződések határozzák meg.  

     A Kttv. 89. § (1) valamint 91.§ (1) bekezdésének figyelembevételével a hivatal 

köztisztviselőire érvényes munkarend a következő: 

 

hétfő, kedd, csütörtök 7:30 órától- 16:00 óráig 

szerda 7:30 órától- 17:00 óráig 

péntek 7:30 órától- 12:30 óráig 

 

2. Az ebédidő hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon 12:30 órától -13:00 óráig tart. 

    Pénteki napon ebédidő nincs. 

3. A munkaidő kezdetén és végén minden dolgozó köteles a földszinten elhelyezett jelenléti 

íven az érkezés és távozás időpontját feltüntetni és aláírásával ellátni. Az érkezés idejeként 

a földszinten elhelyezett óra az irányadó. Az órának a hivatalos pontos időhöz való 

beállítása a gondnok feladata. 

4. A munkaidő kezdetekor a humánpolitikai ügyintéző 7:30 perckor a jelenléti ívet beszedi és 

azokban az oszlopokban, ahol aláírás nem szerepel, piros hiányjellel jelzi a dolgozó 

késését. Ugyanígy ellenőrzi a munkaidő végén a dolgozók eltávozásának idejét. 

5. A Hivatal épületében munkaidőn kívül, munkaszüneti napokon a polgármester, az 

alpolgármester, a jegyző, az aljegyző előzetes engedélye nélkül, vagy túlmunka elrendelés 

esetét kivéve senki nem tartózkodhat (a portaszolgálatot ellátókat leszámítva). Ennek 

ellenőrzésére alkalomszerűen sor kerülhet. 

6. A Kttv. 96. § (1) bekezdése szerint „Rendkívüli esetben a kormánytisztviselő a beosztás 

szerinti munkaidején felül is köteles munkahelyén munkát végezni.” 

a) A köztisztviselőt a rendkívüli munkavégzés esetén annak időtartamával azonos mértékű 

szabadidő illeti meg. 

b) A köztisztviselőnek a heti pihenőnapon végzett munka ellenértékeként a munkavégzés 

időtartama kétszeresének megfelelő mértékű, munkaszüneti napon végzett munka 

ellenértékeként a munkavégzés időtartama háromszorosának megfelelő mértékű szabadidő 

jár. 

c) A köztisztviselőt a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, készenlétért legfeljebb annak 

időtartamával megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha az ügyeletre, készenlétre a 

köztisztviselő heti pihenőnapján, illetve munkaszüneti napon kerül sor, részére a b) pont 

szerinti szabadidő jár. 
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d) A szabadidőt, a rendkívüli munkavégzést követően legkésőbb 30 napon belül kell kiadni, 

ha ez nem lehetséges meg kell váltani. Túlmunka miatti szabadidő megváltására csak 

abban az esetben kerülhet sor, ha a köztisztviselő az elvégzett túlmunkáért járó szabadidőt 

tartós akadályoztatása (táppénz, kiküldetés, szabadság, kirendelés) miatt a Kttv.-ben 

meghatározott 30 napon belül nem tudta igénybe venni. A megváltás mértéke a 

köztisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege. A túlmunka 

miatti szabadidő kiadására csak az osztály - vagy irodavezetővel való egyeztetést követően 

kerülhet sor. 

e) Rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre a vezetői munkakörben foglalkoztatott 

köztisztviselő nem jogosult. 

f) Rendkívüli munka végzésére csak akkor kerülhet sor, ha erre mint munkáltató írásban 

utasítást adtam. Önmagában az a tény, hogy bármely dolgozó munkaidő után az épületben 

tartózkodik, nem alapozza meg a túlmunka díj iránti igényét. 

g) A rendkívüli munka mennyiségét, valamint a köztisztviselőt emiatt megillető szabadidő 

kivételét a humánpolitikai ügyintéző tartja nyilván.  

7. Az osztályvezetők munkaidőkerete heti 40 óra, munkaidejük kötetlen, munkájukat úgy 

kötelesek ütemezni, hogy minden nap 9-15 óráig – a munkavégzés miatti távolléteket 

leszámítva – a hivatalban tartózkodjanak. 

 

 

IV. A közterület - felügyelő részére  rendszeresített egyenruházati és felszerelési 

tárgyakkal való ellátásáról 

 

1. A Polgármesteri Hivatalban alkalmazott közterület felügyelő(k) részére a rendészeti 

feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII.14.) BM rendeletben (a 

továbbiakban Rendelet) foglaltak alapján egyenruházati és felszerelési tárgyakat kell 

biztosítani (továbbiakban: egyenruha). A közterület-felügyelő egyszeri egyenruha 

alapellátásra, a későbbiekben utánpótlási ellátásra jogosult. Az alapellátásra való 

jogosultság kezdete a közterület – felügyelői munkakörbe helyezés kezdő napja.  

2. Az egyenruházati és felszerelési tárgyak normáját a Rendelet 6. számú melléklete 

tartalmazza melynek címe: „Közterület felügyelők egyenruhája”. A Rendeletben 

kötelezően előírt ruhadarabok beszerzése mellett, jegyzőként saját hatáskörömben 

döntöm el, hogy mely nem kötelező ruhadarabok beszerzését engedélyezem.  

3. Az egyenruha a Polgármesteri Hivatal főállású, határozatlan időre alkalmazott 

közterület felügyelői beosztásban lévő dolgozóját illeti meg.  

4. A beszerzett ruházati cikkek számláját a közterület felügyelő köteles a Költségvetési 

és Adóigazgatási osztályon haladéktalanul leadni.  

5. A közterület felügyelő egyenruha a beszerzésekről, a nyilvántartásról, a beszerzéseket 

igazoló számlák másolatairól név szerint kell dossziét létesíteni a Költségvetési és 

Adóigazgatási osztályon.  

6. A dolgozó az átvett egyenruházati és felszerelési tárgyakért, azok meglétéért, 

rendeltetésszerű használatáért felelősséggel és elszámolási kötelezettséggel tartozik a 

Polgármesteri Hivatal felé. A felszerelési és egyenruházati tárgyak a Hivatal tulajdonát 

képezik, kihordási idő lejárta után a dolgozó tulajdonába kerülnek. A kihordási idő 

tartama alatt az egyenruházat tisztításának, javításának költségei a közterület 

felügyelőt terhelik. A ruházatot mindig olyan állapotban kell tartani, hogy a 

szolgálatban vagy egyéb alkalmakkor a felügyelői tekintély sérelme nélkül viselhető 

legyen.  

7. Az engedélyezett egyenruházat egyes darabjainak kihordási ideje a Rendelet 6. számú 

mellékletében feltüntetett tervezett viselési idő.  
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8. A kihordási idő kezdetének az egyenruha viselésének első napját, végének az első 

napot követő 366. napját kell tekinteni. A kihordási időbe nem számít bele a GYED, a 

GYES, valamint a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság időtartama, 

tárgyévben 60 napot meghaladó táppénz időtartama, mely esetben a táppénz 

időtartamát össze kell számítani.  

9. A kihordási idő lejártát követően gondoskodni kell a folyamatos utánpótlásról, melyet 

a 4. pontnak megfelelően kell lebonyolítani.  

10. A közterület felügyelő(k)re vonatkozó öltözködési előírások a következők:  

      A közterület felügyelő 

a./ a munkavégzés ideje alatt köteles az időjárási viszonyoknak megfelelő egyenruhát 

viselni, a Rendeletben foglaltak figyelembevételével.  

b./ egyenruháját munkaidején kívül nem viselheti. 

c./ kötelessége egyenruhájának tisztán, rendben tartása, munkavégzése alkalmával ennek 

megfelelően történő viselése. Az egyenruha tisztán-, rendben tartásáért a közterület 

felügyelőt semminemű juttatás, díjazás nem illeti meg.  

d./ egyenruhájának természetes elhasználódása esetén jogosult annak cseréjére. A csere 

megtörténte után a kihordási idő újrakezdődik.  

      e./ felelős az egyenruha nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.  

Az egyenruha szándékos megrongálása, vagy gondatlanságból eredő megrongálódása 

esetén annak pótlásáról a közterület felügyelő saját költségén köteles gondoskodni.  

11. Akinek a munkaviszonya a kihordási idő letelte előtt bármely címen megszűnik 

köteles megtéríteni a munkáltatónak a nem egyenruha jellegű ruházatának az értékét a 

kihordási idő hátralevő egész hónapokra számított részével arányosan egy összegben.  

12. Rendkívüli esetben (nyugdíjazás, leszázalékolás, stb.) a visszafizetéstől munkáltatói 

engedéllyel el lehet tekinteni.  

13. Az öltözködési előírások betartásának ellenőrzését saját hatáskörömben tartom.  

 

 

V. Utazási utalvány juttatására vonatkozó szabályok  

 

1. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) 

Kormányrendelet alapján biztosított „Utazási utalvány” évente 12 alkalommal 

meghatározott kedvezményű menettérti utazásra jogosítja fel a Hivatalban 

közszolgálati, ügykezelői, valamint fizikai alkalmazottként foglalkoztatott 

dolgozókat. 

2. Az 1. pont szerinti jogosultság minden olyan dolgozót megillet, aki legalább 

egyéves – bármely munkáltatónál eltöltött – munkaviszonnyal rendelkezik és az 

igazolást a Humánpolitikai előadó állítja ki. Az igényjogosultság alapjául szolgáló 

munkaviszony számításához a részidőket össze kell adni. 

3. Az „Utazási utalvány”-t a munkáltató minden év március 31. napjáig a jogosultak 

rendelkezésére bocsátja. 

 

VI. A helyettesítés rendje, díja, elszámolására vonatkozó szabályok 

 

1. A hivatali munka folyamatosságának biztosítása és az ügyfelek magas szintű 

kiszolgálása érdekében a távollévő köztisztviselőt munkatársai helyettesítik. A 

helyettesítés rendjét a köztisztviselők munkaköri leírása tartalmazza. 

2. Az osztály - és irodavezetők felelősek azért, hogy az osztályukon bekövetkezett 

személyi változások, átszervezések után a helyettesítő személyének felülvizsgálata a 

munkaköri leírásokban megtörténjen. 
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3. Amennyiben bármely dolgozó távollétére évi rendes szabadságának letöltése miatt 

kerül sor, az osztály - vagy irodavezető a helyettesítésről saját hatáskörében 

gondoskodik. 

4. Amennyiben a dolgozó tartós távollétére nem a rendes szabadság miatt kerül sor (pl.: 

táppénz, fizetés nélküli szabadság), a helyettesítésének szükségességét az osztály - 

vagy irodavezető köteles jelezni a humánpolitikai előadónak, aki azt jelzi felém. A 

helyettesítés elrendeléséről írásban rendelkezem. A helyettes személye 

vonatkozásában, elsősorban a munkaköri leírás az irányadó. Ha a munkaköri leírásban 

megjelölt személy is akadályoztatva van, akkor a helyettesítő személyének 

kijelöléséről magam gondoskodom. 

5. Ha a köztisztviselő a munkáltató intézkedése alapján a munkakörébe nem tartozó 

munkát végez, s az eredeti munkakörét is ellátja (átirányítás), illetményén felül külön 

díjazás is megilleti. Helyettesítési díj számfejtésére csak a helyettesítést elrendelő 

munkáltatói intézkedést követően kerül sor. 

6. A helyettesítési díj mértékét a helyettesítő dolgozó alapilletményének 30%-ában 

állapítom meg. A helyettesítés elrendelése esetén a helyettesítési díj a helyettesítés 

első napjától jár. Amennyiben a helyettesítést több köztisztviselő látja el, akkor azt a 

fenti százalék egyenlő elosztásával kell megállapítani. 

 

VII. Munkakör átadás-átvétel szabályai 

1. Az átadás-átvételi eljárást a vezetői munkakörbe helyezés, illetve a közszolgálati 

jogviszony megszűnésével kapcsolatos munkaügyi eljárás részeként kell kezelni. 

2. A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vezetői munkakörének, vagy közszolgálati 

jogviszonyuk megszűnése esetén munkaköri feladataikat és az annak ellátásával 

kapcsolatos információkat és iratokat kötelesek átadni az átvevőnek. 

3. Az átvevő az új vezetői munkakörbe helyezett köztisztviselő, illetve a munkakör 

ellátásával megbízott új köztisztviselő lehet. Ha a végleges átvevő még nem ismert, az 

általam  megjelölt köztisztviselő veszi át a munkakört.  

4. Az átadás- átvételt 3 pld-ban készülő jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet az átadó és 

az átvevő ír alá, és amelynek 1 pld-t a humánpolitikai ügyintéző részére át kell adni, 1 

pld. az átadónál, 1 pld. pedig az átvevőnél marad. 

5. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmi követelménye, hogy az érintett osztály 

feladat- és hatáskörébe tartozó, ügyrendben meghatározott feladatok végrehajtásának 

munkakör átadásakor fennálló helyzetéről átfogó képet adjon. A jegyzőkönyv 

különösen térjen ki: 

- a képviselő-testület, illetve a bizottságok által meghatározott feladatok 

végrehajtására, 

- a polgármester és a jegyző által kiadott feladatok, intézkedések végrehajtására, 

- az osztály vezetője által kiadott feladatok, intézkedések végrehajtására, 

- a munkakör átadását követő időszak legfontosabb, aktuális szakmai feladataira, 

- a lezártan átadott ügyek irataira, 

- a folyamatban lévő ügyek irataira az ügyintézés állásának és a tett intézkedések 

megjelölésével, 

-    a kiadmányozás rendjéről szóló tájékoztatóra, a testületi, bizottsági hatáskörbe 

tartozó ügyekben az előterjesztés követelményeire, a végrehajtás mikéntjére, 

- a leírói feladatok ellátására, ügyiratkezelés menetére, 

- a munkakör ellátása során használt – Hivatal tulajdonában lévő – eszközökre, 

segédletekre, bélyegzőkre stb., megjelölve azok használhatósági állapotát is, 

- minden olyan lényeges tényre, körülményre, amely a feladatellátás zavartalan 

folytatása szempontjából szükséges. 

6. Az átadó köteles az átvevőt tájékoztatni a munkakör ellátásával kapcsolatos 

jogszabályokról, azok fellelhetőségéről, valamint köteles átadni mindazon 
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segédanyagokat (állásfoglalások, utasítások, körlevelek, iratminták, stb.), amelyek a 

pontos, jogszerű ügyintézést segítik. 

7. A közszolgálati jogviszony megszűnése, belső áthelyezés, kirendelés, 30 napot 

meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybevétele előtt a köztisztviselő köteles a 

nevére iktatott véglegesen elintézett ügyiratokat irattárba helyezni. 

VIII. A jutalmazási eljárás rendje 

 

1. A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató 

munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok 

elvégzéséért, továbbá ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő 

ösztönzésére a Hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetők.  

2. A jutalomra fordítható keret éves mértékét a képviselő-testület a költségvetésben 

határozza meg.  

3. A jutalmazás megállapításánál figyelembe veendő főbb szempontok:  

- jelentős eredménnyel járó hatékony munkavégzés, 

- példamutató, konstruktív magatartás, 

- a szervezeti egység eredményes megítélésével összefüggő kiemelkedő 

munkateljesítmény, 

- egy-egy kiemelkedő színvonalon elvégzett munka, 

- a Hivatal szempontjából hasznos szakképesítés megszerzése, 

- a jutalom lehetőség szerinti legrövidebb időn belül kövesse az elismerni kívánt 

eredményt. 

4. A jutalmazottak személyéről és a juttatás mértékéről, a polgármester egyetértésével, az 

osztály - vagy irodavezetők javaslata alapján döntök. Jutalmazásra egy-egy időszak 

értékelésekor általánosan, vagy egy-egy kiemelkedő teljesítmény elérése után 

egyedileg kerül sor. 

5. Az osztályvezetők jutalmazásának kérdésében, a polgármesterrel egyetértésben, az 

osztály vagy iroda munkájának az időszak alapján történő megítélésével döntök. 

6. Ennek során figyelembe kell venni: 

- az osztály hatékony munkaidő kihasználását, a munkaszervezettséget, 

- az eljárási határidők betartását, 

- törvényességet és szabályszerűséget, 

- az esetleges ellenőrzést végző szervek véleményét, 

- a Hivatal más osztályaival történő együttműködés hatékonyságát. 

7. Az osztályvezetők a vezetésük alá tartozó köztisztviselők jutalmazására vonatkozó 

javaslataik során az alábbiakra kötelesek figyelemmel lenni: 

- a dolgozó munkavégzésének minőségére (jogszerűség, gyorsaság, pontosság, 

teljesítményértékelés eredménye), 

- munkaidő és munkafegyelem betartása, 

- a saját munkájáért, az osztály és a Hivatal munkájáért érzett felelőssége,  

- az eljárási határidők betartása, 

- belső szabályzatok, jegyzői rendelkezések szabályainak betartása. 

8. A jutalmazottak névsorát a humánpolitikai ügyintéző készíti el, gondoskodik arról, 

hogy aláírásom után a polgármester egyetértési jogát gyakorolja, majd a listát a 

Költségvetési és Adóigazgatási Osztályra továbbítja, aki gondoskodik a számfejtésről. 

9. A személyiségi jogok maximális biztosítása érdekében a Költségvetési és 

Adóigazgatási Osztály a bizonylatolást és a borítékolást olyan módszerrel készíti el, 

hogy minden dolgozó csak a saját jutalmának bruttó és nettó összegét ismerhesse meg. 

 

IX. Leltározásra vonatkozó szabályok 

 

      1. A leltározásra vonatkozó 2008. február 15. napjától hatályos rendelkezéseket a 
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Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat tartalmazza. 

 

 

XIII. Záró Rendelkezések 

 

 

1. Ez a szabályzat 2014. október 10-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2/2010.(I.20.) számú 

jegyzői rendelkezés hatályát veszti. 

  

 

 

 

Tiszavasvári, 2014. október 7. 

 

 

 

Bundáné Badics Ildikó 

           jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

Vagyonnyilatkozat tételhez kötött munkakörök 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) 

bekezdése értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló 

személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre 

jogosult 

- közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben, 

- közbeszerzési eljárás során, 

    - feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami 

vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, 

fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, 

- egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása 

során, vagy 

- állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a 

felhasználással való elszámoltatás során. 

Fentiektől függetlenül vagyonnyilatkozat tételére kötelezett a vezetői megbízással rendelkező 

köztisztviselő. 

 

A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt 

személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokról, a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséggel kapcsolatos eljárásról 

 
 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Törvény 

(továbbiakban: Vnyt.) 11. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

vagyonnyilatkozat tételre vonatkozóan az alábbi szabályokat állapítom meg: 

 

I. Közszolgálatban álló személyek vagyonnyilatkozata 

 

1. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkaköröket ellátó köztisztviselőket a 

jegyző írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról, az 

esedékesség időpontjáról, nyilvántartási azonosítójáról, valamint a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről. 

 

II. A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége 

1. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy 

feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően, a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör 

megszűnését követő harminc napon belül, valamint közben rendszeresen évente, 

kétévente illetve ötévente köteles eleget tenni.  

2. A már közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőnek vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének első ízben 2008. június 30-ig kellett eleget tenni. 
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III. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az teljesíti, aki annak esedékességekor 

valós tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.  

2. A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi 

és vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt 

naptári évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell 

kitölteni. 

 

 

IV. A vagyonnyilatkozat-tétel átadás-átvétel szabályai, 

nyilvántartása 

 

1. A munkáltató a kötelezett részére átadja a Vnyt. mellékletét képező 

nyomtatványt, valamint a kitöltési útmutatót. 

2. Vagyonnyilatkozatot két példányban a törvény mellékletében meghatározottak 

szerint kell kitölteni és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva példányonként 

külön-külön zárt borítékban, kell elhelyezni.  

3. A nyilatkozó és az őrzésért felelős a boríték lezárására szolgáló felületen 

elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt 

borítékban került sor. 

4. A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a 

kötelezettnél marad, másik példányát az őrzésért felelős az egyéb iratoktól 

elkülönítetten kezeli.  

5. A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat - a nyilatkozó és az őrzésért 

felelős példányát is - csak a vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás 

során az eljáró szerv bonthatja fel.  

6. Az őrzésért felelős a kötelezett által elkészített vagyonnyilatkozatot a átadás-

átvételi jegyzőkönyvben veszi át.  

7. A munkáltató a kötelezettektől átvett vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba 

veszi. 

 

V. A vagyonnyilatkozat kezelése, őrzése, személyes adatok védelme 

 

1.  A kötelezettől átvett vagyonnyilatkozatot az őrzésért felelős a személyi 

anyagok tárolására kijelölt zárható páncélszekrényben, a személyi anyagtól 

elkülönülten, a hivatal adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. 

2.  Az őrzésért felelős köteles a vagyonnyilatkozatok őrzése, kezelése során 

biztosítani, hogy a nyilatkozathoz csak a törvényben meghatározott szerv, személy 

férhessen hozzá. 
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VI. Vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás 

 

 

A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás során közreműködők 

 

1. A vagyonnyilatkozat-tétellel összefüggésben vagyoni helyzetre tett – kivéve a 

névtelen – bejelentés, irat nyilvántartását, kezelését a humánpolitikai ügyintéző 

végzi. Amennyiben ilyen adatra utaló bejelentés, irat más szervhez érkezik azt 

haladéktalanul a humánpolitikai ügyintéző részére kell továbbítani. 

2. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatban tett bejelentéssel összefüggő iratok kezelését a 

humánpolitikai ügyintéző végezheti (a továbbiakban: kezelésre jogosult személy). A 

kezelésre jogosult személy a meghallgatással kapcsolatos adminisztratív teendőket is 

ellátja. 

3. A kezelésre jogosult személy köteles nyilvántartani a vagyongyarapodási vizsgálat 

kezdeményezésével összefüggő iratok érkezését és átvételét az iratkezelési 

szabályzat és az adatvédelmi szabályzat előírásai szerint. 

4. A humánpolitikai ügyintéző haladéktalanul – a bejelentés alapján – tájékoztatja a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját. 

 

A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás megindítása 

 

5. Ha a vagyonnyilat-tételre kötelezettel (a továbbiakban: kötelezett) szemben bejelentés 

érkezik a vagyoni helyzetére vonatkozóan, a munkáltatói jogkör gyakorlója a 

bejelentést követő 5 munkanapon belül tájékoztatja – a bejelentés megküldésével – a 

kötelezettet a bejelentés tartalmáról, aki 5 munkanapon belül írásban észrevételt tehet 

a bejelentésben foglaltakra. A munkáltatói jogkör gyakorlója a határidő lejártát vagy 

az észrevétel beérkezését követő 5 munkanapon belül dönt a meghallgatás 

elrendeléséről, amelyről a kötelezettet írásban tájékoztatja. 

6. A kötelezett az írásbeli észrevétel során indokolhatja, ha a bejelentés olyan tényt, 

körülményt tartalmaz, amely nem szerepel a kötelezett vagyonnyilatkozatában, 

továbbá ha a bejelentésből alaposan feltételezhető, hogy a vagyonnyilatkozat nem 

valós adatokat tartalmaz, illetőleg a bejelentés adatai alapján arra lehet következtetni, 

hogy a jogszabályellenes forrásból származó vagyongyarapodás a kötelezettel közös 

háztartásban élő hozzátartozónál áll fenn.  

7. Ha a bejelentés szerinti vagyongyarapodás a kötelezettel közös háztartásban élő 

házas-, illetve élettársnál és gyermeknél áll fenn, a munkáltatónak ugyancsak 

meghallgatást kell kezdeményezni. 

8. A munkáltatói jogkör gyakorlója a kötelezettet arról is tájékoztatja, ha a kötelezettre 

vonatkozóan bejelentés érkezett, de annak nyomán nem rendelt el meghallgatást. 

 

A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás lefolytatása 

   9. A vagyonnyilatkozat tartalmát, az őrzését felelős csak abban az esetben ismerheti 

meg, ha döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. A 

vagyonnyilatkozat felbontására a kötelezett jelenlétében kerülhet sor. 

10. A vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezését megelőző meghallgatást a 

munkáltatói jogkör gyakorlója folytatja le a VI. fejezet 5. pontjában foglalt határidő 

lejártát követő 15 munkanapon napon belül. 

11. A vagyongyarapodási ellenőrzési eljárást megelőző meghallgatásnak céljáról, 

időpontjáról, módjáról, módszeréről írásban értesíteni kell a kötelezettet a 
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meghallgatás előtt legalább 8 munkanappal. A meghallgatásra  érdekképviselet szerv 

jelenlétében kerülhet sor, kivéve ha erről a kötelezett írásban eltérően rendelkezik. 

12. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni (2 példányban). 

13. A munkáltatói jogkör gyakorlója a kötelezett meghallgatása során felvett 

jegyzőkönyv másodpéldányát, továbbá a kötelezett vagyonnyilatkozatát a 

humánpolitikai ügyintéző részére átadja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok 

közötti elhelyezés érdekében. 

14. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos meghallgatás eredményéről – kivéve, ha 

törvény másként nem rendelkezik – a bejelentést tevőt a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának írásban tájékoztatni kell.  

 

A vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezése 

 

15. A munkáltatói jogkört gyakorlója amennyiben az állami adóhatóság eljárásának 

indokoltságát állapítja meg – a humánpolitikai ügyintézőn keresztül – a vizsgálat 

lezárását követő 10 napon belül vagyongyarapodási vizsgálatot kezdeményez az állami 

adóhatóságnál. 

 

A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás iratkezelése 

16. A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás során keletkezett 

valamennyi iratanyag 3 évig kezelhető, azt követően azokat meg kell semmisíteni.  

 

A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás ellen panaszjog 

 

17. A Vttv. 14. §-ának (1) bekezdésében meghatározott meghallgatási eljárás során a 

kötelezett a hivatali szervezet vezetőjéhez az értesítés kézhezvételét követő 5 napon 

belül panaszt nyújthat be az 5. és 11. pontban meghatározott tájékoztatásra, kizárásra 

vonatkozó intézkedések ellen. 

18. Panasznak nincs helye az állami adóhatósághoz – vagyongyarapodási vizsgálat 

lefolytatása céljából – történő megküldés ellen.  

 

VII. Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség megszűnése 

 

 

1. Amennyiben a kötelezett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége megszűnt, vagy új 

vagyonnyilatkozatot tesz, úgy a munkáltató a vagyonnyilatkozat általa őrzött 

példányát 8 napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyvben visszaadja a kötelezett 

részére. 

2. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közszolgálatban álló személy 

foglalkoztatására irányuló jogviszonyának megszűnése és illetve vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettséget megalapozó új jogviszony létesítése, vagy ilyen jogviszonyba 

való áthelyezése esetén a munkáltató a jogviszony megszűnésével egyidejűleg írásban 

tájékoztatja az őrzésért továbbiakban felelős személyt a kötelezett vagyonnyilatkozat-

tételéről. 
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3. Az őrzésért továbbiakban felelős kezdeményezésére a munkáltató a 

vagyonnyilatkozatot haladéktalanul ajánlott, tértivevényes küldeményben, vagy 

személyesen (átadás-átvételi jegyzőkönyvben) adja át az őrzésért továbbiakban felelős 

személy részére. 

 

 

           Tiszavasvári, 2014. október 7. 

 

Bundáné Badics Ildikó 

             jegyző 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

 melléklete szerinti vagyonnyilatkozat kitöltéséhez 

 

 

Általános elkészítési, kitöltési szabályok: 

 

A vagyonnyilatkozatot két példányban kell kitölteni, a nyilatkozat minden oldalát a kötelezett 

aláírja, majd külön-külön borítékba helyezi el. 

 

A vagyonnyilatkozat részét képezi a hozzátartozókra vonatkozó vagyonnyilatkozat kitöltése, 

melyet minden, a kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozóra vonatkozóan kell kitölteni. 

 

A vagyonnyilatkozatot kézzel történő kitöltés előtt javasolt a kellő példányszámban 

fénymásolni! A nyomtatványokat kék tollal vagy géppel, olvashatóan kell kitölteni. A 

ceruzás kitöltés nem elfogadható. Amennyiben elírás történik, azt javítani nem lehet, 

hanem az elrontott vagyonnyilatkozat lapja helyett új lapot kell kitölteni. 

 

A vagyonnyilatkozatot elektronikus úton is ki kell tölteni, a nyomtatvány a 

http://civil.kormany.hu honlapról tölthető le. 

 

Azon sorokat, ahol adatot nem tüntet fel, az egyértelműség érdekében szíveskedjék 

kihúzni/áthúzni. 
 

Felhívjuk a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat-

nyomtatvány formai és tartalmi követelményeinek minden esetben meg kell felelnie az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: 

Vnytv.) mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatnak, vagyis a nyomtatvány nem 

szerkeszthető át. 
 

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok nem elegendőek, úgy az adatok feltüntetéséhez 

az eredeti nyomtatvánnyal megegyező pótlapok csatolandóak. Az eredeti nyomtatvány 

megfelelő pontjánál (vagy ezen lapon külön) szíveskedjék feltüntetni a csatolt pótlapok 

számát, a pótlapokat pedig be kell sorszámozni. 

 

Kérjük, hogy a vagyonnyilatkozatot ne hajtsák össze! 

 

A vagyonnyilatkozat leadásakor a nyilatkozó és az őrzésért felelős a boríték lezárására 

szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására 

zárt borítékban került sor. A borítékot az őrzésért felelős személy nyilvántartási azonosítóval 

látja el. 

 

A vagyonnyilatkozat 1-1 példányát tartalmazó két darab zárt borítékot a kötelezettnek 

személyesen vagy meghatalmazottja útján kell átadnia az őrzésért felelős, illetve az általa 

felhatalmazott személy részére (1054 Budapest, Báthory u. 10., Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Társadalmi Konzultáció Főosztálya). 

 

A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, míg a 

másik példányt az őrzésért felelős személy az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli. 

 

Vagyonnyilatkozat kitöltési szabályai részletesen 

 

http://civil.kormany.hu/


 

352 

 

I. rész: Személyi adatok 

 

A kötelezett az előírt személyi adatokat megadja. 

 

 

II. rész: A nyilatkozó éves jövedelme 

 

A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni 

helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben 

szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni. 

 

Jövedelem a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett 

bevétel egésze, meghatározott esetekben költségekkel csökkentett része, vagy a bevétel 

meghatározott hányada. Ezek közé tartoznak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvény (Szja tv.) rendelkezései szerint megállapított, az éves adóbevallásban 

feltüntetett, az összevont adóalapba tartozó (az önálló tevékenységből származó, a nem 

önálló tevékenységből származó jövedelem, a tőkejövedelmek). A vagyonnyilatkozat 

szempontjából jövedelemnek minősülnek továbbá – az Szja tv. rendelkezéseitől függetlenül – 

az Szja tv. szerint bevételnek nem számító és az Szja tv. I. számú melléklete szerint 

adómentesnek minősülő bevételek is (pl.: a biztosító szolgáltatásra, a magánszemélyek más 

magánszeméllyel kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésből származó jövedelme, 

az örökség, a magánszemélyektől kapott ajándék/pénz összege, nyereményjátékon nyert 

összeg stb.), amely összegek származását röviden célszerű jelölni/megnevezni. 

 

A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek évenkénti jövedelme feltüntetésénél egyrészt meg 

kell jelölnie, hogy az milyen tevékenységből származik, másrészt annak közterhekkel 

csökkentett összegét kell megadnia. 

 

III. rész: Vagyoni nyilatkozat 

 

A vagyonról szóló nyilatkozat kitöltésénél az alábbiak szerint figyelemmel kell lenni a 

fennálló háztartási, illetve élettársi vagyonközösségre. A házassági vagyonközösség a 

házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szerzett vagyonra terjed 

ki. Ennek megfelelően a közös vagyonba tartozó vagyont (pl.:1/2-1/2) az eszmei hányadnak 

megfelelően kell feltüntetni a kötelezett, illetőleg házastársa vagyonnyilatkozatában. 

Házassági vagyonjogi szerződés kötése esetén az abban foglaltaknak megfelelő tulajdoni 

arány tüntetendő fel. Nem tartozik a közös vagyonba a házastársak különvagyona, így ami:  

  

- a házasságkötéskor megvolt; 

- a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott; 

- a személyes használatra szolgáló és szokásos mértékű, illetőleg mennyiségű; 

- a különvagyon értékén szerzett, valamint 

- a házassági vagyonjogi szerződésben külön vagyonként megjelölt vagyontárgy. 

 

Az élettársi vagyonközösség az élettársak együttélése alatt szerzett vagyontárgyakra terjed 

ki, melyet a kötelezett nyilatkozata szerint a szerzésben való közreműködés arányában kell 

feltüntetni. A háztartásban végzett munka is szerzésben való közreműködésnek számít. [a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:516.§]. 

A) Ingatlanok 

 

Ezen a helyen kell nyilatkoznia a saját, illetőleg nyilatkozattételre kötelezett hozzátartozónak 
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- tulajdonában, állandó, illetőleg tartós használatban álló vagy haszonélvezettel 

terhelt lakásról, lakótelekről, üdülőről, üdülőtelekről, nem lakás céljára szolgáló 

épületről vagy épületrésről, 

- tulajdonában, illetőleg használatában (haszonbérletében) álló vagy 

haszonélvezettel terhelt termőföldről 

 

függetlenül attól, hogy az ingatlan milyen értéket képvisel, Magyarországon vagy külföldön 

található, illetve, hogy milyen arányban áll fenn a jogosultság. 

 

Értelmező rendelkezések: 

 

Szerzés ideje, jogcíme: A szerzés lehet ingyenes (pl.: ajándékozás, öröklés) vagy visszterhes 

(pl.: adásvétel, csere). Időpontként, amennyiben azokat valamely nyilvántartás vagy 

közokirat (pl.: ingatlan-nyilvántartás, telekkönyvi kivonat stb.) tartalmazza, az azokban 

foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek feltüntetni. 

 

Az ingatlanok adatait az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően, m
2
-ben 

kell megjelölni [az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény]. 

 

Tájékoztató a mértékegységek átváltási arányszámairól: 

 

1 hektár: 10 000 m
2 

1 kat. hold: 5 754,642 m
2
 

1 négyszögöl: 3,59665 m
2
 

 

A) Nagy értékű ingóságok, megtakarítások 

 

Az ingóságokra vonatkozó pontoknál (1-3. illetve 8. pont) meg kell adni valamennyi, a 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett vagy érintett hozzátartozója tulajdonában álló ingóság 

adatait az alábbiak szerint. 

 

1. Gépjárművek: a beépített erőgéppel hajtott járművek közül csak 

személygépkocsi, tehergépjármű (vontató, nyerges vontató, mezőgazdasági 

vontató), autóbusz tüntetendő fel, egyéb gépjármű (motorkerékpár, lassú jármű) 

nem. A gépjármű egyes adatait a forgalmi engedélyben szereplő adatok alapján 

kell feltüntetni. 

 

2. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: a Kulturális Örökség Igazgatóságnál 

vezetett közhitelű nyilvántartásba vétel, védetté nyilvánított kulturális javak 

(muzeális emlékek, régészeti emlékek, művészeti alkotások, tárgyi, képi, írásos 

és egyéb emlékek), így különösen: természettudományi anyag (ásvány-, kőzet-, 

őslény-, növény-, állat- és embertani anyag), régészeti jellegű emlékek és 

numizmatikai tárgyak, történelmi, tudománytörténeti, művelődéstörténeti, 

hadtörténeti, mezőgazdasági, közlekedéstörténeti emlékek, muzeális értékű 

könyvek, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok valamint kéziratok, 

néprajzi (népművészeti) tárgyak, képzőművészeti alkotások, iparművészeti 

tárgyak, irodalmi, színház- és zenetörténeti, sporttörténeti emlékek, a fejlődés, a 

technikatörténet vagy a műszaki oktatás szempontjából jelentősnek számító 

műszaki jellegű tárgyak ( létesítmény, berendezés, műtárgy, gép, szerkezet, 

készülék, szerszám, műszer, kísérleti eszköz, modell, ezekről készült fénykép és 

rajz stb.), a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális élet kiemelkedő 

személyeinek életére és működésére vonatkozó emlékek, orvostörténeti és 



 

354 

 

gyógyszertörténeti emlékek. [1997. évi CXL. törvény a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről]. 

 

3. Egyéb ingóságok: akkor tüntetendő fel, ha értékünk darabonként vagy 

készletenként, gyűjteményként a vagyonnyilatkozat benyújtása időpontjában 

érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tízszeresét (2014. 

januártól 1,015,000 Ft) meghaladja. Az értéket Önnek kell felbecsülnie, erre 

vonatkozóan szakvéleményt nem szükséges beszereznie. Ugyancsak e pontban 

tüntetendő fel a védettnek nem minősülő (a 2. pontban nem szerepeltetett) 

műalkotások (képzőművészeti alkotások, ékszerek), gyűjtemények, bútorok, 

állatok stb. Azonosító adatként az ingóságok jellemző adatai (gyártási száma, 

kora, stílusa, anyaga, alkotója stb.) szerepeltetendő. 

 

Értelmező rendelkezések: 

Készlet: olyan ingóságok csoportja, melyek együttesen képeznek használati 

egységet (étkészletek, evőeszközkészletek stb.). 

Gyűjtemény: ingóságok egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött 

együttese. 

 

4. Értékpapír: e pontban kell feltüntetni értékpapírban megtestesülő 

megtakarításait. Értékpapírnak minősül minden olyan okirat, amelyet a Ptk. 

6:565. §-a vagy a kibocsátás helyének joga értékpapírnak tekint, így különösen: 

részvény, kötvény, állampapír, letéti jegy, váltó, csekk, közraktári jegy, 

jelzáloglevél stb. 

Az életbiztosítási kötvény a nevével ellentétben nem értékpapír, hanem 

biztosítási konstrukció, szerződésen alapuló pénzkövetelésnek tekinthető és így 

a 7. pont táblázatos részében kell szerepeltetni. 

Az értékpapír megnevezéseként a kibocsátó által adott megnevezést, értékenként 

pedig a névértéket kell feltüntetni. Az egy kibocsátó által azonos időpontban 

kiadott azonos elnevezésű értékpapírok együttes értékük, kezdő és befejező 

sorszámuk feltüntetésével is megjelölhetők. 

 

5. Takarékbetét: e pontban szíveskedjék közölni a pénzintézetnél vezetett 

takarékbetétben a rendelkezésre álló pénzösszeget. Itt kell feltüntetni a 

takaréklevél, egyéb betéti okirat adatait is. 

 

Értelmező rendelkezések: 

 

Pénzintézet: A pénzintézet fogalmát a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hitelintézetre változtatta. 

A hitelintézet fajtái: bank, szakosított hitelintézet és szövetkezeti hitelintézet 

(takarék- vagy hitelszövetkezet). 

Az önkéntes biztosító pénztárak nem tartoznak a hitelintézetek közé, ez 

alapján a pénztárba történő befizetések szerződés alapján fennálló 

pénzkövetelések, azonban pénzintézeti számlakövetelésnek nem minősíthetőek, 

hanem a pénzkövetelések 7. pont táblázatos részében kell szerepeltetni és a 

pénzkövetelés összegeként a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló, a biztosító 

pénztár által kiadott egyenlegközlő összegének megfelelően. 
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6. Készpénz: e pontban a be nem fektetett, pénzintézetnél el nem helyezett, a 

kitöltés napján rendelkezésre álló, a 3. pontban megjelölt értékhatárt meghaladó 

készpénzállományt szíveskedjék feltüntetni. 

 

7. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló 

pénzkövetelés: itt kell nyilatkoznia pénzintézettel, magánszeméllyel, gazdasági 

társasággal stb. szemben fennálló pénzköveteléséről, a részükre az Ön, illetve 

házastársa/élettársa, gyermeke által kölcsönadott pénzösszegről, amennyiben az 

külön-külön vagy együttesen meghaladja a 3. pontban megjelölt értékhatárt. A 

pénzintézeti számlakövetelésnél kell feltüntetnie lakossági folyószámláján, 

devizaszámláján (a devizanem megjelölésével), bankszámláján, egyéb számláján 

az adott devizanemben szereplő összeget, a pénzintézet által a nyilatkozattételt 

megelőzően kiadott igazolásnak megfelelően. Ha a megjelölt időpontban a 

számlán tartozás szerepel, akkor erről nem itt, hanem a tartozásokról szóló IV. 

rész 1. pontban kell nyilatkoznia. Amennyiben az adós magánszemély írásos 

hozzájárulását adta a részére nyújtott kölcsönnel összefüggésben személyes 

adatai feltüntetéséhez, e hozzájárulást nem kell csatolnia a 

vagyonnyilatkozathoz, azonban azt szíveskedjék megőrizni. Ilyen hozzájárulás 

hiányában csak a kölcsön összegére, keltére, lejárati idejére vonatkozó adatokat 

kell kitölteni. 

 

 

8. Más vagyontárgyak: itt lehet bejelenteni a 3. pontban meghatározott értékhatárt 

egyenként (darabonként) el nem érő, de a hónap első napján érvényes  kötelező 

legkisebb munkabér havi összege kétszeresét meghaladó értékű vagyontárgyakat 

(ingóságot), amennyiben azok együttes értéke meghaladja a kötelező legkisebb 

munkabér havi összegének tízszeresét. 

 

 

IV. rész: Tartozások 

 

1. Pénzintézettel szembeni tartozások: 

Itt kell feltüntetnie a pénzintézettől kapott (nem munkáltatói) lakáskölcsönt, áruvásárlási 

kölcsönt stb. A tartozás összegénél – lehetőség szerint – a tartozás kamatok nélkül számított 

alapösszegét szíveskedjék megjelölni. 

 

A pénzintézet fogalmát a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény hitelintézetre változtatta. 

 

2. Magánszemélyekkel szembeni tartozások: 

Amennyiben a hitelező magánszemély írásos hozzájárulását adta az általa nyújtott kölcsönnel 

összefüggésben személyes adatai feltüntetéséhez, e hozzájárulást nem kell csatolnia a 

vagyonnyilatkozathoz, azonban azt szíveskedjék megőrizni. Ilyen hozzájárulás hiányában 

csak a tartozás összegére, keltére, lejárati idejére vonatkozó adatokat kell kitölteni. 

V. rész: Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat 

 

Itt szerepeltetendő a magyarországi vagy külföldi gazdasági társaságokban, gazdálkodó 

szervezetnél fennálló tisztség vagy tulajdonosi érdekeltség, mindenkor a cég székhelye 

szerinti társasági jogi, cégjogi szabályoknak megfelelően. 

Értelmező rendelkezések: 
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Gazdasági társaságban való érdekeltség alatt értendő a közkereseti társaság részére 

rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás, a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott 

vagyoni betét, a korlátolt felelősségű társaságbeli üzletrész, a szövetkezetekről szóló törvény 

szerinti részjegy, célrészjegy és más vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti tagsági kölcsön 

kivételével, valamint más, tagsági jogot megtestesítő vagyoni részesedés, továbbá a 

részvénytársaságnál jegyzett részvény [Szja tv. 3. § 34. pont]. 

Az érdekeltség jelenlegi aránya vonatkozóan a kitöltés napján fennálló állapotnak megfelelő 

adatot szíveskedjenek feltüntetni, a társaság vagyonához, mint 100%-hoz viszonyítottan. 

Gazdasági társaság nyereségéből való részesedésnél a társasági szerződésben megjelölt 

százalékos arányt (ennek hiányában az Önre eső, a vagyoni hozzájárulása arányának 

megfelelő részét), illetőleg a részvénytársaság közgyűlése döntésének megfelelően az osztalék 

alapjául szolgáló részvényei névérték arányát szíveskedjék megjelölni, a kitöltés évét 

megelőző évre vonatkozó adatok szerint. A nyereségből való részesedés tényleges mértéke az 

érdekeltségi aránytól eltérő is lehet (a nyereséget összegszerűen viszont nem itt, hanem a 

jövedelemről szóló II. részben kell feltüntetnie). 

Vezető tisztségviselő: döntéshozatalra, ügyintézésre és törvényes képviseletre jogosult 

beosztása/tisztsége. 

 

 

A kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatai, valamint jövedelmi, 

érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozat kitöltési szabályai 

 

A vagyonnyilatkozat tartalmazza a kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozója nevét, 

születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira 

vonatkozó adatokat. A hozzátartozói minőséget a nyomtatványon szereplő felsorolás 

megfelelő részének aláhúzásával kell jelezni. 

 

A vagyonnyilatkozat ezen részét annyi példányban kell kitölteni, ahány hozzátartozó a 

kötelezettel egy háztartásban él. Hozzátartozónak minősül a törvény alkalmazása 

szempontjából: a házastárs, az élettárs, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek, a 

házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeke is. 

 

A vagyonnyilatkozat hozzátartozókra vonatkozó részének kitöltési szabályai megegyeznek a 

fent részletesen ismertetett kitöltési szabályokkal. 

 

Figyelmeztetés a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének  

jogkövetkezményeire 

 

A vezető tisztségviselőt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és annak 

esedékességének időpontjáról szóló tájékoztató megküldésével az emberi erőforrások 

minisztere 30 napos határidővel hívja fel a vagyonnyilatkozat tételre [Civil tv. 53/B. § (1) 

bekezdése]. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az teljesíti, aki annak esedékességekor valós 

tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz [Civil tv. 53/C. § (1) bekezdés]. 

 

Ha a kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét nem teljesíti határidőben és e 

mulasztásra nem különös méltánylást igénylő okból került sor, a miniszter erről szóló 

tájékoztatása alapján a kincstár  azon szervezet támogatásainak kifizetését felfüggeszti, 

amely a kötelezett vagyonnyilatkozat-tételi felhívását megalapozta [Civil tv. 53/C. § (3) 

bekezdés]. 
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Ellenőrzési eljárás 

 

A valós tartalom megállapítására vonatkozóan a vagyonnyilatkozat őrzéséért felelős az 

alábbiak szerint ellenőrzési eljárást folytathat le. 

 

Az őrzésért felelős (az emberi erőforrások minisztere) ellenőrzési eljárást folytathat le, ha a 

kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó valamely bejelentés szerint alaposan feltehető, hogy  

vagyongyarapodása a nyilatkozattételi-kötelezettségét megalapozó jogviszonyából, illetve az 

őrzésért felelős által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem 

igazolható [Civil tv. 53/D. § (1) bekezdés]. 

 

Az ellenőrzési eljárás lefolytatása esetén az őrzésért felelős a kötelezettet meghallgatja. Nem 

lehet meghallgatást sem kezdeményezni, ha a bejelentő névtelen, illetve, ha a bejelentés 

nyilvánvalóan alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, amelyet az őrzésért felelős már 

a korábbi meghallgatás során tisztázott. Meghallgatásra – a kötelezett kérelme alapján – a 

kötelezett által megbízott más személynek a jelenlétében, jegyzőkönyvezés mellett kerülhet 

sor. 

 

A vagyonnyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg az őrzésért felelős, ha döntenie 

kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről [Civil tv. 53/D.  (2)-(3) bekezdés]. 

 

Az őrzésért felelős – a vagyonnyilatkozat haladéktalan megküldésével – az állami 

adóhatóságnál a kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója 

vagyongyarapodásának az adózás rendjéről szóló törvény szerinti vizsgálatát kezdeményezi, 

ha 

 

a) az ellenőrzés során a vagyonnyilatkozatok tartalmából alaposan feltehető, hogy a 

kötelezett vagyongyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó 

jogviszonyából, illetve az őrzésért felelős által ismert egyéb törvényes forrásból származó 

jövedelme alapján nem igazolható, 

b) a meghallgatás során a bejelentésben szereplő tények, adatok, körülmények nem 

tisztázódnak hitelt érdemlően [Civil tv. 53/D. § (4) bekezdés]. 

 

A vagyongyarapodási vizsgálatra a Vnytv. 14. § (6) bekezdését és 15. §-át megfelelően kell 

alkalmazni. 

 

Ha a Vnytv. 15. § (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság által megállapított összeg 

meghaladja a Vnytv. 16. § (1) bekezdése szerinti mértékét, a felfüggesztett támogatási 

jogviszony hatályát veszti, az abból származóan a felfüggesztést megelőzően átutalt 

támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegére a támogató jogosult.  
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Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 102. számú hivatalos 

helyiségében, 200... ………………. napján. 

 

Tárgy: Vagyonnyilatkozat- tételre kötelezett köztisztviselő vagyonnyilatkozatának átvétele 

Az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 11.§. 

(4) bekezdése alapján. 

 

Kötelezett neve: ……………………………………………………………………… 

 

Nyilvántartási száma: ………………………………………………………………… 

 

Beosztása: ………………………………………………………………….. 

 

 

Mai napon vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségemnek eleget téve vagyonnyilatkozatom 1 

példányát lezárt borítékban az átvételre jogosult személynek átadtam. 

  

 

 

Tiszavasvári, 200...………..…………….. 

 

 

 

………………………………….   …………………………………….. 

                      átadó          átvételre jogosult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

359 

 

Tiszavasvári      

Polgármesteri Hivatal 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500, Fax.: 42/275-000 

 

 

 

Tájékoztatás a 200... évben teendő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és annak 

határidejéről 

 

 

A köztisztviselő neve:………………………………………………………………………. 

 

Nyilvántartási száma:…………………………………………………………………………. 

 

Beosztása/munkaköre:……………………………………………………………………… 

 

Alulírott jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója az alábbiak szerint tájékoztatom a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről és annak határidejéről: 

 

A köztisztviselő - az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

tv-ben meghatározottak alapján – vagyonnyilatkozat tételre kötelezett, mivel az ott 

vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséggel járó munkakörként megnevezett munkakört tölt be. 

 

Tájékoztatom, hogy 200... évben a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének legkésőbb 

200………………. (év/hó/nap) kell eleget tennie. 

 

Amennyiben kérdése merül fel a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatban, 

forduljon …………………………………., humánpolitikai ügyintézőhöz. 

 

 

Tiszavasvári, 200......………………….. 

 

 

 

 

Bundáné Badics Ildikó 

            jegyző 
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Tiszavasvári      

Polgármesteri Hivatal 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500, Fax.: 42/275-000 

 

 

 

Igazolás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

szóló tájékoztatás átvételéről 

 

 

 

A köztisztviselő neve:……………………………………………………………………….. 

 

Nyilvántartási száma: ………………………………………………………………………. 

 

Beosztása/munkaköre:………………………………………………………………………. 

 

 

 

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy: 

- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztató 1 példányát, 

- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 

melléklete szerinti nyomtatványt, 

- a nyomtatvány kitöltéséhez szükséges írásbeli útmutatót, valamint 

- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről való 

tájékoztatás 1 példányát 

a mai napon átvettem. 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 200…………..…………. 

 

 

 

 

……………………………………………. 

                      Köztisztviselő 
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés Kompár László 2019. évi tevékenységével kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási jelentésről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 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 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Jelezte a képviselő-testületnek és Tiszavasvári lakosságának, hogy jelentős változásokat 

eszközölnek majd a jövőben a konténeres hulladékszállítással kapcsolatosan. A hulladékszállítás 

igénybevételével kapcsolatosan is és az ellenőrzésekkel a felügyeletek vonatkozásában is. A 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről is szándék van az együttműködésre, ugyanis ők is 

látják a problémát.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

55/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

Kompár László 2019. évi tevékenységével kapcsolatos hulladékgazdálkodási jelentésről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

I. Elfogadja a Kompár László vállalkozó által benyújtott 2019. évi hulladékgazdálkodási 

jelentést. 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy fentiekről tájékoztassa vállalkozót. 

 

    Határidő: azonnal       Felelős: Szőke Zoltán 

            polgármester 
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Tárgy (22.np.): Előterjesztés a „Találkozások tere kialakítása” tárgyú pályázat 

„Mobilszínpad beszerzés fény és hangtechnikával” eljárásának 

eredményéről  

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 3 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás 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 név szerinti szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: Igen 

Balázsi Csilla képviselő: Igen 

Császár József Sándor képviselő: Igen 

dr. Kiss Krisztián képviselő: Nem 

Ráduly Zsolt alpolgármester: Igen 

Szabó Zoltán képviselő: Igen 

Szabó Zsolt képviselő: Igen 

Szőke Zoltán polgármester: Igen 

Szurkos Szilvia képviselő: Igen 

Tamás Viktor képviselő: Igen 

Volosinóczki Béla képviselő: Igen 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

56/2020.( II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

A „Találkozások Tere kialakítása Tiszavasváriban” tárgyú pályázat „Mobilszínpad 

beszerzés fény és hangtechnikával” közbeszerzési eljárásának eredményéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A „Találkozások Tere kialakítása 

Tiszavasváriban” tárgyú pályázat „Mobilszínpad beszerzés fény és hangtechnikával” 

közbeszerzési eljárásának eredményéről” című előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 

azonosítószámú pályázattal kapcsolatos „Találkozások tere kialakítása” tárgyban 

„Mobilszínpad beszerzés fény és hangtechnikával” lefolytatott Kbt. 115. § (1) 
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bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást - a Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve 

- a Kbt. 75. § (2) bekezdése alapján eredményessé nyilvánítja. 

 

2. METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(1165 Budapest Gábor Áron Utca 24) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.  

3. Megállapítja, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési 

szempontok alapján a legkedvezőbb, gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot a 

METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(1165 Budapest Gábor Áron Utca 24) 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Ajánlattevőket. 

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést nettó 19 618 310 Ft-os áron kösse meg 

melyről tájékoztassa a Testületet esedékességkor. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 
 

Tárgy (23.np.): Előterjesztés „Helyi klímastratégia kidolgozás, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása 

Tiszavasváriban” 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 3 igen szavazattal, 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

57/2020. (II.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

„ Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban” tárgyú pályázat 

Támogatói okiratának elfogadása 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

I. Elfogadja a 2020. február 14. napján kelt IKT-2018-106-I1-00011852/0000004 

iktatószámú támogatói okiratot.  

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Támogatási okiratban rögzített tartalom 

betartásáról. 

 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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373 
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Tárgy (24.np.): Előterjesztés a „TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú 

„Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat tervezési 

szerződésének utólagos jóváhagyásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólások: 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Az előterjesztés szerint aláírásra került ez a szerződés. Megkérdezte, hogy mi alapján tudják ezt 

utólagosan most jóváhagyni.  

 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza több 

éve, hogy a végrehajtás az a polgármester hatáskörében van, így ezt a testület elé sem kellene 

helyezni, de tájékoztatják a testületet, hogy ki az a vállalkozó, akivel szerződést kötött az 

önkormányzat. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

58/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

 

 

A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú 

„Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat 

tervezési szerződésének utólagos jóváhagyásáról 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 107. §-ában 

foglalt hatáskörében eljárva „A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület 
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kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat tervezési szerződésének utólagos jóváhagyásáról” 

szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Utólagosan jóváhagyja a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület 

kialakítása Tiszavasváriban” című pályázathoz a határozat 1. mellékletében szereplő 

tartalommal megkötött tervezési szerződést a GK-Stúdió Kft.-vel. 

 
 

Határidő: azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (25.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási 

szerződésének módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző szóbeli kiegészítése: 

A Tiva-Szolg Kft. közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátásra nyújtandó támogatás 

összege jól szerepelt az előterjesztésben, viszont a határozat-tervezet mellékletét képező 

szerződésben ez elírásra került, így kérte annak javítását a szerződés VI.1.1. pontban a 

működési támogatás összege megosztása soron IV. helyett VI. és a közfoglalkoztatással 

összefüggő feladatellátás összege helyesen 46.431.577.- Ft. 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 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 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 témafelelős által tett szóbeli 

kiegészítéssel együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

59/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

(egyben a 3/2020.(II.27.) számú alapítói határozatnak minősül)  

 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról 

 

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

közszolgáltatási szerződésének módosításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi 

döntést hozza: 

I.1. Kezdeményezi Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 
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15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz., a továbbiakban Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft.), mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet között - 

közfoglalkoztatási, valamint zöldfelület kezelési, városüzemeltetési, közutak 

karbantartására vonatkozásában - a 2017. december 1. napján létrejött közszolgáltatási 

szerződés módosítását, jelen határozat 1. melléklete szerinti - a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt - tartalommal.   

 

I. 2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. döntéshozó szerveként dönt a jelen határozat I.1. 

pontjában foglalt szerinti, jelen határozat 1. mellékletében foglalt közszolgáltatási 

szerződés jóváhagyásáról. 

 

Határidő: azonnal                Felelős: Szőke Zoltán polgármester

  

 

II.1. Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

II.2. Felkéri a polgármestert, hogy  a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét - jelen 

határozat egy példányának megküldésével - írásban értesítse a döntésről. A 2013. évi V. tv. 

(Ptk.) 3:109 § (4) bekezdése alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe 

tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról” szóló 59/2020. (II.27.) 

Kt. sz. határozathoz 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  

Mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15 képviseli: Szőke Zoltán 

polgármester) - a továbbiakban: önkormányzat -,  

másrészről Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság 

(Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz., képviseli: dr. Groncsák 

Andrea ügyvezető) - továbbiakban: Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-   

között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, Tiszavasvári Város 

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

szerződés módosításáról” szóló  59/2020. (II.27.) Kt. számú határozata alapján a követezők 

szerint: 

I. A szerződés tárgya:  
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat, a jelen szerződés IV. pontjában 

részletezett alábbi önkormányzati közfeladatok ellátására a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-t 

jelöli ki: 

 

- közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás; 

- zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő 

területeken és közterületeken;  

- városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok; 

- közutak, hidak karbantartása; 
 

- iskola-egészségügyi tevékenység; 

- védőnői ellátás 
 

- étkeztetés 

- Városi Piac üzemeltetése 

- ifjúsági tábor üzemeltetése 

 

II. A szerződés időtartama: 

Jelen szerződés 2019. június 13. napjától 2021. december 2. napjáig tartó határozott 

időre szól. 

 

III. A szerződés célja: 

A szerződésben vállalt kötelezettségek célja az önkormányzat – jelen szerződés I. és IV. 

pontjában foglalt - közfeladatainak magas színvonalú ellátása, az önkormányzat 

érdekeinek, valamint a szakmai követelményeknek, jogszabályi előírásoknak 

megfelelően, mely feladatokat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. folyamatosan és teljes körűen 

köteles végezni.  
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IV. A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. feladat-ellátási kötelezettsége: 

 

IV.1. Közfoglalkoztatással összefüggő feladat-ellátási kötelezettségek különösen: 

V.1.1. A közfoglalkoztatás összefüggő feladatellátás kiterjed az egyébként az 

önkormányzat által a helyi közfoglalkoztatási kötelezettség keretében biztosítandó 

valamennyi közfoglalkoztatási programra és közfoglalkoztatásra épülő 

mintaprogramra, hosszú távú közmunkaprogramra. Valamennyi programelem az éves 

közmunkaprogramokban foglalt tartalom szerint valósul meg. 

 

IV.1.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. évente legkésőbb november 30. napjáig javaslatot kér 

az önkormányzattól, önkormányzati intézményektől a következő évi közfoglalkoztatási 

programok megtervezéséhez.  

 

IV.1.3. Az aktuális változásokról, lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja az 

önkormányzatot.  

 

IV.1.4. A Szabolcs-Szatmár-Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya által megjelölt időpontig elkészíti a tárgyévi közfoglalkoztatási 

programok tervezetét, melynek tartalmáról haladéktalanul tájékoztatja az önkormányzatot. 

Gondoskodik a közfoglalkoztatási programok határidőben történő benyújtásáról.   

Az év közben jelentkező közmunkaerő igény benyújtása esetén az önkormányzatot 

haladéktalanul tájékoztatja. A közfoglalkoztatásra épülő mintaprogramok keretében az 

éves közmunkaprogram hosszabbításának lehetősége esetén a szükséges intézkedéseket, 

jognyilatkozatokat megteszi, önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja.  A 

tájékoztatás kiterjed a programok bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt 

feladatok egyes tevékenységek paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a 

foglalkoztatottak létszámára, dologi igényre, igényelt támogatás mértékére. 

 

IV.1.5. Biztosítja az átadott közfeladatok hatékony, szakszerű végrehajtásának szervezeti 

és személyi feltételeit, betartva az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményét. 

 

IV.1.6. Köteles minden elvárhatót megtenni a közfoglalkoztatásban részt vevők munkaügyi 

ügyintézése akadálymentes biztosítása, a határidők betartása, valamint a 

közfoglalkoztatottak által végzett munkafolyamatok akadálymentes, terveknek, 

Szabolcs-Szatmár-Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztállyal kötött hatósági szerződésnek megfelelő lebonyolítása érdekében. 

 

IV.1.7. Feladata továbbá: Közfoglalkoztatási terv elkészítése, hatósági szerződések 

megkötése, a közfoglalkoztatottak kiválasztása - együttműködve a polgármesteri hivatallal, 

önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, és a munkaügyi központtal -, kiértesítése, 

felvétele, munkáltatói jogkör gyakorlása, munkaügyi ügyintézése, munkaügyi iratok 

elkészítése (alkalmazási, megszüntető irat, szabadság megállapítása stb.), közmunka 

irányítása és adminisztrációja, a támogatás igénylése, elszámolása, munkabérek 

kifizetése, hatósági szerződésben foglaltak megvalósítása. A közmunkaprogram szükség 

szerinti dologi eszközállományának beszerzése, nyilvántartása, raktározása, őrzése, 

elszámolása. Munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése. 

 

IV.1.8.  A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatottak által gondoskodik a 

közfoglalkoztatási munkatervben, közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben 

szereplő feladatok ellátásának teljesítéséről. A közfoglalkoztatottak által ellátandó 

munkafeladatok többek között: a városi parkok folyamatos gondozása, a közterületek 

folyamatos tisztántartása, takarítása, csatornatisztítás, belvízvédelmi munkálatokban 
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közreműködés, kommunális feladatok ellátása, mezőgazdasági munkavégzés. Ezen 

funkciókat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. saját dolgozóival, ill. a közfoglalkoztatottak által 

látja el.  
 

IV.1.9. A mintaprogram támogatás kedvezményezettje a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.  

 

IV.1.10. Gondoskodik a közmunkaprogram szükség szerinti dologi eszközállományának 

szabályszerű beszerzéséről. Köteles a jelen szerződésben vállalt kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges, önkormányzat által használatába adott, feladat-ellátáshoz 

beszerzett, ill. hatósági szerződések mellékleteiben – a közmunkaprogramok kapcsán – 

tulajdonába került eszközök üzemeltetését, karbantartását, fenntartását, 

rekonstrukcióját és fejlesztését biztosítani. 

 

IV.1.11. Köteles a feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok, hatósági és szakmai 

előírások megismerésére és maradéktalan alkalmazására, köteles megfelelni a rá 

vonatkozó jogszabályoknak.  

 

IV.1.12. Gondoskodik a feladatellátás keretében szükséges hatósági engedélyek 

beszerzéséről, ahhoz szükséges tervek megrendeléséről. 

 

IV.1.13. Gondoskodik a közfoglalkoztatással, a közfoglalkoztatási 

projekttel(tekkel)/programmal(mokkal) kapcsolatos havi elszámolások, pénzügyi, szakmai 

beszámolók a támogatást nyújtó által (hatósági szerződésben) megjelölt határidőben 

történő elkésztéséről.  
 

IV.1.14. A közfoglalkoztatottak által gondoskodik a közfoglalkoztatási munkatervben, 

közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben szereplő feladatok ellátásának 

teljesítéséről az azokban megjelölt, előírt módon és feltételek szerint.  

 

IV.2. Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő, 

közterületi ingatlanokon (A közterületi kezelésben lévő közparkok, közterek, lakótelepi 

zöldfelületek növényzetének, berendezési eszközeinek fenntartása, a terület tisztán 

tartása. A zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és 

fenntartásához kapcsolódó feladatok): 

 

IV.2.1. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, parkfenntartási feladatok 

ellátása keretében a parkokban, zöldterület felújítása, füvesítése, fák-, cserjék ültetése, 

cserjék metszése, sövénynyírás, szükséges öntözési munkálatok elvégzése, zöldhulladék 

elszállítás. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon, parkokban, tereken téli 

üzemeltetési időszakban a hó eltakarítási munkálatok elvégzése, síkosság menetesítés. 

Terek, parkok tisztán tartása. 

 

IV.2.2. Virágágyások egy- és kétnyári virágok ültetése. 

IV.2.3. Utcai sorfák, parki fák, cserjék, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő fák, cserjék 

növényvédelmi munkáinak elvégzése, kártevő-mentesítés. 

IV.2.4. Csapadék elvezető csatornák, nyílt árkok, szivárgók, belvíz elvezetők tisztítása, 

kaszálása, fű nyírása, parlagfű-mentesítés, zöldhulladék elszállítás.  

 

IV.2.5. Utcai sorfa, fák fenntartása: balesetveszély fák gallyazása, kivágása, pótlása. 

IV.2.6. Játszóterek építése, fenntartása, átalakítása, karbantartása és időszakos 

ellenőrzése. 

IV.2.7. Játszótéri berendezések karbantartása. 
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IV.2.8. Városi közparkok, közterek, lakótelepi zöldfelületekre kihelyezett szemétgyűjtő 

szelencék ürítése, szemét összegyűjtése. 

IV.2.9. Szökőkút üzemeltetés, karbantartás. 

IV.2.10. Köztéri szobrok lemosása, tisztántartása. 

 

IV.3. Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok: 

IV.3.1. Városi takarítás, az önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, parkolók, 

buszmegállók tisztántartása. 

IV.3.2. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanon tartandó ünnepi rendezvények 

előtti és utáni takarítás. 

IV.3.3. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegális szemétlerakatok 

felszámolása. 

IV.3.4. Illemhely üzemeltetés. 

IV.3.5. Nemzeti ünnepeken zászlózás, kihelyezés, visszaszedés. Utcai és köztéri 

fénydekoráció, épületdekoráció, díszkivilágítás, köztéri díszek kihelyezésében, 

leszerelésében közreműködés. 

IV.3.6. Figyelemfelkeltő, veszélyre felhívó táblák kihelyezése, cseréje, pótlása. 

IV.3.7. Városi köztéri szemétgyűjtő szelencék ürítése, szemét összegyűjtése. (kivéve III.2.8. 

pont). 

 

IV.4. Közutak, hidak karbantartása: 

IV.4.1. Önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, parkolók, buszmegállók hó 

eltakarítási munkálatai elvégzése, téli síkosság-mentesítés. 

IV.4.2. Közúti jelzőtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása. 

IV.4.3. Önkormányzati utak karbantartási munkálatainak elvégzése, padka 

karbantartása, padkázás. 

IV.4.4. Földutak karbantartása. 

 

IV.5. Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás különösen: 

IV.5.1. Étkeztetés – intézményi gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása 

 

IV.6. Egészségügyi feladatellátás körében ellátandó feladatok különösen: 

IV.6.1. Egészségügyi alapellátások: A jogszabályban meghatározott – alábbi – kötelezően 

működtetett és önként vállalt egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el: 

IV.6.1.1. Vérvételi hely 

IV.6.1.3. Védőnői szolgálat 

IV.6.1.4. Iskola egészségügy 

IV.6.1.5. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai: egyéb egészségügyi ellátás 

 

IV. 7. Városi Piac és ifjúsági tábor üzemeltetése 

 

V. A felek jogai és kötelezettségei különösen: 
V.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a tervezésnél és az általa jelen szerződésben meghatározott 

tevékenysége ellátása során kezelt eszközök üzemeltetésénél elsődlegesen hatékonysági, 

gazdasági, takarékossági szempontok figyelembevételére köteles eljárni, de ez nem 

fenyegetheti a feladatként ellátott kötelezettségek teljesítését. 

V.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az Önkormányzattal együttműködve a feladatellátással 

érintett tevékenység megkezdése előtt a működéshez szükséges engedélyeket beszerzi, a 

működés szakmai feltételrendszerét biztosítja. 

 

V.3. A vagyontárgyak biztosítása a Tiva-Szolg Kft. feladata.  
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V.4.A Tiva-Szolg Nonprofit Kft.  feladata a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak 

megfelelő munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatok kidolgozása, ezek 

betartása és betartatása, illetve azok aktualizálása. 

 

V.5. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés IV. 

pontjában foglalt feladatokat az Önkormányzat érdekeinek, a helyi közszolgáltatás szakmai 

követelményeinek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal folyamatosan és teljes 

körűen végzi. E kötelezettsége elmulasztásából eredő a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

érdekkörében felmerülő kárért teljes felelősséggel tartozik.  

 

V.6.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat eseti kérésére a szerződéssel 

érintett feladat-ellátási tevékenységéről írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót 

készíteni. 

 

V.6.3. Az önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles – 

a Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését saját maga, vagy szakértő 

bevonásával bármikor ellenőrizni. 

 

V.6.4.  A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel 

együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást 

megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a 

szerződésben vállalt tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó 

minden rendelkezésre álló adatot és információt megadni. 

 

V.7. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles azonnal írásban jelenteni az Önkormányzatnak, 

ha  

- 60 napon túli elismert tartozás állomány keletkezik, 

- ellene csőd, vagy felszámolási eljárás indul, illetve ha végelszámolási eljárás 

megindításáról határoz, 

- az esedékes köztartozását nem tudja határidőre kifizetni, 

- az általa használt önkormányzati ingatlanvagyonban 10 %-nál nagyobb mértékű 

csökkenésről szerez tudomást, vagy 

- a feladat ellátás folyamatossága bármilyen okból kifolyólag veszélybe kerül. 

 

V.8. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. legkésőbb tárgyévet követő év április 30-ig köteles 

beszámolni a jelen szerződés alapján végzett feladatellátásról, az éves teljesítésről, a 

feladatellátás bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten köteles nyilvántartani. A 

Tiva-Szolg. Nonprofit Kft éves beszámolója a közfoglalkoztatási programok tekintetében 

kiterjed a programok bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt feladatok 

egyes tevékenységek paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a 

foglalkoztatottak létszámára, dologi igényre, igényelt támogatás mértékére, a végrehajtás 

eredményeire.  

 

V.9. A szerződésben foglalt feladatellátással kapcsolatos minden szerződést, számlát, 

bizonylatot és más okiratot 8 évig megőriz, s lehetővé teszi, hogy azokba betekinthessen. 

 

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

VI.1. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. jelen szerződés IV.2.-IV.4. és IV. 6.  

pontjaiban meghatározott feladatellátásához a működési kiadások fedezetére működési 

támogatást biztosít, az alábbiak szerint:  
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VI.1.1. A működési támogatás összege – jelen szerződés IV.2.-IV.4. pontjaiban 

meghatározott feladatellátáshoz: 

2020. január 1. napjától – 2020. december 31. napjáig: 86.508.996 – Ft, azaz 

nyolcvanhatmillió-ötszáznyolcezer-kilencszázkilencvenhat forint. 

 

IV.3. A működési támogatási összeg megosztása: 

 közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás:                                    46.431.577.- Ft 

 zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő 

területeken és közterületeken:                                  15.489.215.- Ft 

 Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok:     17.983.471.- Ft 

 Közutak, hidak karbantartása:                                                         6.604.733.- Ft 

Fenti összeg a Kft. működésének 2019. december 1. napjától 2020. november 30. napjáig 

folytatott tevékenységét támogatja. 

 

VI.2. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. - jelen szerződés IV.6. pontjában 

meghatározott - egészségügyi feladatellátásához a működési kiadások fedezetére 

működési támogatást biztosít, az alábbiak szerint:  

 

VI.2.1. Az átadott feladathoz tartozó teljesítmény volumen a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. –

t illeti meg a szerződés hatálya alatt. Az átadott egészségügyi feladathoz kapcsolódó 

finanszírozási jogosultságot 2019. június 13. fordulónapra figyelemmel az engedélyező 

hatósággal egyeztetett időponttal a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szerzi meg, így az általa 

lejelentett és elszámolható teljesítmények után járó díjat a NEAK a jogutód egészségügyi 

szolgáltatóra vonatkozó szabályok szerint a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére 

utalványozza.  

Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződés hatálya alatti időszakra nézve – a 2019. 

június 13. fordulónapra figyelemmel az engedélyező hatósággal egyeztetett időponttal - 

hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés szerinti egészségügyi feladatok ellátására 

nyújtott NEAK finanszírozási összeg közvetlenül a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

bankszámláján kerüljön jóváírásra. 

 

VI.2.2. Az Önkormányzat - jelen szerződés IV.6. pontjában meghatározott - 

egészségügyi feladatellátáshoz a működési kiadások fedezetére működési támogatást 

biztosít az alábbiak szerint: 

 

VI.2.2.1. A IV.6. pontban foglalt közfeladatok teljesítéséhez szükséges működési 

támogatás figyelembevételével az Önkormányzat Képviselő-testülete az éves 

költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.  

egészségügyi feladatainak ellátásához szükséges forrásokat. Ezen összeg 

meghatározásánál az Önkormányzat figyelemmel van az egészségügyi ágazat igényeire 

és arra, hogy a Szolgáltató a közhasznú feladatait megfelelő színvonalon láthassa el. 

VI.2.2.2. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére a 2020. január 1. és 2020. 

december 31. közötti időszakra vonatkozó működésének biztosítása céljából 18.000.000 Ft. 

Ft összegű, azaz tizennyolcmillió forint működési támogatást biztosít. A támogatást a Tiva-

Szolg Nonprofit Kft. egészségügyi feladatellátása működési kiadásai finanszírozására 

használhatja fel.  

 

VI.3. Jelen szerződésben meghatározott feladatok Önkormányzat által történő 

finanszírozásának közös szabályai: 
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VI.3.1. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelete hatályba 

lépéséig a 2020. december 1. napjától felmerülő költségeket az önkormányzat az 

átmeneti gazdálkodás alapján finanszírozza. 

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

Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges működési támogatást. A működési 

támogatás tárgyévi tényleges összegét az önkormányzat költségvetési rendelete 

tartalmazza. Amennyiben a tárgyévi költségvetés ettől eltérő összegű támogatást 

tartalmaz, akkor annak figyelembe vételével jelen szerződést módosítani kell. 

 

VI.3.2. A működési támogatást utólag, a tárgyhónapot követő 6. napjáig, havonta 

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

pénzforgalmi számlaszámára:……………………………….. Amennyiben a Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft. feladatellátásához szükséges, úgy a költségvetésben szereplő összeg keretén 

belül, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. indokolt írásbeli kérésére Önkormányzat gondoskodik 

a havi részleten felüli összeg utalásáról. 

 

VI.3.3. A működési támogatás összege az általános forgalmi adóra is fedezetet biztosít. A 

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

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

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

támogatási összeget legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg köteles visszautalni az 

Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a jelen szerződés 

megszegésével kapcsolatban a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-vel szemben felmerülő igényeit, 

ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti. 

 

VI.3.4. Az Áht. 50/A §-ában foglaltak alapján a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vállalja, hogy 

valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, Tiszavasvári Város Önkormányzata javára 

szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot ad a pénzügyi 

fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 

napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. 

 

VI.3.5. A szakmai és pénzügyi beszámoló elmulasztása, illetve határidőn túli benyújtása 

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

Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

 

VII. Közreműködő igénybevétele:  

VII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a feladat ellátása során jogosult arra, hogy a 

közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében egy vagy több közreműködőt vegyen 

igénybe, különösen, ha ez által a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésének hatékonysága, 

illetve minősége javul. A közreműködővel kötött szerződés nem lehet ellentétes a jelen 

szerződésben foglaltakkal.  

Az általa igénybe vett közreműködők tevékenységéért felelősséggel tartozik. A 

közreműködők igénybevétele nem növelheti a működési támogatás összegét.  

 

VII.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közreműködőt a közbeszerzési törvény 

rendelkezéseinek megfelelően, illetve a közbeszerzési értékhatár alatt olyan eljárással 

köteles kiválasztani, amely lehetővé teszi azon közreműködő kiválasztását, aki a 

szolgáltatásokat a legkisebb költséggel képes nyújtani, megfelelő minőségben. A Tiva-

Szolg Nonprofit Kft. kijelenti, hogy rendelkezik érvényes közbeszerzési szabályzattal. 
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VII.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját 

maga teljesített volna. 

 

VIII. Ellenőrzés: 

VIII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat eseti kérésére a szerződéssel 

érintett feladatellátásról írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót készíteni. 

 

VIII.2. Az önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles – 

a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését bármikor 

ellenőrizni. 

 

VIII.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel 

együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást 

megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a 

szerződésben vállalt tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó 

minden rendelkezésre álló adatot és információt megadni. 

 

IX. Szerződés felmondása: 

IX.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem lehet 

felmondani. 

 

IX.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel 

megszüntethető.  

 

IX.3.1. A szerződés megszűntethető 3 hónapos rendkívüli felmondással. Az 

Önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással az alábbi esetekben mondhatja fel: 

a) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét 

súlyosan megsértette, különösen, ha valamely közfeladatot az Önkormányzat ismételt 

írásbeli felhívása ellenére nem lát el megfelelően. 

b)  a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági 

előírásokat súlyosan megsértette.  

 

IX.3.2. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Tiva 

Szolg Nonprofit Kft. ellen jogerősen felszámolási eljárás indult. 

 

IX.3.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a szerződést 3 hónapos rendkívüli felmondással 

abban az esetben mondhatja fel, ha az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott 

közfeladatok ellátásához szükséges működési támogatást nem tudja biztosítani és ezzel 

lehetetlenné teszi a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ez irányú további működését. 
 

X. Egyebek:  

X.1. Felek megállapítják, hogy a közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás 

tekintetében Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. között 

jogutódlás áll fenn.  

 

X.2 Felek megállapítják, hogy az alábbi feladatok, mint a jogelőd gazdasági társaságok 

(Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tiszavasvári 

Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.) feladatai – a Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság 

Cg.15-09-063127/131 számú végzése értelmében – jogutódlás következtében 2019. június 

13. napjával a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. jelen szerződésben rögzített feladatai lettek: 

iskola-egészségügyi tevékenység, védőnői ellátás, étkeztetés, ifjúsági tábor, Városi piac 

üzemeltetése. 
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X.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

X.4. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 

alá. 

 

Tiszavasvári, 2020. február 28. 

 

 

 

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

Tiva-Szolg Nonprofit Kft.    Tiszavasvári Város Önkormányzata  

  dr. Groncsák Andrea     Szőke Zoltán 

ügyvezető       polgármester 

 

 

 

 
 

Tárgy (26.np.): Előterjesztés a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződések 

módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat 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 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 11 fő. 

 

 

 

 

 



 

397 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

60/2020. (II. 27.) Kt. számú 

határozata 
 

 

A gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződések módosításáról 

 

 (amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. taggyűlése 

vonatkozásában a 4/2020.(II.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete „A gyermekétkezetésre vonatkozó szerződésről” 

tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

1. Jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező, gyermekétkezetésre vonatkozó 

szerződést, valamint a határozat 2. sz. mellékletét képező megállapodás módosítást, és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse a 

a szerződésben érintett feleket. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet „A gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződések módosításáról” szóló  60/2020.(II.27.) Kt. számú 

határozathoz 

SZERZŐDÉS 

Szerződő felek:  

mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat) /székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz./ képviseletében Szőke 

Zoltán polgármester, 

 

másrészről a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) /székhely: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. sz./ képviseletében dr. Groncsák Andrea ügyvezető 

 

Együttműködő partnerek:  

 

1. Nyíregyházi Tankerületi Központ, székhely: 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 31/b 

(Képviseli: Gaszperné Román Margit igazgató) 

 

2. Tiszavasvári Egyesített Óvodai intézmény, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 

8. (Képviseli: Moravszki Zsoltné mb. intézményvezető) 

 

3. Városi Kincstár Tiszavasvári, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. 

(Képviseli: Huri-Szabó Szilvia igazgató) 

 

4. Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10.-

12. (Képviseli: Pájer Attila kancellár)  

 

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmény: 

A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-be történő beolvadás következtében a Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnt 2019. június 13. napjával, jogutódja a TIVA-SZOLG 

Nonprofit Kft. lett. 

A korábbi, gyermekétkezetésre vonatkozó Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-

testülete által a 4/2018. (I.25.) Kt. sz. határozattal elfogadott, gyermekétkezetési feladatra 

vonatkozó szerződés jelen szerződés megkötésével megszűnik. Jelen szerződés a korábbi 

aktualizálása.  

A Magyarországi Magiszter Alapítványt 2019. szeptember 1-jétől a szerződésből törölni 

szükséges. Így ezen szerződés aláírásával a korábbi, 2019. június 13. napjától hatályos 

szerződés megszűnik.  

2020. február 1-jétől a térítési díjak emelkedtek, és a felek módosító javaslatokkal éltek, 

így a szerződés 2020. március 1. napjától módosul.  

 

I. A Kft. által ellátandó feladatokról 

1.) Kft. vállalja a Városi Kincstár Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. 

(továbbiakban: Városi Kincstár) által megrendelt főzési adagszám előállítását a Tiszavasvári 

Kabay János Általános Iskola Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. sz. alatti (továbbiakban: Kabay), 

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Tiszavasvári, Gombás András 8B. sz. alatti 

(továbbiakban: Óvoda) és a Nyíregyházi SZC, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája, és Kollégiuma Tiszavasvári, Petőfi utca 1. sz. alatti (továbbiakban: 

Szakképzési Centrum) konyháiban. 

A Kft. vállalja az alábbi intézmények székhelyén, telephelyén, intézményegységében, illetve 

tagintézményében a közétkeztetés lebonyolítását az alábbiak szerint: 
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Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény: 

 Tiszavasvári, Gombás András u. 8B. sz. alatti főzőkonyhában és tálalókonyhában, 

továbbá az Ifjúság u. 8. sz., Vasvári Pál u. 67/a. sz., Egység u. 4. F-G szám alatti 

tálalókonyhákban.  

   

Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola: 

 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. alatti tálalókonyhában, főzőkonyhában és ebédlőben, 

továbbá a Vasvári Pál u. 97/A. sz. alatti tálalókonyhákban és ebédlőkben. 

 

 Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium: 

 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. sz. alatti tálalókonyhában és ebédlőben 

 

 Nyíregyházi SZC, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és 

Kollégiuma 
Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. alatti főzőkonyhában, ebédlőben. 

 

2.) Kft. vállalja, hogy a leadott étkezési megrendelési igényeiket folyamatosan, 

zökkenőmentesen kielégíti, az étkeztetési, konyhai üzemeltetési feladatokat teljes körűen 

ellátja. 

 

3.) Kft. vállalja a részére előzetesen megadott, várható adagszámok szerinti étkeztetési igény 

kielégítését. 

 

 

4.) A Kft. ennek a feladatnak az ellátásáért a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjaknak megfelelő összeg 200 %-ára 

jogosult, melynek a fele a nyersanyagköltség, a másik fele pedig a rezsiköltséget tartalmazza.  

 

A Kft. az óvoda esetén az Egyesített Óvodai Intézménynek, a többi intézmény esetén a Városi 

Kincstárhoz benyújtott számláján köteles feltüntetni az 1. pontban meghatározott 

intézmények részére nyújtott szolgáltatás részletezését. A számla benyújtására két hetes 

szolgáltatási időszakonként van mód. A számla kiállítását megelőzően a Kft. vállalja a Városi 

Kincstárral történő egyeztetést a leadott megrendelés és a nyújtott szolgáltatás eltéréseinek 

kiküszöbölése érdekében. Az így készült, egyeztetett számla ellenértékét a Városi Kincstár, 

illetve az Egyesített Óvodai Intézmény 8 munkanapon belül átutalja a Kft. bankszámlájára. 

Az Önkormányzat által igényelt rendezvények és a rendkívüli étkeztetési feladatok eseti díja 

egyéni megállapodás tárgyát képezi. 

 

5.) A szerződő felek közötti gazdasági és pénzügyi tranzakciók a Városi Kincstár illetve a 

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény közreműködésével kerülnek lebonyolításra. 

Az átutalt összeg célirányos felhasználását az Önkormányzat a helyszínen is jogosult 

ellenőrizni. 

A térítési díjak változtatásának szándékát részletes indoklással a Kft. köteles írásban jelezni az 

Önkormányzat irányába.  

 

6.) A Kft. kötelezi magát különösen az alábbi feladatok ellátására: 

1. Nyersanyag szükséglet beszerzése 

2. Ételek elkészítése /főzés/ 

3. Az I. pontban szereplő intézmények tálalókonyháihoz történő kiszállítás 

4. Közvetlen, azonnali fogyaszthatóság biztosítása 

5. Terítés, tálalás, melegítés, melegen tartás 
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6. Mosogatás 

7. Egyéb előkészítő és befejező munkálatok, főzőkonyha tisztán tartása. 

 

7.) Az étkezési igényt a Városi Kincstár erre kijelölt ügyintézőjénél kell jelezni. Az I. 1.) 

pontban megjelölt intézmények a tárgynapot megelőző nap 12.00 óráig közvetlenül a Kft. 

részére jelentik le igényeiket dokumentálható módon (e-mail, telefax). A Kft. kötelezi magát 

arra, hogy a már megrendelt adagszámhoz képest az étkezési igények lemondására 

lehetőséget biztosít, melynek részletes feltételeiről minden érintett intézmény tájékoztatást 

kap. 

Az intézményi étkeztetés ellátása érdekében a Kft. a Városi Kincstárral és a 

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménnyel a gazdálkodási szabályzatuknak történő 

megfelelés érdekében egyedi szerződést köt. 
 

9. ) A Kft. a konyhák szabad kapacitásaival önállóan rendelkezik, de az intézmények 

étkezőjének rendezvényre történő használatát a Nyíregyházi Tankerületi Központ, 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és 

Kollégiumának, igazgatójával/az illetékes intézmény-vezetőkkel egyezteti.  

Az I. 1.) pontban megjelölt intézmények – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 76. § (6) bekezdése alapján - vállalják, hogy szabad helyiségeiket biztosítják a Kft. 

számára társadalmi és családi rendezvények lebonyolítása céljából, amennyiben az nem 

zavarja az intézményben folyó tevékenységet. 

 

10.) A Kft. vállalja a minőségbiztosítási feltételeknek a működtetés során felmerülő új 

igényekhez történő igazítását. A Kft. vállalja, hogy a jogszabályok által előírt 

korcsoportonkénti tápanyagszükségletnek megfelelő étkezést biztosít. 

 

11.) A Kft. vállalja, hogy a szerződésben meghatározott intézményi étkeztetési feladatot jó 

minőségben látja el. Az Önkormányzat, a Városi Kincstár, a szolgáltatást igénybe vevő 

intézmények vezetői, valamint a szülői közösség szerveződései útján érkezett minőségi 

észrevételeket figyelembe veszi az előírásokhoz, és lehetőségekhez mérten, illetve szükség 

esetén részükre megfelelő tájékoztatást nyújt. 

A Kft. vállalja, hogy öt munkanapon belül megvizsgálja a szolgáltatás nem megfelelő 

színvonalon történő ellátására irányuló bejelentést, ennek eredményéről öt munkanapon belül 

írásbeli tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére. 

A szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekben bekövetkező változásokról, illetve 

eseményekről az Önkormányzat kijelölt kapcsolattartója útján haladéktalanul köteles 

tájékoztatni az Önkormányzatot, és köteles haladéktalanul válaszolni a hozzá intézett 

kérdésekre. 

 

12.) A Kft. kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges vonatkozó jogszabályokat, 

szakhatósági előírásokat, szakmai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket ismeri 

és betartja, a megfelelő és szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetve azok módosítása iránt 

jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül intézkedik. 

 

13.) A Kft. kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) 

bekezdés h.) pontjában foglaltaknak megfelel.  

 

14.) Az intézményekben, valamint a Kft. érdekkörében e szerződés teljesítésével 

összefüggésben felmerülő közleményeket a megrendelő dokumentálható módon (e-mail 

üzenettel, faxon) juttatja el. Előzetes egyeztetés során állapítják meg a felek a szolgáltatás 

megkezdéséig a kapcsolattartóik elérhetőségét. A Kft. vállalja, hogy az általa kijelölt 
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kapcsolattartó vagy helyettesítője folyamatos elérhetőségét biztosítja, mind az intézmények, 

mind az Önkormányzat kapcsolattartója számára.  

 

15.) Az intézmények szükséges és indokolt igényeihez mérten a Kft. vállalja a 

feladatellátást, illetve kötelezi magát arra, hogy az étkeztetés szervezésével az intézményi 

tevékenység zavartalanságát garantálja.  

 

II. A szerződés tartama, felülvizsgálata 

 

1) Jelen szerződést a felek 2020. március 1. napjától 2023. január 31. napjáig terjedő 

időtartamra kötik.  
 

2) Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító kijelenti, hogy a Kft. közhasznú 

tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdése, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-

ában foglaltak alapján az Önkormányzatnak kell ellátnia. 

 

3) Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzési tevékenységet a Kft. a speciális, egyes betegség 

csoportokhoz ill. érzékenységre tekintettel összeállított étrenddel segíti. A hátrányos 

helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítését és a közhasznú szervezetek 

számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatásokat - 

pedig alkalomszerűen, karitatív célú étkeztetéssel látja el. 

 

4) Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító, kijelenti, hogy a Kft. üzletszerű 

gazdasági tevékenységét kizárólag a közhasznú tevékenység céljainak megvalósítása 

érdekében végzi. Ezen célok elérését az üzletszerű gazdasági tevékenységek nem 

veszélyeztethetik. 

 

5.) A Kft. köteles biztosítani a szerződés szerinti szolgáltatás folyamatosságát addig, amíg 

erre az esetleges új szerződő fél írásban kötelezettséget nem vállal. 

 

6) A közétkeztetés biztosítása érdekében a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására 

vonatkozó kötelezettség a szerződés lejártának, ill. felmondásának esetére is terheli a Kft.-

t, amíg az Önkormányzat nem köt szerződést a jelenlegi, ill. egy másik szolgáltatóval.  

 

7) A Kft. jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az ellátottak személyes adatainak védelmére 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismeri, és azokat betartja, illetve betarttatja. 

 

8) A Kft. vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges képzettséggel és szakértelemmel, 

illetve alkalmazási feltételekkel rendelkező megfelelő munkaerő alkalmazásával látja el 

feladatát. 

A Kft. a dolgozói által okozott szándékos vagy gondatlan károkozásért teljes körű és 

korlátlan felelősséget vállal. A Kft. kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt saját 

felelősségére vehet igénybe.  

 

9) A feladat ellátása során a I/1. pontban felsorolt feladat-ellátási helyeken vagy annak 

ellátottjaival kapcsolatos kárenyhítő vagy költségkímélő, takarékos megoldások 

alkalmazását, az ehhez szükséges intézkedéseket a helyiségek bérletére vonatkozó 

szerződések tartalmazzák. 
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10) A Kft. kijelenti, hogy lejárt köztartozása nincs, és tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 

tárgyát képező szolgáltatásnak alvállalkozásba adása az Önkormányzat előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül tilos. 

 

11) Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátását a Kft. nem vagy nem 

megfelelően teljesíti, akkor az Önkormányzatot megilleti a rendkívüli felmondás joga. A 

rendkívüli felmondás annak írásbeli közlésétől számított 30. nappal lép hatályba. 

 A rendkívüli felmondás joga a Kft.-t nem illeti meg.  

 

III. A Kft. részére a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása 

 

1) Az intézményi étkeztetés ellátása érdekében a Kft. az alábbi ingatlanok tekintetében 

bérleti szerződést köt az Önkormányzat, Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamint a 

Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeivel: 

 

 Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény: 

 a 2283/1. hrsz.-ú, a valóságban Tiszavasvári, Gombás András u. 8B. sz., a 

20795/3. hrsz.-ú, a valóságban az Ifjúság u. 8. sz., a 755. hrsz.-ú, a valóságban a 

Vasvári Pál u. 67/a. sz., a 736 hrsz.-ú, a valóságban az Egység u. 4. F-G szám 

alatti tálalókonyhákra vonatkozóan.  

 Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola: 

 a 20795/3. hrsz.-ú, a valóságban Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. alatti főzőkonyhára, 

a két bejáratú garázsból egy gépkocsiállásra, a 822/2/A/2. hrsz.-ú, a valóságban a 

Vasvári Pál u. 97/A. sz. alatti tálalókonyhákra vonatkozóan. 

 Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium: 

a tiszavasvári 2835 hrsz-ú, a valóságban a Hétvezér u. 19. sz. alatti tálalókonyhára 

vonatkozóan. 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája, és Kollégiuma:  
A 2443 hrsz-ú, a valóságban a Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. alatti főzőkonyhára 

vonatkozóan.  

 

-  A megkötendő bérleti szerződés ezen ingatlanok konyha és kiszolgáló helyiségeinek, 

mosókonyhájának, raktárainak és a vagyonleltárban ezen helyiségekben található 

mennyiségben és értékben, illetve csak mennyiségben nyilvántartott valamennyi 

eszközének használatát biztosítja a Kft. számára. 

 

-  Ezen vagyontárgyak hasznosítására - így a bérbeadására is - vonatkozó szerződést az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkor hatályos rendelet 

rendelkezései alapján köthet az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője. A Nyíregyházi 

Tankerületi Központ, és Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiumának a vagyontárgyak hasznosítására 

vonatkozóan az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés alapján köteles eljárni. 

 

-  Az Önkormányzat felhívására kötelesek a számviteli előírásoknak megfelelő vagyonleltár 

elkészítésében közreműködni. A vagyontárgyak felújítása, fejlesztése és ennek költsége az 

Önkormányzatot terheli. 

 

-  A szerződés lejáratakor a Kft. az átvevő leltárban szereplő mennyiségben és használatra 

alkalmas minőségben köteles visszaszolgáltatni az átvett eszközöket. 
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- A rendelkezésre bocsátott vagyon jelen szerződés teljesítésével összefüggésben történő, 

azaz célirányos felhasználását az Önkormányzat a helyszínen is jogosult ellenőrizni.  

A Kft. az Önkormányzat részére évente egyszer írásbeli beszámolót készít. 

 

IV. Záró rendelkezések 

 

1) Jelen Szerződést a Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik. A jelen megállapodásban 

nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései irányadóak. 

 

2) Jelen Szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés 

érvényességét. Felek kötelesek az érvénytelen kikötést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, 

amely leginkább megfelel a Felek jelenlegi szerződéses akaratának és a mindenkori 

jogszabályoknak. 

 

3) Felek bármely jogvita esetére megállapodnak abban, hogy ezt elsősorban egymás között 

nemperes úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén - a pertárgy értékétől függően - 

a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

4) Jelen szerződés a mellékletekkel együtt készült, amelyet a felek elolvastak, 

megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 (hat) 

egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá. 

 

5) Jelen szerződésben a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Tiszavasvári Egyesített 

Óvodai Intézmény, és a Városi Kincstár és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma, együttműködő partnerként vesz részt. 

 

6.) 2020. március 1. napjával a 274/2019. (VII.25.) Kt. sz. határozattal elfogadott 

szerződés megszűnik.  

 

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

 

 

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

 Tiszavasvári Város Önkormányzata        TIVA-Szolg Nonprofit Kft 

 képviseli:   képviseli: 

         Szőke Zoltán polgármester dr. Groncsák Andrea ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári, 2020. ……………. 

 

 

…………………………………………………… 

pénzügyi ellenjegyző 

 

Tiszavasvári, 2020. …………….   

 

 

…………………………………………. 

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

képviseli 

Moravszki Zsoltné intézményvezető 
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Tiszavasvári, 2020. ……………. 

 

 

……………………………………. 

Városi Kincstár Tiszavasvári 

Képviseli: 

Huri-Szabó Szilvia 

igazgató 

 

 

 

 

A jelen szerződésben foglaltakat tudomásul veszem: 

 

 

Nyíregyháza, 2020. ………….. 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum, 

képviseli: 

Pájer Attila 

kancellár 

 

Nyíregyháza, 2020. ………….. 

 

………………………………………………………………………………. 

Nyíregyházi Tankerületi Központ 

képviseli 

Gaszperné Román Margit igazgató 
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1. sz. melléklet a ……/2020.(……….) Kt. sz. határozathoz 

 

A KFT. ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÉTKEZTETÉSEK IDŐPONTJAI* 

 

 

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény: 

 

 - tízórai: 8
00

-9
00

      Útvonal: Ifjúság u., Vasvári Pál u., Egység u., 

 - ebéd:    11
00

-12
30

  Útvonal: Ifjúság u., Vasvári Pál u., Egység u.  

 - uzsonna: Ebéddel együtt biztosítva 

 

 

 

Tiszavasvári Általános Iskola: 

 

 Ifjúság u. 8. sz.: 

  - tízórai: 9
40 

  - ebéd:  11
30

 -14
00 

  - uzsonna: 15
15

 -16
00 

 Vasvári Pál u. 95. sz.: 

  - tízórai: 8
00 

  - ebéd:  11
30

 -14
00 

  - uzsonna: ebéddel együtt biztosítva 

 

 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és 

Kollégiuma  

Petőfi u.1. sz.: 

   - reggeli: 6
00

-7
30

       

  - ebéd:  11
30

-14
30

   

- vacsora:        18
30-

19
30

      

 Hétvezér u. 19.: 

  - ebéd:  12
30

-14
30 

 

* Az étkeztetések időpontjai az intézményvezetők kérésére rendkívüli esetekben eltérhetnek a 

fentiektől. 
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2. melléklet „A gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződések módosításáról” szóló 60/2020.(II.27.) Kt. számú 

határozathoz 

 

Megállapodás Módosítása_2 

közétkeztetési feladatok ellátására 

 

mely létrejött egyrészről: 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 163105 
Székhely és postázási címe: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. 

Adószám: 15832070-2-15 

Számlaszám: 10044001-00335302-00000000 

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

tel: (06 42) 512 371 

E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu 

Képviseli: Pájer Attila kancellár, mint megbízó (a továbbiakban: Centrum) 

 

 

másodrészről: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

törzsszáma: 732462 

adóigazgatási azonosító száma: 15732468-2-15 

bankszámlaszáma: 11744144-15404761 

statisztikai számjele: 15732468-8411-321-15 

tel: (06-42) 520-500 

E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint feladat ellátásért felelős fél (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 

 

 

harmadrészről a 

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (TIVA-Szolg Nonprofit Kft.) 

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

cégjegyzékszáma: 15-09-063127 

adószáma: 11255644-2-15 

bankszámlaszáma: 68700016-10131501-00000000 Takarékbank Zrt Tiszavasvári fiók,  

tel: (06 42) 275 425 

E-mail: tivaszolgnonprofit@gmail.com 

képviseli: dr. Groncsák Andrea ügyvezető, - mint a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit 

Kft. jogutódjaként a feladat ellátást végző fél (a továbbiakban: TIVA-Szolg Kft.) 

 

 E

gyüttesen Felek között alulírott napon és helyen alábbi feltételekkel: 

 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Felek rögzítik, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata, a Tiszavasvári Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) 

megállapodást kötöttek a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozóan 

közétkeztetési feladatok ellátására tárgyában. 

mailto:tivaszolgnonprofit@gmail.com
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A Megállapodás módosításával a KLIK helyébe, annak jogutódjaként 2015. 07. 01. napjától 

kezdődő hatállyal a Centrum lépett be (továbbiakban: Megállapodás). 

A Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. átalakulással megszűnt, és 2019. 06. 13. napján 

beolvadt a TIVA-Szolg Kft-be. A beolvadással a TIVA-Szolg Kft. a Nonprofit Kft. 

jogutódja lett. 

Önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatok ellátásával továbbiakban TIVA-Szolg Kft.- 

bízta meg.  

A korábbi, Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 

jelenlegi elnevezése: Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma.  

 

 

II. A Tiszavasvári Város Önkormányzata 236/2015. (X.29.) Kt. sz. határozattal 

elfogadott 3 oldalú megállapodása az alábbiakban módosul: 

 

1. Jog

utódlás következtében ahol a Megállapodás Nonprofit Kft.-t nevez meg, ott a 

továbbiakban TIVA-Szolg Kft-t kell érteni. 

 

2. A 

megállapodás VI. Egyéb rendelkezések része 6.) pontja az alábbiakkal egészül ki:  

 

Felek kapcsolattartói adatai továbbiakban:  

 

Centrum részéről: Szabó Zoltán tagintézmény igazgatója,  

Tel: 06/70/1980-057, 42-520-045, E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet.hu  

 

TIVA-Szolg Kft. részéről: dr. Groncsák Andrea ügyvezető,  

Tel:(06/42/ 275 425, Email: tivaszolgnonprofit@gmail.com 

 

Önkormányzat részéről: Krasznainé dr. Csikós Magdolna 

Tel: 42/520-500, Email: csikos.magdolna@tiszavasvari.hu 

A Megállapodással érintett tagintézmény elnevezése és címe: Nyíregyházi SZC 

Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 4440 Tiszavasvári, 

Petőfi Sándor utca 1. E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet.hu, Tel: 42-520-045. 

 

3. Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás-módosítás kizárólag a közétkeztetési feladatok 

ellátását végző fél adatai és az intézmény elnevezésében, valamint a kapcsolattartási 

adatokban bekövetkezett változás miatt jött létre, a Megállapodás jelen 

megállapodásmódosítással nem érintett részei változatlan formában fennmaradnak. Jelen 

megállapodásmódosítás az alap megállapodással és azok módosításaival együtt érvényes. 

 

4. Jelen megállapodás módosítás hatályba lépésének az időpontja 2020. március 1.  

 

5. Jelen megállapodásmódosítás 2 (kettő) oldalból áll és 3 (három) eredeti példányban 

készül, melyből 1-1 példány feleket, 1 példány a tagintézményt illeti meg. Felek elolvasás 

és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. 

 

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

 

mailto:vpkszk@vpkszk.sulinet.hu
mailto:tivaszolgnonprofit@gmail.com
mailto:vpkszk@vpkszk.sulinet.hu
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.…………………………………….  .………….……………………………. 

Tiszavasvári Város Önkormányzat  Nyíregyházi Szakképzési Centrum 

Szőke Zoltán polgármester 

 

 Pájer Attila kancellár 

 

 

.…………………………………….   

TIVA-Szolg Nonprofit Kft.   

dr. Groncsák Andrea ügyvezető 

 

  

 

Pénzügyi Ellenjegyző: 

 

…………………………….  ……………………………. 

Tiszavasvári Város 

Önkormányzat 
 Nyíregyházi Szakképzési Centrum 

………………………………………..  
 

 

 
 

Tárgy (27.np.): Előterjesztés a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez 

kapcsolódó szerződések módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

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

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

61/2020. (II. 27.) Kt. számú 

határozata 
 

(amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. taggyűlése 

vonatkozásában a 5/2020.(II.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztéssel kapcsolatban - az 

alábbi határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület  

 

 

I. jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. között – a szünidei étkeztetés biztosítására 

vonatkozó – egységes szerkezetbe foglalt, módosított megbízási szerződést, 

jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

II. jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári 

Bölcsőde intézményével – a szünidei étkeztetés biztosítására vonatkozó – 

egységes szerkezetbe foglalt, módosított együttműködési megállapodást, 

jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal.  

 

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

aláírására. 

 

IV.  Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1 példányát küldje meg a Tiva-Szolg 

Kft. ügyvezetőjének, valamint a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetőjének. 

 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet  „A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések módosításáról” szóló  

61/2020.(II.27.) Kt. számú határozathoz 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

  
amely létrejött egyrészről a 

  

Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő: Szőke Zoltán polgármester 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

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

Adószám: 15732468-2-15 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről 

  

Cég/szervezet neve: Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

Képviselő: dr. Groncsák Andrea ügyvezető 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám 

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám 

Cégjegyzék szám: 15-09-063127 

Adószám: 11255644-2-15 

 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) 

között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

  

1. A megbízó megbízást ad – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A 

rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről „szóló 44/2018. (II.28.) Kt. 

számú határozatában foglaltaknak és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 

Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően - a megbízott részére a következő feladatok 

végzésére, ellátására: 

  

a) A megbízott a szünidei étkeztetés keretében  

aa.) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi 

szünet, valamint az ezen időszakra eső óvoda zárva tartásának időtartama alatti 

munkanapokon, és  

ab) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási 

szünetben a szünet teljes időtartamára eső valamennyi munkanapra, valamint az 

ezen időtartamra eső óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon 

déli meleg főétkeztetést biztosít.  
b.) A megbízott az étkezést egyszer használatos műanyag edényben történő elvitellel 

biztosítja.  

c.) A megbízott a kiosztást igény szerint az alábbi helyeken biztosítja: 

- Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.    

- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál u. 97/A. szám alatti telephely ebédlője 

- Tiszavasvári Általános Iskola Ifjúság u. 8. szám alatti székhely konyhája 

- Tiszavasvári-Józsefháza Polgári u. 2. (volt Boglárka étterem előtti tér) 

 

d)  Megbízott az étkeztetést a megbízó által rendelkezésre bocsátott jogosultak listája 

alapján, a megbízó által megjelölt hátrányos helyzetű és a rendszeres 
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gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek részére biztosítja. 

e)   Megbízott kéthetente utólag 448 Ft+ ÁFA/fő/nap, azaz bruttó 569 Ft/fő/nap összeget 

számlázhat megbízó felé maximum a megbízó által megjelölt és a megbízott részére 

átadott listán szereplő és az étkezést ténylegesen igénybevevő gyermekek után. 

Ezen összegből a nyersanyagnorma egységesen 210 Ft.+ÁFA/fő/nap, a 

rezsiköltség 238 Ft+ÁFA/fő/nap.  

f)   Az önkormányzat a c.) pontban meghatározott számla ellenértékét annak beérkezését 

követő 8 napon belül átutalással egyenlíti ki megbízott Takarékbank Zrt-nél 

vezetett 68700016-10131501-00000000 számú bankszámlájára. 

 g) A megbízott köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról, a 

megbízást érintő lényeges körülményekről a megbízót folyamatosan tájékoztatni. 

 h)  A megbízott köteles a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a Korm. rendelet 

szerint dokumentálni. 

 

2. A megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet Szőke Zoltán polgármester utasításai 

szerint, a megbízói érdekeknek megfelelően köteles teljesíteni. 

3. A megbízás jelen megbízási szerződés felek általi aláírásával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

5. Felek megállapodnak, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

által „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” szóló 43/2019. 

(I.31.) Kt. számú határozattal elfogadott, 2019. február 14. napján aláírt határozatlan 

idejű megbízási szerződést jelen megbízási szerződés hatályba lépésének napjával 

megszüntetik.  

 

 

Kelt: 2020. ………………………  

 

 

 

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

           megbízó                           megbízott 

Tiszavasvári Város Önkormányzata         Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

                  képviseletében       képviseletében 

     Szőke Zoltán polgármester                dr. Groncsák Andrea ügyvezető 
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2. melléklet  „A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések módosításáról” szóló  

61/2020.(II.27.) Kt. számú határozathoz 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Mely létrejött Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4., a továbbiakban: polgármesteri hivatal) képviseletében a jegyző,  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., a 

továbbiakban: önkormányzat) képviseletében a polgármester,  

 

valamint a Tiszavasvári Bölcsőde (4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8/a), mint az 

önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve (a továbbiakban: bölcsőde) 

képviseletében az intézményvezető  

 

között a követezők szerint: 

 

1. Az együttműködés általános szempontjai 

1.1 A polgármesteri hivatal, az önkormányzat és a bölcsőde együttműködésének célja az, 

hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A rászoruló gyermekek 

intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről„ szóló 44/2018. (II.28.) Kt. számú 
határozatában foglaltaknak és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 

Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően a szünidei étkeztetést biztosítsa. 

1.2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő gazdálkodási, szakmai 

döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

 

2. Szünidei étkeztetés: 

2.1 A szünidei étkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli, meleg 

főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére kell 

biztosítani.  

 

2.2. A bölcsőde feladata a szünidei gyermekétkeztetés lebonyolításában: 

2.2.1. A bölcsőde – a rendelkezésére bocsátott költségvetési keret terhére - teljesíti az alábbi 

feladatokat:  

a.) A bölcsőde a szünidei étkeztetés keretében  

aa.) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi 

szünetben a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek számára a zárva tartás 

időtartama alatt valamennyi munkanapon, míg a bölcsődei ellátásban nem részesülő 

gyermekek számára az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi 

munkanapon;  
ab) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári nyitvatartási 

szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon, déli meleg főétkeztetést biztosít  

b.) A bölcsőde az étkezést egyszer használatos műanyag edényben történő elvitellel 

biztosítja.  

c.) A bölcsőde a kiosztást igény szerint – a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-vel kötött külön 

szállítási megállapodás alapján - az alábbi helyeken biztosítja: 
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- Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.  

- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál u. 97/A. szám alatti telephely ebédlője 

- Tiszavasvári Általános Iskola Ifjúság u. 8. szám alatti székhely konyhája 

- Tiszavasvári-Józsefháza Polgári u. 2. (volt Boglárka étterem előtti tér) 

 

 

d.) A bölcsőde az étkeztetést a jegyző által rendelkezésre bocsátott jogosultak listája 

alapján, a megbízó által megjelölt hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítja. 

e.) Tiszavasvári Város Önkormányzata részére a Magyarország központi költségvetéséről 

szóló törvény kötött felhasználású támogatást biztosít a rászoruló gyermekek intézményen 

kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz.  

A feladat finanszírozására biztosított összeg bruttó 569 Ft/fő/nap. Ezen összegből a 

nyersanyagköltség bruttó 292 Ft/fő/nap, a rezsiköltség bruttó 277 Ft/fő/nap. 

f.) A bölcsőde köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról, a 

feladatellátást érintő lényeges körülményekről a polgármestert, valamint a jegyzőt 

folyamatosan tájékoztatni. 

g.) A bölcsőde köteles a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a Korm. rendelet 

szerint dokumentálni. 

 

3.1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

3.2. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 

alá. 

3.3.1. Jelen megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 

rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” 44/2018. (II.28.) Kt. 

számú határozatával hagyta jóvá. 

3.3.2.Jelen együttműködési megállapodás a felek általi aláírás napjával lép hatályba.  

3.3.2. Felek megállapodnak, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

által „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” szóló 43/2019. 

(I.31.) Kt. számú határozattal elfogadott, 2019. február 19. napján aláírt, határozatlan 

időtartamra szóló együttműködési megállapodást jelen együttműködési megállapodás 

hatályba lépésének napjával megszüntetik.  

 

Tiszavasvári, 2020. ……………… 

 

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

       Reznek Istvánné      Dr. Kórik Zsuzsanna 

    Tiszavasvári Bölcsőde                Polgármesteri Hivatal  

         intézményvezető              jegyző 

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

          Szőke Zoltán 

              polgármester 
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Tárgy (28.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új 

tagjának megválasztásáról 

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 3 igen szavazattal, 

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

testület számára.   

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tájékoztatásként elmondta, hogy Sipos Ibolya a bizottsági tagságáról lemondott, nem tud részt 

venni a bizottság munkájában. Mivel 5 főből kell, hogy álljon a bizottság, így új tag 

megválasztása szükséges. Javasolta Fülöp Attilát a bizottság új tagjának.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

62/2020. (II.27.) Kt. számú 

 határozata 
 

 

Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ,,Tiszavasvári Települési Értéktár 

új tagjának megválasztásáról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi a döntést hozza: 

 

1. Elfogadja Sipos Ibolya lemondását a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság tagságáról. 

A bizottság új tagjának 2020. március 1. napjával Fülöp Attilát (lakcíme: 4440 

Tiszavasvári, Hősök u. 51.) választja meg. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Települési Értéktár Bizottság 

megválasztott tagját. 

 

 

Határidő: azonnal                                                Felelős:  Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (29.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

2020/2021. nevelési évére történő jelentkezés eljárási rendjéről és a 

beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

dr. Csomós Anita témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy elírásra került a kiírás 1. oldal 3. bekezdésében a sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátásának kritériuma, és az alapító okirattal összhangban az alábbi szövegre 

módosítani javasolta. „Az óvoda az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását 

biztosítja:    a   sajátos nevelési igényű gyerekek közül aki: tanulásban akadályozott (enyhe 

mentális retardáció), integráltan nevelhető látás-, hallás-, mozgás- és beszédfogyatékos, az 

aktivitás és figyelem zavarával küzd, pervazív fejlődési zavarral küzd és az illetékes szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható, a járási/tankerületi szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, kiemelten tehetséges gyermek.”  

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

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

testület számára.   

 

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

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

kiegészítéssel együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

63/2020. (II.27.) Kt. számú  

                 határozata 

 

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2020/2021. nevelési évre történő 

beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

 

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

törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

 A Képviselő-testület 

 

1.) a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe történő beiratkozás időpontját 2020. 

április 20-22. közötti időszakra, naponta 8 és 16 óra között jelöli ki. A beiratkozás helye: 

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény székhelye (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.). 
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2.) felkéri a polgármestert, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

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

(1a) bekezdésében előírtaknak megfelelve – a határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal – az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 

összefüggő eljárásról szóló közlemény közzétételéről gondoskodjon az önkormányzat 

honlapján. 

 

 

Határidő: 2020. március 20.           Felelős: Szőke Zoltán 

           polgármester 

 

3.) felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse az 

érintett intézmény vezetőjét. 

 

 

Határidő: azonnal                  Felelős: Szőke Zoltán                                             

          polgármester 

     

4.) Felkéri a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény vezetőjét, hogy az óvodai beiratkozás 

idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló közlemény 

közzétételéről az óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon 

gondoskodjon. 

 

           Határidő: azonnal                                                  Felelős: TEOI intézményvezetője 
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63/2020. (II.27.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE 

A TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNYBE 

a 2020/2021-es NEVELÉSI ÉVRE 

 

ÓVODAI BEIRATÁS  

IDŐPONTJA: 

2020. április 20-22. (hétfőtől-szerdáig) naponta 8-16 óra között 

HELYSZÍNE: 
 

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

Fülemüle Zöld Óvoda 

(4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.) 

Az óvoda felvételi körzete: Tiszavasvári Város közigazgatási területe.  

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány, 

- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok, 

- a gyermek TAJ kártyája 

 
Az óvoda az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosítja:  a   sajátos nevelési 

igényű gyerekek közül aki: tanulásban akadályozott (enyhe mentális retardáció), integráltan 

nevelhető látás-, hallás-, mozgás- és beszédfogyatékos, az aktivitás és figyelem zavarával 

küzd, pervazív fejlődési zavarral küzd és az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján integráltan oktatható, a járási/tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, kiemelten 

tehetséges gyermek.  

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2020. május 22-ig írásban 

megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.  

 
A szülő a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat 

Tiszavasvári Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A 

jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy 

megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.  

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 

szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 

szabálysértést követ el.  

 



 

418 

 

 
 

Tárgy (30.np.): Előterjesztés önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok 

haszonbérbe adásáról   

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága „A tiszavasvári, 044/1 

hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról szóló határozat-tervezettel kapcsolatban 

1 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül többségi igen szavazat hiányában 

nem hozott döntést. A 046/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vonatkozásában 2 igen és 1 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül és a többi határozat-tervezetet 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

 

Hozzászólások: 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megkérdezte, hogy mi volt az oka annak, hogy ennyire megoszlott a szavazat. 

 

Szabó Zoltán képviselő: 

Elmondta, hogy azért tartózkodott, ugyanis kiment megnézni az ott folyó munkálatokat, és a 

területeket, amiket használ az önkormányzat, és úgy gondolja, hogy egy nagyon jó 

kezdeményezés indult el. Lehetne még ezt bővíteni, növelni, és lehetne segíteni a 

Közétkeztetésnek a működését a saját termesztésű zöldségekkel.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Az idei évi közmunkaprogram el lett fogadva a testület által, így azokra a földterületekre, amiket 

Szabó Zoltán képviselő úr javasolt, hogy tartsa meg az önkormányzat közfoglalkoztatásban, nem 

lát rá lehetőséget, hogy azt meg tudják művelni. Ezekre a földterületekre nem lett tervezve 

semmilyen tevékenység, sem támogatást nem kap rá az önkormányzat vetőmagra, se művelésre. 

Tehát most nincs rá pénzforrás. Az idei évben a bérbeadást célszerű előtérbe helyezni.  

 

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

Zoltán polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2020. (II.27.) Kt. számú  

határozata 

 

a tiszavasvári 044/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról 
 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva „a tiszavasvári 044/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról” szóló 

előterjesztésről az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület haszonbérbe adásra meghirdeti nyilvános, licittárgyalásos eljárás 

keretében a következő önkormányzati ingatlant: 

 

bérbe adandó ingatlan 

helyrajzi száma területe (ha) Ak értéke művelési ága 

044/1 3,4 64.87 szántó 

 

2. Az 1. pontban szereplő ingatlan a határozat 1. mellékletében szereplő pályázati felhívásban 

foglaltak szerint kerül meghirdetésre. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy hirdesse meg haszonbérletre a határozat mellékletében 

található pályázati felhívásban szereplő ingatlant. 

 

4. A pályázati kiírás időpontja: 2020. március 02. 

 

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat kiírásától számított 16. nap, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óra. 

 

Határidő: 2020. március 02.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

           

5. 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 

 

6.  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően 

terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatot a pályáztatás eredményessége eldöntése 

érdekében. 

 

Határidő: esedékességkor               Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 



 

420 

 

 
 

64/2020. (II.27.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra 

 

 

1. A pályázat kiírója:  Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

2. A pályázat tárgya: 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló tiszavasvári 044/1 helyrajzi számú 

ingatlan nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő haszonbérbe adása az 

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

rendelet 5. melléklete, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, a 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

tiszavasvári 044/1 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó pályázati kiírásáról szóló 

64/2020.(II.27.) Kt. számú határozata alapján. 

 

3. A pályázati eljárás tárgyát képező ingatlan:  

 

ingatlan ingatlanra 

bejegyzett teher, 

egyéb jogok 
fekvése helyrajzi 

száma 

művelési 

ága 

nagysága 

(ha) 

aranykorona 

érték 

induló licitára  

külterület 044/1 szántó 

 

3,4 64.87 63.000 Ft/ha/év 

+ ÁFA 

vezetékjog (E.ON) 

 

A licitküszöb 1.000 Ft. 

3.1. Haszonbérlettel kapcsolatos egyéb információ: 

A haszonbérleti szerződés időtartama 5 év. 

A haszonbérleti díjat készpénzben vagy banki átutalással egy összegben, számla ellenében, a számla 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb adott év október 31. napjáig kell megfizetni.  

Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartja a jogát, hogy kétévente a haszonbérleti díj mértékét 

felülvizsgálja és a KSH által közzétett adatok alapján a tárgyév elején közzétett előző évre vonatkozó 

átlagos infláció mértékével megemelje. 

A földalapú támogatásra a haszonbérlő jogosult. 

4. A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevők köre:  

A pályázati eljárásban pályázóként vehet részt az a földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet, 

aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 

Földforgalmi tv.) alapján földhasználati jogosultságot szerezhet. 

 

5. A pályázat érvényességének feltételei: 

 

5.1. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minden esetben tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 
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 A pályázó nevét, címét, adóazonosító jelét, földműves nyilvántartásba vételi határozat számát, 

Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tagsági azonosító számát, 

állampolgárságát.  

 Mezőgazdasági termelőszervezet esetén ügyvezetőjének nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzék 

számát, mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel határozat számát.  

 

 

5.2. A pályázónak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba minden esetben 

nyilatkoznia kell arról, hogy:  

 a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket; 

 a licittárgyaláson részt kíván venni; 

 Földforgalmi tv. alapján természetes személy esetén földművesnek, jogi személy esetén 

mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;  

 nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

alatt; 

 nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 7. § 34. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása; 

 vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 40. § (1)-(4) bekezdésében, 

valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;   

 a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a 

földhasznosítási kötelezettségének.  

 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, illetve arról, hogy nem nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. 

 a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága 

nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot; 

 A pályázónak, amennyiben pályakezdő gazdálkodó a fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia 

arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti 

településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati 

jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági 

üzemközpontot létesít, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet 

folytat. 

 A pályázónak, amennyiben újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a fentieken túl 

kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 

éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. 

Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a pályázatban 

foglaltak megvalósítására. 

 

5.3 A pályázathoz csatolandó dokumentumok, igazolások: 
A pályázati felhívás 5.1. és 5.2. pontjában meghatározott adatokat, nyilatkozatokat alátámasztó 

dokumentumok, igazolások.  

 

6. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 

 

6.1. 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. 

 

6.2. A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 

 

– írásban, papíralapú formában,  

– személyesen, vagy postai úton 
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– zárt borítékban, melyet Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni,  

– fel kell tüntetni a borítékon:  

 „Pályázat a tiszavasvári 044/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 

haszonbérletére” elnevezést,   

 licit tárgyalás időpontjáig nem bontható fel.  

 

6.3. Pályázat benyújtási ideje:  

 

A pályázat benyújtására a 2020. március 02. napján történő kiírástól számított 16. napig, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óráig van lehetőség.  

 
Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára 

adták.  

7. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja: 
 

7.1. A beérkezett pályázatok felbontásának helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.2. A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és 

                Ügyrendi Bizottsági ülés. 

7.3. A beérkezett pályázatok felbontásának módja:  nyílt 

 

7.4. A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:  A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján 

kerülnek elbírálásra. 

7.5. A licittárgyalás helye:   Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.6. A licittárgyalás ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és  

 Ügyrendi Bizottsági ülés. 

 

7.7. 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 haszonbérleti díjat ajánlotta. 

 

– Amennyiben a haszonbérleti 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. 

– 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. 

 

8. 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. 

 Amennyiben a pályázó az eljárás során bármikor meghatalmazott útján jár el, úgy a pályázó 

meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni 

képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét. 

 A pályázati felhívás 1. melléklete tartalmazza a bérbe adandó ingatlan térképét. 
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9. 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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a tiszavasvári 044/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázati felhívás melléklete 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2020. (II.27.) Kt. számú  

határozata 

 

a tiszavasvári 046/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról 
 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva „a tiszavasvári 046/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról” szóló 

előterjesztésről az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület haszonbérbe adásra meghirdeti nyilvános, licittárgyalásos eljárás 

keretében a következő önkormányzati ingatlant: 

 

bérbe adandó ingatlan 

helyrajzi száma területe (ha) Ak értéke művelési ága 

046/1 23,5 320.61 szántó, rét 

 

2. Az 1. pontban szereplő ingatlan a határozat 1. mellékletében szereplő pályázati felhívásban 

foglaltak szerint kerül meghirdetésre. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy hirdesse meg haszonbérletre a határozat mellékletében 

található pályázati felhívásban szereplő ingatlant. 

 

4. A pályázati kiírás időpontja: 2020. március 02. 

 

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat kiírásától számított 16. nap, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óra. 

 

Határidő: 2020. március 02.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

           

5. 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 
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6.  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően 

terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatot a pályáztatás eredményessége eldöntése 

érdekében. 

 

Határidő: esedékességkor             Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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65/2020. (II.27.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra 

 

 

1. A pályázat kiírója:  Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

2. A pályázat tárgya: 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló tiszavasvári 046/1 helyrajzi számú 

ingatlan nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő haszonbérbe adása az 

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

rendelet 5. melléklete, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, a 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

tiszavasvári 046/1 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó pályázati kiírásáról szóló 

65/2020.(II.27.) Kt. számú határozata alapján. 

 

3. A pályázati eljárás tárgyát képező ingatlan:  

 

ingatlan ingatlanra bejegyzett 

teher, egyéb jogok fekvése helyrajzi 

száma 

művelési 

ága 

nagysága 

(ha) 

aranykorona 

érték 

induló licitára  

külterület 046/1 szántó 

 

23,5 320.61 63.000 

Ft/ha/év + 

ÁFA 

vezetékjog (E.ON) 

 

A licitküszöb 1.000 Ft. 

3.1. Haszonbérlettel kapcsolatos egyéb információ: 

A haszonbérleti szerződés időtartama 5 év. 

A haszonbérleti díjat készpénzben vagy banki átutalással egy összegben, számla ellenében, a számla 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb adott év október 31. napjáig kell megfizetni.  

Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartja a jogát, hogy kétévente a haszonbérleti díj mértékét 

felülvizsgálja és a KSH által közzétett adatok alapján a tárgyév elején közzétett előző évre vonatkozó 

átlagos infláció mértékével megemelje. 

A földalapú támogatásra a haszonbérlő jogosult. 

4. A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevők köre:  

A pályázati eljárásban pályázóként vehet részt az a földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet, 

aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 

Földforgalmi tv.) alapján földhasználati jogosultságot szerezhet. 

5. A pályázat érvényességének feltételei: 

 

5.1. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minden esetben tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 
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 A pályázó nevét, címét, adóazonosító jelét, földműves nyilvántartásba vételi határozat számát, 

Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tagsági azonosító számát, 

állampolgárságát.  

 Mezőgazdasági termelőszervezet esetén ügyvezetőjének nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzék 

számát, mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel határozat számát.  

 

 

5.2. A pályázónak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba minden esetben 

nyilatkoznia kell arról, hogy:  

 a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket; 

 a licittárgyaláson részt kíván venni; 

 Földforgalmi tv. alapján természetes személy esetén földművesnek, jogi személy esetén 

mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;  

 nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

alatt; 

 nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 7. § 34. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása; 

 vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 40. § (1)-(4) bekezdésében, 

valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;   

 a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a 

földhasznosítási kötelezettségének.  

 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, illetve arról, hogy nem nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. 

 a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága 

nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot; 

 A pályázónak, amennyiben pályakezdő gazdálkodó a fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia 

arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti 

településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati 

jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági 

üzemközpontot létesít, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet 

folytat. 

 A pályázónak, amennyiben újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a fentieken túl 

kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 

éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. 

Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a pályázatban 

foglaltak megvalósítására. 

 

5.3 A pályázathoz csatolandó dokumentumok, igazolások: 
A pályázati felhívás 5.1. és 5.2. pontjában meghatározott adatokat, nyilatkozatokat alátámasztó 

dokumentumok, igazolások.  

 

6. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 

 

6.1. 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. 

 

6.2. A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 

 

– írásban, papíralapú formában,  

– személyesen, vagy postai úton 
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– zárt borítékban, melyet Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni,  

– fel kell tüntetni a borítékon:  

 „Pályázat a tiszavasvári 046/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 

haszonbérletére” elnevezést,   

 licit tárgyalás időpontjáig nem bontható fel.  

 

6.3. Pályázat benyújtási ideje:  

 

A pályázat benyújtására a 2020. március 02. napján történő kiírástól számított 16. napig, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óráig van lehetőség.  

 

Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára 

adták.  

 

7. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja: 

 

7.1. A beérkezett pályázatok felbontásának helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.2. A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és 

                Ügyrendi Bizottsági ülés. 

7.3. A beérkezett pályázatok felbontásának módja:  nyílt 

 

7.4. A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:  A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján 

kerülnek elbírálásra. 

7.5. A licittárgyalás helye:   Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.6. A licittárgyalás ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és  

 Ügyrendi Bizottsági ülés. 

 

7.7. 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 haszonbérleti díjat ajánlotta. 

 

– Amennyiben a haszonbérleti 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. 

– 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. 

 

8. 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. 

 Amennyiben a pályázó az eljárás során bármikor meghatalmazott útján jár el, úgy a pályázó 

meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni 

képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét. 
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 A pályázati felhívás 1. melléklete tartalmazza a bérbe adandó ingatlan térképét. 

 

9. 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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a tiszavasvári 046/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázati felhívás melléklete 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a harmadik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2020. (II.27.) Kt. számú  

határozata 

 

a tiszavasvári 0340/13 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról 
 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva „a tiszavasvári 0340/13 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról” szóló 

előterjesztésről az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület haszonbérbe adásra meghirdeti nyilvános, licittárgyalásos eljárás 

keretében a következő önkormányzati ingatlant: 

 

bérbe adandó ingatlan 

helyrajzi száma területe (ha) Ak értéke művelési ága 

0340/13 4.8872 114.03 szántó, rét 

 

 

2. Az 1. pontban szereplő ingatlan a határozat 1. mellékletében szereplő pályázati felhívásban 

foglaltak szerint kerül meghirdetésre. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy hirdesse meg haszonbérletre a határozat mellékletében 

található pályázati felhívásban szereplő ingatlant. 

 

4. A pályázati kiírás időpontja: 2020. március 02. 

 

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat kiírásától számított 16. nap, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óra. 

 

Határidő: 2020. március 02.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

           

5. 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 
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6.  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően 

terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatot a pályáztatás eredményessége eldöntése 

érdekében. 

 

Határidő: esedékességkor              Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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66/2020. (II.27.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra 

 

 

1. A pályázat kiírója:  Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

2. A pályázat tárgya: 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló tiszavasvári 0340/13 helyrajzi 

számú ingatlan nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő haszonbérbe adása 

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

önkormányzati rendelet 5. melléklete, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 0340/13 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó 

pályázati kiírásáról szóló 66/2020.(II.27.) Kt. számú határozata alapján. 

 

3. A pályázati eljárás tárgyát képező ingatlan:  

 

ingatlan ingatlanra 

bejegyzett teher, 

egyéb jogok 
fekvése helyrajzi 

száma 

művelési 

ága 

nagysága 

(ha) 

aranykorona 

érték 

induló licitára  

külterület 0340/13 szántó 

rét 

4.8872 114.03 63.000 Ft/ha/év 

+ ÁFA 

szolgalmi jog 

(TIGÁZ)  

 

A licitküszöb 1.000 Ft. 

3.1. Haszonbérlettel kapcsolatos egyéb információ: 

A haszonbérleti szerződés időtartama 5 év. 

A haszonbérleti díjat készpénzben vagy banki átutalással egy összegben, számla ellenében, a számla 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb adott év október 31. napjáig kell megfizetni.  

Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartja a jogát, hogy kétévente a haszonbérleti díj mértékét 

felülvizsgálja és a KSH által közzétett adatok alapján a tárgyév elején közzétett előző évre vonatkozó 

átlagos infláció mértékével megemelje. 

A földalapú támogatásra a haszonbérlő jogosult. 

4. A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevők köre:  

A pályázati eljárásban pályázóként vehet részt az a földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet, 

aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 

Földforgalmi tv.) alapján földhasználati jogosultságot szerezhet. 

 

5. A pályázat érvényességének feltételei: 

 

5.1. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minden esetben tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 
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 A pályázó nevét, címét, adóazonosító jelét, földműves nyilvántartásba vételi határozat számát, 

Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tagsági azonosító számát, 

állampolgárságát.  

 Mezőgazdasági termelőszervezet esetén ügyvezetőjének nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzék 

számát, mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel határozat számát.  

 

5.2. A pályázónak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba minden esetben 

nyilatkoznia kell arról, hogy:  

 a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket; 

 a licittárgyaláson részt kíván venni; 

 Földforgalmi tv. alapján természetes személy esetén földművesnek, jogi személy esetén 

mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;  

 nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

alatt; 

 nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 7. § 34. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása; 

 vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 40. § (1)-(4) bekezdésében, 

valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;   

 a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a 

földhasznosítási kötelezettségének.  

 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, illetve arról, hogy nem nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. 

 a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága 

nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot; 

 A pályázónak, amennyiben pályakezdő gazdálkodó a fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia 

arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti 

településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati 

jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági 

üzemközpontot létesít, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet 

folytat. 

 A pályázónak, amennyiben újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a fentieken túl 

kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 

éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. 

Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a pályázatban 

foglaltak megvalósítására. 

 

5.3 A pályázathoz csatolandó dokumentumok, igazolások: 

A pályázati felhívás 5.1. és 5.2. pontjában meghatározott adatokat, nyilatkozatokat alátámasztó 

dokumentumok, igazolások.  

 

6. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 

 

6.1. 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. 

 

6.2. A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 

 

– írásban, papíralapú formában,  
– személyesen, vagy postai úton 
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– zárt borítékban, melyet Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni,  

– fel kell tüntetni a borítékon:  

 „Pályázat a tiszavasvári 0340/13 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 

haszonbérletére” elnevezést,   

 licit tárgyalás időpontjáig nem bontható fel.  

 

6.3. Pályázat benyújtási ideje:  

 

A pályázat benyújtására a 2020. március 02. napján történő kiírástól számított 16. napig, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óráig van lehetőség.  

 

Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára 

adták.  

7. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja: 
 

7.1. A beérkezett pályázatok felbontásának helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.2. A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és 

                Ügyrendi Bizottsági ülés. 

7.3. A beérkezett pályázatok felbontásának módja:  nyílt 

 

7.4. A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:  A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján 

kerülnek elbírálásra. 

7.5. A licittárgyalás helye:   Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.6. A licittárgyalás ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és  

 Ügyrendi Bizottsági ülés. 

 

7.7. 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 haszonbérleti díjat ajánlotta. 

 

– Amennyiben a haszonbérleti 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. 

– 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. 

 

8. 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. 

 Amennyiben a pályázó az eljárás során bármikor meghatalmazott útján jár el, úgy a pályázó 

meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni 

képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét. 

 A pályázati felhívás 1. melléklete tartalmazza a bérbe adandó ingatlan térképét. 
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9. 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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a tiszavasvári 0340/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázati felhívás melléklete 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a negyedik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

67/2020. (II.27.) Kt. számú  

határozata 

 

a tiszavasvári 0340/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva „a tiszavasvári 0340/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról” szóló 

előterjesztésről az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület haszonbérbe adásra meghirdeti nyilvános, licittárgyalásos eljárás 

keretében a következő önkormányzati ingatlant: 

 

bérbe adandó ingatlan 

helyrajzi száma területe (ha) Ak értéke művelési ága 

0340/15 10.0955 223.86 szántó, rét, saját használatú út 

 

2. Az 1. pontban szereplő ingatlan a határozat 1. mellékletében szereplő pályázati felhívásban 

foglaltak szerint kerül meghirdetésre. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy hirdesse meg haszonbérletre a határozat mellékletében 

található pályázati felhívásban szereplő ingatlant. 

 

4. A pályázati kiírás időpontja: 2020. március 02. 

 

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat kiírásától számított 16. nap, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óra. 

 

Határidő: 2020. március 02.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

           

5. 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 

 

6.  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően 

terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatot a pályáztatás eredményessége eldöntése 

érdekében. 

 

Határidő: esedékességkor             Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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67/2020. (II.27.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra 

 

 

1. A pályázat kiírója:  Tiszavasvári Város Önkormányzata 
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

2. A pályázat tárgya: 
A Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló tiszavasvári 0340/15 helyrajzi 

számú ingatlan nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő haszonbérbe adása 

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

önkormányzati rendelet 5. melléklete, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 0340/15 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó 

pályázati kiírásáról szóló 67/2020.(II.27.) Kt. számú határozata alapján. 

 

3. A pályázati eljárás tárgyát képező ingatlan:  

 

ingatlan ingatlanra 

bejegyzett teher, 

egyéb jogok 
fekvése helyrajzi 

száma 

művelési 

ága 

nagysága 

(ha) 

aranykorona 

érték 

induló licitára  

külterület 0340/15 szántó, rét, 

saját 

használat 

út 

10.0955 223.86 63.000 Ft/ha/év 

+ ÁFA 

 szolgalmi jog 

(TIGÁZ) 

vezetékjog (E.ON) 

 

A licitküszöb 1.000 Ft. 

3.1. Haszonbérlettel kapcsolatos egyéb információ: 

A haszonbérleti szerződés időtartama 5 év. 

A haszonbérleti díjat készpénzben vagy banki átutalással egy összegben, számla ellenében, a számla 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb adott év október 31. napjáig kell megfizetni.  

Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartja a jogát, hogy kétévente a haszonbérleti díj mértékét 

felülvizsgálja és a KSH által közzétett adatok alapján a tárgyév elején közzétett előző évre vonatkozó 

átlagos infláció mértékével megemelje. 

A földalapú támogatásra a haszonbérlő jogosult. 

4. A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevők köre:  

A pályázati eljárásban pályázóként vehet részt az a földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet, 

aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 

Földforgalmi tv.) alapján földhasználati jogosultságot szerezhet. 

5. A pályázat érvényességének feltételei: 

 

5.1. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minden esetben tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 
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 A pályázó nevét, címét, adóazonosító jelét, földműves nyilvántartásba vételi határozat számát, 

Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tagsági azonosító számát, 

állampolgárságát.  

 Mezőgazdasági termelőszervezet esetén ügyvezetőjének nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzék 

számát, mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel határozat számát.  

 

5.2. A pályázónak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba minden esetben 

nyilatkoznia kell arról, hogy:  

 a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket; 

 a licittárgyaláson részt kíván venni; 

 Földforgalmi tv. alapján természetes személy esetén földművesnek, jogi személy esetén 

mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;  

 nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

alatt; 

 nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 7. § 34. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása; 

 vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 40. § (1)-(4) bekezdésében, 

valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;   

 a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a 

földhasznosítási kötelezettségének.  

 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, illetve arról, hogy nem nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. 

 a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága 

nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot; 

 A pályázónak, amennyiben pályakezdő gazdálkodó a fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia 

arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti 

településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati 

jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági 

üzemközpontot létesít, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet 

folytat. 

 A pályázónak, amennyiben újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a fentieken túl 

kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 

éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. 

Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a pályázatban 

foglaltak megvalósítására. 

 

5.3 A pályázathoz csatolandó dokumentumok, igazolások: 

A pályázati felhívás 5.1. és 5.2. pontjában meghatározott adatokat, nyilatkozatokat alátámasztó 

dokumentumok, igazolások.  

 

6. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 

 

6.1. 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. 

 

6.2. A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 

 

– írásban, papíralapú formában,  
– személyesen, vagy postai úton 
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– zárt borítékban, melyet Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni,  

– fel kell tüntetni a borítékon:  

 „Pályázat a tiszavasvári 0340/15 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 

haszonbérletére” elnevezést,   

 licit tárgyalás időpontjáig nem bontható fel.  

 

6.3. Pályázat benyújtási ideje:  

 

A pályázat benyújtására a 2020. március 02. napján történő kiírástól számított 16. napig, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óráig van lehetőség.  

 
Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára 

adták.  

7. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja: 
 

7.1. A beérkezett pályázatok felbontásának helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.2. A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és 

                Ügyrendi Bizottsági ülés. 

7.3. A beérkezett pályázatok felbontásának módja:  nyílt 

 

7.4. A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:  A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján 

kerülnek elbírálásra. 

7.5. A licittárgyalás helye:   Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.6. A licittárgyalás ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és  

 Ügyrendi Bizottsági ülés. 

 

7.7. 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 haszonbérleti díjat ajánlotta. 

 

– Amennyiben a haszonbérleti 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. 

– 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. 

 

8. 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. 

 Amennyiben a pályázó az eljárás során bármikor meghatalmazott útján jár el, úgy a pályázó 

meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni 

képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét. 

 A pályázati felhívás 1. melléklete tartalmazza a bérbe adandó ingatlan térképét. 
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9. 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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a tiszavasvári 0340/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázati felhívás melléklete 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester az ötödik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

68/2020. (II.27.) Kt. számú  

határozata 

 

a tiszavasvári 0246/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva „a tiszavasvári 0246/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról” szóló 

előterjesztésről az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület haszonbérbe adásra meghirdeti nyilvános, licittárgyalásos eljárás 

keretében a következő önkormányzati ingatlant: 

 

bérbe adandó ingatlan 

helyrajzi száma területe (ha) Ak értéke művelési ága 

0246/1 0.6922 9.67 szántó 

 

2. Az 1. pontban szereplő ingatlan a határozat 1. mellékletében szereplő pályázati felhívásban 

foglaltak szerint kerül meghirdetésre. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy hirdesse meg haszonbérletre a határozat mellékletében 

található pályázati felhívásban szereplő ingatlant. 

 

4. A pályázati kiírás időpontja: 2020. március 02. 

 

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat kiírásától számított 16. nap, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óra. 

 

Határidő: 2020. március 02.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

           

5. 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 

 

6.  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően 

terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatot a pályáztatás eredményessége eldöntése 

érdekében. 

 

Határidő: esedékességkor             Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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68/2020. (II.27.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra 

 

 

1. A pályázat kiírója:  Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

2. A pályázat tárgya: 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló tiszavasvári 0246/1 helyrajzi 

számú ingatlan nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő haszonbérbe adása 

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

önkormányzati rendelet 5. melléklete, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 0246/1 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó 

pályázati kiírásáról szóló 68/2020.(II.27.) Kt. számú határozata alapján. 

 

3. A pályázati eljárás tárgyát képező ingatlan:  

 

ingatlan ingatlanra 

bejegyzett teher, 

egyéb jogok 
fekvése helyrajzi 

száma 

művelési 

ága 

nagysága 

(ha) 

aranykorona 

érték 

induló licitára  

külterület 0246/1 szántó 0.6922 9.67 63.000 Ft/ha/év 

+ ÁFA 

- 

 

A licitküszöb 1.000 Ft. 

3.1. Haszonbérlettel kapcsolatos egyéb információ: 

A haszonbérleti szerződés időtartama 5 év. 

A haszonbérleti díjat készpénzben vagy banki átutalással egy összegben, számla ellenében, a számla 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb adott év október 31. napjáig kell megfizetni.  

Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartja a jogát, hogy kétévente a haszonbérleti díj mértékét 

felülvizsgálja és a KSH által közzétett adatok alapján a tárgyév elején közzétett előző évre vonatkozó 

átlagos infláció mértékével megemelje. 

A földalapú támogatásra a haszonbérlő jogosult. 

4. A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevők köre:  

A pályázati eljárásban pályázóként vehet részt az a földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet, 

aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 

Földforgalmi tv.) alapján földhasználati jogosultságot szerezhet. 

 

5. A pályázat érvényességének feltételei: 

 

5.1. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minden esetben tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 
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 A pályázó nevét, címét, adóazonosító jelét, földműves nyilvántartásba vételi határozat számát, 

Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tagsági azonosító számát, 

állampolgárságát.  

 Mezőgazdasági termelőszervezet esetén ügyvezetőjének nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzék 

számát, mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel határozat számát.  

 

5.2. A pályázónak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba minden esetben 

nyilatkoznia kell arról, hogy:  

 a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket; 

 a licittárgyaláson részt kíván venni; 

 Földforgalmi tv. alapján természetes személy esetén földművesnek, jogi személy esetén 

mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;  

 nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

alatt; 

 nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 7. § 34. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása; 

 vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 40. § (1)-(4) bekezdésében, 

valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;   

 a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a 

földhasznosítási kötelezettségének.  

 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, illetve arról, hogy nem nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. 

 a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága 

nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot; 

 A pályázónak, amennyiben pályakezdő gazdálkodó a fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia 

arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti 

településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati 

jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági 

üzemközpontot létesít, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet 

folytat. 

 A pályázónak, amennyiben újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a fentieken túl 

kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 

éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. 

Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a pályázatban 

foglaltak megvalósítására. 

 

5.3 A pályázathoz csatolandó dokumentumok, igazolások: 

A pályázati felhívás 5.1. és 5.2. pontjában meghatározott adatokat, nyilatkozatokat alátámasztó 

dokumentumok, igazolások.  

 

6. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 
 

6.1. 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. 

 

6.2. A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 

 

– írásban, papíralapú formában,  
– személyesen, vagy postai úton 

– zárt borítékban, melyet Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni,  
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– fel kell tüntetni a borítékon:  

 „Pályázat a tiszavasvári 0246/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 

haszonbérletére” elnevezést,   

 licit tárgyalás időpontjáig nem bontható fel.  

 

6.3. Pályázat benyújtási ideje:  
 

A pályázat benyújtására a 2020. március 02. napján történő kiírástól számított 16. napig, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óráig van lehetőség.  
 

Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára 

adták.  

7. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja: 

 

7.1. A beérkezett pályázatok felbontásának helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.2. A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és 

                Ügyrendi Bizottsági ülés. 

7.3. A beérkezett pályázatok felbontásának módja:  nyílt 

 

7.4. A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:  A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján 

kerülnek elbírálásra. 

7.5. A licittárgyalás helye:   Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.6. A licittárgyalás ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és  

 Ügyrendi Bizottsági ülés. 

 

7.7. 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 haszonbérleti díjat ajánlotta. 

 

– Amennyiben a haszonbérleti 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. 

– 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. 

 

8. 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. 

 Amennyiben a pályázó az eljárás során bármikor meghatalmazott útján jár el, úgy a pályázó 

meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni 

képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét. 

 A pályázati felhívás 1. melléklete tartalmazza a bérbe adandó ingatlan térképét. 
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9. 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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a tiszavasvári 0246/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázati felhívás melléklete 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a hatodik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

69/2020. (II.27.) Kt. számú  

határozata 

 

a tiszavasvári 0246/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva „a tiszavasvári 0246/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról” szóló 

előterjesztésről az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület haszonbérbe adásra meghirdeti nyilvános, licittárgyalásos eljárás 

keretében a következő önkormányzati ingatlant: 

 

bérbe adandó ingatlan 

helyrajzi száma területe (ha) Ak értéke művelési ága 

0246/2 4.1561 54.07 szántó,erdő 

 

2. Az 1. pontban szereplő ingatlan a határozat 1. mellékletében szereplő pályázati felhívásban 

foglaltak szerint kerül meghirdetésre. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy hirdesse meg haszonbérletre a határozat mellékletében 

található pályázati felhívásban szereplő ingatlant. 

 

4. A pályázati kiírás időpontja: 2020. március 02. 

 

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat kiírásától számított 16. nap, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óra. 

 

Határidő: 2020. március 02.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

           

5. 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 

 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően 

terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatot a pályáztatás eredményessége eldöntése 

érdekében. 

 

Határidő: esedékességkor              Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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69/2020. (II.27.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra 

 

 

1. A pályázat kiírója:  Tiszavasvári Város Önkormányzata 
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

2. A pályázat tárgya: 
A Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló tiszavasvári 0246/2 helyrajzi 

számú ingatlan nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő haszonbérbe adása 

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

önkormányzati rendelet 5. melléklete, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 0246/2 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó 

pályázati kiírásáról szóló 69/2020.(II.27.) Kt. számú határozata alapján. 

 

3. A pályázati eljárás tárgyát képező ingatlan:  

 

ingatlan ingatlanra 

bejegyzett teher, 

egyéb jogok 
fekvése helyrajzi 

száma 

művelési 

ága 

nagysága 

(ha) 

aranykorona 

érték 

induló licitára  

külterület 0246/2 szántó, 

erdő 

4.1561 54.07 63.000 Ft/ha/év 

+ ÁFA 

- 

 

A licitküszöb 1.000 Ft. 

3.1. Haszonbérlettel kapcsolatos egyéb információ: 

A haszonbérleti szerződés időtartama 5 év. 

A haszonbérleti díjat készpénzben vagy banki átutalással egy összegben, számla ellenében, a számla 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb adott év október 31. napjáig kell megfizetni.  

Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartja a jogát, hogy kétévente a haszonbérleti díj mértékét 

felülvizsgálja és a KSH által közzétett adatok alapján a tárgyév elején közzétett előző évre vonatkozó 

átlagos infláció mértékével megemelje. 

A földalapú támogatásra a haszonbérlő jogosult. 

4. A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevők köre:  

A pályázati eljárásban pályázóként vehet részt az a földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet, 

aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 

Földforgalmi tv.) alapján földhasználati jogosultságot szerezhet. 

 

5. A pályázat érvényességének feltételei: 

 

5.1. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minden esetben tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 
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 A pályázó nevét, címét, adóazonosító jelét, földműves nyilvántartásba vételi határozat számát, 

Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tagsági azonosító számát, 

állampolgárságát.  

 Mezőgazdasági termelőszervezet esetén ügyvezetőjének nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzék 

számát, mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel határozat számát.  

 

5.2. A pályázónak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba minden esetben 

nyilatkoznia kell arról, hogy:  

 a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket; 

 a licittárgyaláson részt kíván venni; 

 Földforgalmi tv. alapján természetes személy esetén földművesnek, jogi személy esetén 

mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;  

 nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

alatt; 

 nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 7. § 34. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása; 

 vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 40. § (1)-(4) bekezdésében, 

valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;   

 a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a 

földhasznosítási kötelezettségének.  

 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, illetve arról, hogy nem nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. 

 a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága 

nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot; 

 A pályázónak, amennyiben pályakezdő gazdálkodó a fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia 

arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti 

településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati 

jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági 

üzemközpontot létesít, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet 

folytat. 

 A pályázónak, amennyiben újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a fentieken túl 

kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 

éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. 

Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a pályázatban 

foglaltak megvalósítására. 

 

5.3 A pályázathoz csatolandó dokumentumok, igazolások: 

A pályázati felhívás 5.1. és 5.2. pontjában meghatározott adatokat, nyilatkozatokat alátámasztó 

dokumentumok, igazolások.  

 

6. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 
 

6.1. 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. 

 

6.2. A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 

 

– írásban, papíralapú formában,  
– személyesen, vagy postai úton 

– zárt borítékban, melyet Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni,  
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– fel kell tüntetni a borítékon:  

 „Pályázat a tiszavasvári 0246/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 

haszonbérletére” elnevezést,   

 licit tárgyalás időpontjáig nem bontható fel.  

 

6.3. Pályázat benyújtási ideje:  
 

A pályázat benyújtására a 2020. március 02. napján történő kiírástól számított 16. napig, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óráig van lehetőség.  
 

Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára 

adták.  

7. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja: 

 

7.1. A beérkezett pályázatok felbontásának helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.2. A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és 

                Ügyrendi Bizottsági ülés. 

7.3. A beérkezett pályázatok felbontásának módja:  nyílt 

 

7.4. A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:  A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján 

kerülnek elbírálásra. 

7.5. A licittárgyalás helye:   Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.6. A licittárgyalás ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és  

 Ügyrendi Bizottsági ülés. 

 

7.7. 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 haszonbérleti díjat ajánlotta. 

 

– Amennyiben a haszonbérleti 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. 

– 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. 

 

8. 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. 

 Amennyiben a pályázó az eljárás során bármikor meghatalmazott útján jár el, úgy a pályázó 

meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni 

képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét. 

 A pályázati felhívás 1. melléklete tartalmazza a bérbe adandó ingatlan térképét. 
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9. 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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a tiszavasvári 0246/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázati felhívás melléklete 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a hetedik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

70/2020. (II.27.) Kt. számú  

határozata 

 

a tiszavasvári 6622/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva „a tiszavasvári 6622/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról” szóló 

előterjesztésről az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület haszonbérbe adásra meghirdeti nyilvános, licittárgyalásos eljárás 

keretében a következő önkormányzati ingatlant: 

 

bérbe adandó ingatlan 

helyrajzi száma területe (ha) Ak értéke művelési ága 

6622/1 2.5407 8.92 legelő 

 

2. Az 1. pontban szereplő ingatlan a határozat 1. mellékletében szereplő pályázati felhívásban 

foglaltak szerint kerül meghirdetésre. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy hirdesse meg haszonbérletre a határozat mellékletében 

található pályázati felhívásban szereplő ingatlant. 
 

4. A pályázati kiírás időpontja: 2020. március 02. 
 

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat kiírásától számított 16. nap, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óra. 

 

Határidő: 2020. március 02.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

           

5. 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 
 

6.  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően 

terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatot a pályáztatás eredményessége eldöntése 

érdekében. 

 

Határidő: esedékességkor             Felelős: Szőke Zoltán polgármester  
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70/2020. (II.27.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra 

 

 

1. A pályázat kiírója:  Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

2. A pályázat tárgya: 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló tiszavasvári 6622/1 helyrajzi 

számú ingatlan nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő haszonbérbe adása 

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

önkormányzati rendelet 5. melléklete, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 6622/1 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó 

pályázati kiírásáról szóló 70/2020.(II.27.) Kt. számú határozata alapján. 

 

3. A pályázati eljárás tárgyát képező ingatlan:  

 

ingatlan ingatlanra 

bejegyzett teher, 

egyéb jogok 
fekvése helyrajzi 

száma 

művelési 

ága 

nagysága 

(ha) 

aranykorona 

érték 

induló licitára  

külterület 6622/1 legelő 2.5407 8.92 63.000 Ft/ha/év 

+ ÁFA 

- 

 

A licitküszöb 1.000 Ft. 

3.1. Haszonbérlettel kapcsolatos egyéb információ: 

A haszonbérleti szerződés időtartama 5 év. 

A haszonbérleti díjat készpénzben vagy banki átutalással egy összegben, számla ellenében, a számla 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb adott év október 31. napjáig kell megfizetni.  

Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartja a jogát, hogy kétévente a haszonbérleti díj mértékét 

felülvizsgálja és a KSH által közzétett adatok alapján a tárgyév elején közzétett előző évre vonatkozó 

átlagos infláció mértékével megemelje. 

A földalapú támogatásra a haszonbérlő jogosult. 

4. A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevők köre:  

A pályázati eljárásban pályázóként vehet részt az a földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet, 

aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 

Földforgalmi tv.) alapján földhasználati jogosultságot szerezhet. 

 

5. A pályázat érvényességének feltételei: 

 

5.1. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minden esetben tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 
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 A pályázó nevét, címét, adóazonosító jelét, földműves nyilvántartásba vételi határozat számát, 

Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tagsági azonosító számát, 

állampolgárságát.  

 Mezőgazdasági termelőszervezet esetén ügyvezetőjének nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzék 

számát, mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel határozat számát.  

 

 

5.2. A pályázónak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba minden esetben 

nyilatkoznia kell arról, hogy:  

 a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket; 

 a licittárgyaláson részt kíván venni; 

 Földforgalmi tv. alapján természetes személy esetén földművesnek, jogi személy esetén 

mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;  

 nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

alatt; 

 nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 7. § 34. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása; 

 vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 40. § (1)-(4) bekezdésében, 

valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;   

 a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a 

földhasznosítási kötelezettségének.  

 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, illetve arról, hogy nem nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. 

 a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága 

nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot; 

 A pályázónak, amennyiben pályakezdő gazdálkodó a fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia 

arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti 

településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati 

jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági 

üzemközpontot létesít, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet 

folytat. 

 A pályázónak, amennyiben újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a fentieken túl 

kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 

éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. 

Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a pályázatban 

foglaltak megvalósítására. 

 

5.3 A pályázathoz csatolandó dokumentumok, igazolások: 
A pályázati felhívás 5.1. és 5.2. pontjában meghatározott adatokat, nyilatkozatokat alátámasztó 

dokumentumok, igazolások.  

 

6. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 

 

6.1. 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. 

 

6.2. A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 

 

– írásban, papíralapú formában,  

– személyesen, vagy postai úton 
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– zárt borítékban, melyet Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni,  

– fel kell tüntetni a borítékon:  

 „Pályázat a tiszavasvári 6622/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 

haszonbérletére” elnevezést,   

 licit tárgyalás időpontjáig nem bontható fel.  

 

6.3. Pályázat benyújtási ideje:  

 

A pályázat benyújtására a 2020. március 02. napján történő kiírástól számított 16. napig, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óráig van lehetőség.  

 
Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára 

adták.  

7. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja: 
 

7.1. A beérkezett pályázatok felbontásának helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.2. A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és 

                Ügyrendi Bizottsági ülés. 

7.3. A beérkezett pályázatok felbontásának módja:  nyílt 

 

7.4. A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:  A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján 

kerülnek elbírálásra. 

7.5. A licittárgyalás helye:   Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.6. A licittárgyalás ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és  

 Ügyrendi Bizottsági ülés. 

 

7.7. 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 haszonbérleti díjat ajánlotta. 

 

– Amennyiben a haszonbérleti 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. 

– 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. 

 

8. 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. 

 Amennyiben a pályázó az eljárás során bármikor meghatalmazott útján jár el, úgy a pályázó 

meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni 

képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét. 

 A pályázati felhívás 1. melléklete tartalmazza a bérbe adandó ingatlan térképét. 
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9. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

462 

 

a tiszavasvári 6622/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázati felhívás melléklete 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a nyolcadik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2020. (II.27.) Kt. számú  

határozata 

 

a tiszavasvári 6622/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva „a tiszavasvári 6622/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról” szóló 

előterjesztésről az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület haszonbérbe adásra meghirdeti nyilvános, licittárgyalásos eljárás 

keretében a következő önkormányzati ingatlant: 

 

bérbe adandó ingatlan 

helyrajzi száma területe (ha) Ak értéke művelési ága 

6622/2 9.5054 38.10 legelő, árok 

 

2. Az 1. pontban szereplő ingatlan a határozat 1. mellékletében szereplő pályázati felhívásban 

foglaltak szerint kerül meghirdetésre. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy hirdesse meg haszonbérletre a határozat mellékletében 

található pályázati felhívásban szereplő ingatlant. 

 

4. A pályázati kiírás időpontja: 2020. március 02. 

 

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat kiírásától számított 16. nap, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óra. 

 

Határidő: 2020. március 02.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

           

5. 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 

 

6.  Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően 

terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatot a pályáztatás eredményessége eldöntése 

érdekében. 

 

Határidő: esedékességkor             Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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71/2020. (II.27.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra 

 

 

1. A pályázat kiírója:  Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

2. A pályázat tárgya: 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló tiszavasvári 6622/2 helyrajzi 

számú ingatlan nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő haszonbérbe adása 

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

önkormányzati rendelet 5. melléklete, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 6622/2 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó 

pályázati kiírásáról szóló 71/2020.(II.27.) Kt. számú határozata alapján. 

 

3. A pályázati eljárás tárgyát képező ingatlan:  

 

ingatlan ingatlanra 

bejegyzett teher, 

egyéb jogok 
fekvése helyrajzi 

száma 

művelési 

ága 

nagysága 

(ha) 

aranykorona 

érték 

induló licitára  

külterület 6622/2 legelő, árok 9.5054 38.10 63.000 Ft/ha/év 

+ ÁFA 

vezetékjog (E.ON) 

 

A licitküszöb 1.000 Ft. 

3.1. Haszonbérlettel kapcsolatos egyéb információ: 

A haszonbérleti szerződés időtartama 5 év. 

A haszonbérleti díjat készpénzben vagy banki átutalással egy összegben, számla ellenében, a számla 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb adott év október 31. napjáig kell megfizetni.  

Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartja a jogát, hogy kétévente a haszonbérleti díj mértékét 

felülvizsgálja és a KSH által közzétett adatok alapján a tárgyév elején közzétett előző évre vonatkozó 

átlagos infláció mértékével megemelje. 

A földalapú támogatásra a haszonbérlő jogosult. 

4. A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevők köre:  

A pályázati eljárásban pályázóként vehet részt az a földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet, 

aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 

Földforgalmi tv.) alapján földhasználati jogosultságot szerezhet. 

 

5. A pályázat érvényességének feltételei: 

 

5.1. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minden esetben tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 
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 A pályázó nevét, címét, adóazonosító jelét, földműves nyilvántartásba vételi határozat számát, 

Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tagsági azonosító számát, 

állampolgárságát.  

 Mezőgazdasági termelőszervezet esetén ügyvezetőjének nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzék 

számát, mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel határozat számát.  

 

5.2. A pályázónak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba minden esetben 

nyilatkoznia kell arról, hogy:  

 a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket; 

 a licittárgyaláson részt kíván venni; 

 Földforgalmi tv. alapján természetes személy esetén földművesnek, jogi személy esetén 

mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;  

 nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

alatt; 

 nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 7. § 34. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása; 

 vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 40. § (1)-(4) bekezdésében, 

valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;   

 a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a 

földhasznosítási kötelezettségének.  

 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, illetve arról, hogy nem nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. 

 a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága 

nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot; 

 A pályázónak, amennyiben pályakezdő gazdálkodó a fentieken túl kötelezettséget kell vállalnia 

arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti 

településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati 

jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági 

üzemközpontot létesít, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet 

folytat. 

 A pályázónak, amennyiben újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a fentieken túl 

kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 

éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. 

Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a pályázatban 

foglaltak megvalósítására. 

 

5.3 A pályázathoz csatolandó dokumentumok, igazolások: 

A pályázati felhívás 5.1. és 5.2. pontjában meghatározott adatokat, nyilatkozatokat alátámasztó 

dokumentumok, igazolások.  

 

6. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 
 

6.1. 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. 

 

6.2. A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 

 

– írásban, papíralapú formában,  
– személyesen, vagy postai úton 

– zárt borítékban, melyet Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni,  
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– fel kell tüntetni a borítékon:  

 „Pályázat a tiszavasvári 6622/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan 

haszonbérletére” elnevezést,   

 licit tárgyalás időpontjáig nem bontható fel.  

 

6.3. Pályázat benyújtási ideje:  
 

A pályázat benyújtására a 2020. március 02. napján történő kiírástól számított 16. napig, azaz 2020. 

március 18. 16.00 óráig van lehetőség.  

 

Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára 

adták.  

 

 

7. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja: 

 

7.1. A beérkezett pályázatok felbontásának helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.2. A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és 

                Ügyrendi Bizottsági ülés. 

7.3. A beérkezett pályázatok felbontásának módja:  nyílt 

 

7.4. A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:  A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján 

kerülnek elbírálásra. 

7.5. A licittárgyalás helye:   Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-

testületi Ülésterem      

7.6. A licittárgyalás ideje:  a pályázati határidő leteltét követő első Pénzügyi 

és  

 Ügyrendi Bizottsági ülés. 

 

7.7. 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 haszonbérleti díjat ajánlotta. 

 

– Amennyiben a haszonbérleti 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. 

– 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. 

 

8. 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. 

 Amennyiben a pályázó az eljárás során bármikor meghatalmazott útján jár el, úgy a pályázó 

meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni 

képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét. 
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 A pályázati felhívás 1. melléklete tartalmazza a bérbe adandó ingatlan térképét. 

 

9. 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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a tiszavasvári 6622/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázati felhívás melléklete 
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Tárgy (31.np.): Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadság felhasználási 

ütemezési tervének jóváhagyásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Zombori Judit köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

72/2020.(II.27) Kt. sz.  

határozata 

 

A polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) – (4) 

bekezdéseiben foglaltak alapján Szőke Zoltán főállású polgármester 2020. évi (43 nap) 

szabadsága igénybevételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben 

foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  

 

 

 

 

Határidő: esedékességkor              Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (32.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 3 igen szavazattal, 

tartózkodás 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 11 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

73/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

25/2019. (I.31.)   Kt. számú határozat: 

60/2019. (II.14.)   Kt. számú határozat 

61/2019. (II.14.)   Kt. számú határozat 

62/2019. (II.14.)   Kt. számú határozat 

63/2019. (II.14.)   Kt. számú határozat 

73/2019. (II.28.)   Kt. számú határozat 

77/2019. (II.28.)   Kt. számú határozat 

85/2018. (III.28.)   Kt. számú határozat 

120/2019. (III.28.)      Kt. számú határozat   

122/2019. (III.28.)   Kt. számú határozat 

123/2019. (III.28.)   Kt. számú határozat 

124/2019. (III.28.)   Kt. számú határozat 

125/2019. (III.28.)   Kt. számú határozat 

140/2019.(IV.30.)        Kt. számú határozat 

141/2019.(IV.30.)   Kt. számú határozat 

161/2019. (IV.30.)   Kt. számú határozat 

162/2019. (IV.30.)   Kt. számú határozat 

163/2019. (IV.30.)   Kt. számú határozat 

164/2019. (IV.30.)   Kt. számú határozat 
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171/2019.(V.14.)   Kt. számú határozat 

173/2019.(V.14.)   Kt. számú határozat 

174/2019.(V.14.)   Kt. számú határozat 

188/2019.(V.30.)   Kt. számú határozat 

193/2019. (V.30.)   Kt. számú határozat 

194/2019. (V.30.)   Kt. számú határozat 

195/2019. (V.30.)   Kt. számú határozat 

196/2019. (V.30.)   Kt. számú határozat 

199/2019. (V.30.)   Kt. számú határozat 

200/2019. (V.30.)  Kt. számú határozat  

201/2019. (V.30.)   Kt. számú határozat 

202/2019. (V.30.)   Kt. számú határozat 

203/2019. (V.30.)   Kt. számú határozat 

204/2019. (V.30.)   Kt. számú határozat 

241/2019. (VI.26.)   Kt. számú határozat 

251/2019. (VI.26.)   Kt. számú határozat 

252/2019. (VI.26.)  Kt. számú határozat 

253/2019.(VI.26.)   Kt. számú határozat 

254/2019.(VI.26.)   Kt. számú határozat 

260/2019.(VII.10.)   Kt. számú határozat 

261/2019.(VII.10.)   Kt. számú határozat 

281/2019. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

298/2019. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

299/2019. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

300/2019. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

301/2019. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

302/2019. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

325/2019. (VIII.29.)   Kt. számú határozat 

339/2019. (IX.30.)       Kt. számú határozat 

345/2019. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

346/2019. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

347/2019. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

348/2019. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

355/2019. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

356/2019. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

357/2019. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

358/2019. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

359/2019. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

360/2019. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

                                   361/2019. (IX.30.)                  Kt. számú határozat 

           362/2019. (IX.30.)              Kt. számú határozat 

           363/2019. (IX.30.)              Kt. számú határozat 

                       391/2019. (XI.28.)   Kt. számú határozat 

           410/2019. (XI.28.)   Kt. számú határozat 

                                   411/2019. (XI.28.)                  Kt. számú határozat 

                                   412/2019. (XI.28.)                  Kt. számú határozat 

                                   419/2019. (XI.28.)    Kt. számú határozat 



 

473 

 

           420/2019. (XI.28.)                   Kt. számú határozat 

           421/2019. (XI.28.)                   Kt. számú határozat 

           422/2019. (XI.28.)                   Kt. számú határozat 

                                  454/2019. (XI.28.)                   Kt. számú határozat 

                                  455/2019. (XI.28.)                   Kt. számú határozat 

          12/2020. (I.30.)            Kt. számú határozat 

          15/2020. (I.30.)         Kt. számú határozat 

                                  19/2020. (I.30.)            Kt. számú határozat 

       

 

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tárgy (33.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. által „Kacsás” Horgásztó 

üzemeltetésére- benyújtott pályázatról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy a Tiszavasvári Horgász Egyesület 2019 évben felkereste a Kacsás tó 

működtetésével kapcsolatban. Az önkormányzatnak nem volt lehetősége egy egyesület által 

működtetett területen közmunkával segíteni a terület rendben tartását, karbantartását, de 

fantáziát lát abban, hogy ezt a horgász tavat próbálják meg üzemeltetni. Számukra is fontos 

az, hogy legyen a városnak látogatottsága, legyen az embereknek kikapcsolódásra lehetősége.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megkérdezte, hogy van ehhez szakembere a Kft-nek? 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A horgász Egyesület vezetésének is az az érdeke, hogy ez a lehető legmagasabb színvonalon 

működjön, így ők ehhez biztosítják a szükséges szakértő segítséget. 

 

Tamás Viktor képviselő: 

Biztos benne, hogy erre óriási igény lesz, mivel nagyon sok horgász van Tiszavasváriban és a 

környéken is. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

74/2020. (II.27.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiva-Szolg Kft. által –a „Kacsás” Horgásztó üzemeltetésére- benyújtott pályázatról 

(mely egyben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 7/2020. (II.27.) számú alapítói határozata) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiva-Szolg Kft. által – a „Kacsás” 

Horgásztó üzemeltetésére – benyújtott pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.) Jóváhagyja a Tiva-Szolg Kft. által –a „Kacsás” Horgásztó üzemeltetésére- benyújtott 

pályázatot. 

 

Határidő: azonnal                                                  Felelős: Szőke Zoltán polgármester  

 

 

2.) Felkéri az ügyvezetőt, a pályázat eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet és 

nyertes pályázat esetén készítsen üzemeltetési tervet a testület részére, mely a várható 

kiadási és bevételi összegeket is tartalmazza. 

 

Határidő: esedékességkor                                        Felelős: dr. Groncsák Andrea ügyvezető 

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és 

Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét jelen 

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

egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító 

döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                                                   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (34.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetéséről szóló 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető-helyettes 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

tartózkodás 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 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

6/2020. (II.27.) önkormányzati 

rendelete 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 

bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendelet megalkotásáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2 pont 1 

alpontjában, és a 4. melléklet 1. pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében 

illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2019. 

(II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában biztosított véleményezési 

jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 
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1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) 

önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 

a) 2.743.416.592 Ft  költségvetési bevétellel 

b) 3.727.758.532 Ft  költségvetési kiadással 

c)  984.341.940 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  125.985.431 Ft működési hiánnyal 

cb)  858.356.509 Ft felhalmozási hiánnyal 

d) 1.710.380.374 Ft  finanszírozási bevétellel 

e)  726.038.434 Ft  finanszírozási kiadással 

f)  984.341.940 Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  967.968.475 Ft  működési többlettel 

fb)  16.373.465 Ft  felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) 

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 9.1, 9.1.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.7, 9.7.1, és a 

10. melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. melléklete, az 1, 4, 

5, és a 7. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 15, 16, 17, és 18 melléklete lép. 

  

 

3.§ Ez a rendelet 2020. február 28.-án lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2020. február 27. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

     Kihirdetve: 2020. február 27. 

 

 

 

 Dr. Kórik Zsuzsanna 

 jegyző 
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Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II.27.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Általános indoklás 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak 

szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

 

 

 

Részletes indoklás 

 

3. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a 

költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet 

szerinti módosult összegeit mutatja be.  

 

4. §-hoz 

 

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékletekre tesz javaslatot. 

 

8. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (35.np.): Egyebek 
 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megkérdezte, hogy megtartásra került a városi bál, és hogy mennyi lett az összegyűjtött 

támogatás és a felhasználása hogyan fog megtörténni a jövőben. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy sikeresen lezajlott a II. Tiszavasváriért Jótékonysági Bál. Nagyon 

sok támogatást nyújtottak tiszavasvári és nem tiszavasvári emberek, nem csak jelenlétükkel, 

hanem támogatói jegyek vásárlásával, ajándékcsomagok, tombola nyeremények felajánlásával 

segítették a rendezvényt. Sokat segítették a berendezést, a pakolást, díszítést, a bál minden 

apró részletét, hogy lehetőség szerint eredményesen tudjuk segíteni a civileket. A tavalyi 

évben nem egészen 240 fő vett részt a bálon, míg az idén közel 300 fő jött el. A rendezvény 

talán a helyszínt is kinőheti. A tavalyi évben 1.236.342.- Ft érkezett be a civil alapba és közel 

1.400.000.- Ft-ra pályázhattak a civil szervezeteink. Az idei évben a bál tiszta bevétele a 

kiadások tisztázása után 1. 487.346.-Ft és a tavalyi megmaradt kb. 130.000.- forinttal növelve 

1.620.969.- Ft-ra pályázhatnak a civil szervezetek.  
 

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 

 
 

 

 


