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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2020. szeptember 24-én  

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 110-132.  

rendelete: 21-23. 

NAPIRENDEK  
 

 
1.Előterjesztés „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

elnevezésű pályázat módosításáról.  

 

2. Előterjesztés „Tiszavasvári Város Klímastratégiája 2020-2050 közötti időszakra” 

elfogadásáról. 

 

3.Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.  

 

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

(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 

5.Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

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

módosításáról.  

    

7. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár alapító okiratának 

módosításáról 

 

8. Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-

2017-00028 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.  

 

9. Előterjesztés a „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 

pályázathoz biztosítandó önerőhöz szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás 

megindításáról. 

 

10.Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához biztosított, felhalmozási célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló 

pénzügyi elszámolásról és szakmai beszámolóról. 

 

11.Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló 

pénzügyi elszámolásról és szakmai beszámolóról. 
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12. Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról. 

 

13.Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2019/2020. tanévben végzett 

szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról.  

 

14.Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019/2020-as nevelési év 

működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2020/2021-es nevelési év előkészületeiről szóló 

beszámolóról.  

 

15. Előterjesztés a víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének 

elfogadásáról. 

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan 

bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról.  

 

17. Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárása Tiszavasvári Város településszerkezeti terv 

és leírás, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv Vágóhíd utca-0359 hrsz-ú 

csatorna -0357 hrsz-ú árok –Adria u. által határolt területre vonatkozó módosítás, a HÉSZ 3. 

mellékletének pontosítása, valamint a belterületi határ módosítása kapcsán. 

 

18. Előterjesztés környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város 

településszerkezeti terv és leírás, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

Vágóhíd utca-0359 hrsz-ú árok- Adria u. által határolt területre vonatkozó módosítás, a HÉSZ 

3. mellékletének pontosítása, valamint a belterületi határ módosítása kapcsán.  

 

19. Előterjesztés Fazekas László kérelméről a településszerkezeti terv és leírás, valamint a 

helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására vonatkozóan. 

 

20. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról.  

 

21. Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási 

szerződés módosításáról.  

 

22. Előterjesztés a forgalomszabályozó eszközök kihelyezéséről.  

 

23. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2021. évi 

csatlakozásról. 

 

24. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 4. sz. alatti önkormányzati gépkocsi-tároló 

ingyenes használatba adásáról.  

 

25. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

  

26.  Egyebek 

 

Készítette: Bodnár Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2020. szeptember 24-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

rendes nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Díszterme (Házasságkötő terem) 

                (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, Szurkos Szilvia, Tamás Viktor és 

Volosinóczki Béla képviselők. 
  

Távol maradt:   Szabó Zoltán, Szabó Zsolt képviselők 
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna 

osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Mezeiné Meleg Anita osztályvezető, Köblös 

Máté osztályvezető-helyettes, Berbécs Ibolya köztisztviselő, dr. Zombori Judit köztisztviselő, Gulyásné Gáll 

Anita köztisztviselő,  Kovács Edina köztisztviselő, Szepesi Áron köztisztviselő, Arató Atilla köztisztviselő, 

Simon Bernadett köztisztviselő dr. Elek Tamás Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezető, Groncsák Andrea a 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Vass Róbert Nyíregyházi Egyetem főiskolai docens, Kerekesné 

Lévai Erika Magiszter Iskola tagintézmény vezető, Tóth Gábor Magiszter Iskola intézményvezető, Szélesné 

Szelkó Ildikó a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. könyvvizsgálója,   
 

Meghívottként távolt maradt:  
Péntek Renáta köztisztviselő, Huri-Szabó Szilvia Városi Kincstár vezetője, Moravszki Zsoltné az Egyesített 

Óvodai Intézmény vezetője elnöke, Kulcsár Lászlóné az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

vezetője, Szabó András HBVSZ Zrt. üzemigazgatója, Nácsa Balázs a Tiszavasvári Sportegyesület elnöke, 

Rontó Zsolt Tiszavasvári Diáksport Egyesület elnöke, Kulcsár Sándorné Magiszter Óvoda vezetője, Kompár 

László egyéni vállalkozó 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 

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

alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselőből 10 fő 

képviselő volt jelen. Elmondta, hogy a járványügyi helyzet miatt tartják meg a Házasság kötő teremben a 

testületi ülést azért, hogy vigyázzanak mindenkinek az egészségére a járványügyi szabályok betartását 

figyelembe véve. Megkérte a jelenlévőket, hogy lehetőség szerint használják a szájat és az orrot eltakaró 

maszkot. Ezek után külön köszöntötte dr. Elek Tamást, a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetőjét, hiszen március 

15-től tölti be pozícióját a Járási Hivatal élén. 

 

dr. Elek Tamás Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezető: 

Köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy sajnos valóban a fertőzöttek száma növekszik, de nem olyan 

arányban, hogy aggodalmaskodni kellene. A sajtóban is olvashatták már róla, hogy a pedagógusként 

tevékenykedett, és a köznevelési irányításban vett részt, mint tankerület vezető, az ibrányi és a tiszavasvári járás 

területén lévő iskolák fenntartói felügyeletét és irányítását látta el, mint egy 4 éven keresztül. A Tiszavasvári 

Járási Hivatal feladat rendszerébe három nagy terület tartozik. A Kormányablak működése, ahova mintegy 

2500 ügy tartozik, és az ügyfelek nap mint nap megfordulnak ott. Ezért kérte, hogy a kollégáikat becsüljék 

meg, akik nap mint nap a tavaszi pandémiás időszakban, illetve a mostani időszakban is ellátják feladataikat. A 

jogszabályi kereteken belül mindenkinek a segítségére kíván lenni, jelezzék és kérjék a segítséget, és 

megoldják. A hatósági és gyámügyi osztály a másik része a munkájuknak, ahol kiváló kollégák végzik napi 

szinten a feladataikat. A hétköznapi életben ez a legnehezebb rész, mivel olyan élethelyzetekkel találkoznak és 

oldanak meg, akik szinte a kilátástalanságban vannak. A harmadik terület pedig a foglalkoztatás kérdése, és itt 

külön kiemelte, hogy Magyarország Kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy még a járványügyi 

helyzetben is ember munka nélkül vagy ha munka nélkül maradt ellátás nélkül nem marad. A foglalkoztatási 

osztály munkatársai segítenek abban, egyrészt az állampolgári oldalon, hogy az embereknek megélhetése 
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legyen, a foglalkoztatói oldalon pedig, hogy a cégek túléljék ezt az időszakot. A munkájuk kiegészül a 

Népegészségügyi osztály munkájának a segítésével, napi szinten közreműködnek annak érdekében, hogy 

ellássa feladatát a Nyíregyházi Népegészségügyi Osztály. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Fontosnak tartja, hogy a Járási Hivatallal jó kapcsolata legyen az Önkormányzatnak, és most arra törekednek, 

hogy a legszélesebb körben a legnagyobb együttműködéssel dolgozzanak a Hivatallal és a járásban lévő 

településekkel. Ezek után tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a két ülés közötti időszakban két döntés 

született átruházott hatáskörben, melyet emailen fognak megkapni a testület tagjai. Valamint a polgármester két 

ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót szintén emailben fogja a testület megkapni, illetve a honlapra 

is kihelyezésre fog kerülni. Javasolta a 14. napirendi pontot, „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat módosításáról szóló előterjesztést elsőként megtárgyalni, a 

költségvetésről szóló rendelet elé helyezni. Továbbá javasolta a meghívott vendégekre való tekintettel az 5. 

„Tiszavasvári Város Klímastratégiája 2020-2050 közötti időszakra” és a 13. „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. 

évi egyszerűsített éves beszámolójáról” című napirendeket az első napirend után megtárgyalni. 

 

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 10 fő. 
 

A Képviselő–testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontok 

tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

110/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2020. szeptember 24. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020.szeptember 24. napján megtartott rendes 

ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Előterjesztés „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat 

módosításáról.  

 

2.  Előterjesztés „Tiszavasvári Város Klímastratégiája 2020-2050 közötti időszakra” elfogadásáról. 

 

3.  Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.  

 

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

önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

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

    

7.  Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
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8. Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 

azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.  

 

9. Előterjesztés a „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázathoz 

biztosítandó önerőhöz szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról. 

 

10.Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, 

felhalmozási célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásról és szakmai 

beszámolóról. 

 

11.Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, 

működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásról és szakmai beszámolóról. 

 

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

 

13.Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2019/2020. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról.  

 

14.Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019/2020-as nevelési év működéséről, szakmai 

tevékenységéről, a 2020/2021-es nevelési év előkészületeiről szóló beszámolóról.  

 

15.Előterjesztés a víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról. 

 

16.Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó 

pályázati kiírásról.  

 

17. Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárása Tiszavasvári Város településszerkezeti terv és leírás, valamint 

a helyi építési szabályzat és szabályozási terv Vágóhíd utca-0359 hrsz-ú csatorna -0357 hrsz-ú árok –Adria u. 

által határolt területre vonatkozó módosítás, a HÉSZ 3. mellékletének pontosítása, valamint a belterületi határ 

módosítása kapcsán. 

 

18. Előterjesztés környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város településszerkezeti 

terv és leírás, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv Vágóhíd utca-0359 hrsz-ú árok- Adria u. 

által határolt területre vonatkozó módosítás, a HÉSZ 3. mellékletének pontosítása, valamint a belterületi határ 

módosítása kapcsán.  

 

19. Előterjesztés Fazekas László kérelméről a településszerkezeti terv és leírás, valamint a helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv módosítására vonatkozóan. 

 

20. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról.  

 

21. Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási szerződés módosításáról.  

 

22. Előterjesztés a forgalomszabályozó eszközök kihelyezéséről.  

 

23. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2021. évi csatlakozásról. 

 

24. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 4. sz. alatti önkormányzati gépkocsi-tároló ingyenes használatba 

adásáról.  

 

25. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

  

26.  Egyebek 
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ZÁRT ÜLÉS 

 

27. Előterjesztés önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról.  

 

28. Előterjesztés a Ferment Hungary Hulladékkezelő és Hasznosító Kft. felszámolási eljárása során jóváhagyott 

egyezségről.  

 

29. Előterjesztés települési támogatás elutasítása miatti fellebbezés elbírálásáról.  

 

30. Előterjesztés az Esély és Otthon- Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú 

pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázat elbírálásáról. 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

elnevezésű pályázat módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Mirkó Bernadett 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 határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.   

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Módosítás vált szükségessé egy nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan miatt a pályázatban, ez került 

most pontosításra.  

 

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

határozat-tervezetet a Képviselő-testület számára. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
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A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

111/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 

 

„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat módosítása 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

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

pályázati kiírás c) alcéljára 2020. július 10-én benyújtott pályázat 2020. szeptember 11-én az ebr42 

önkormányzati rendszerben rögzített módosítását elfogadja, mely szerint a Tiszavasvári, Szabadság tér (19 

hrsz.), mint megvalósítási helyszín a fenti megnevezésű projektből kikerül. 

 

2. A beruházás megvalósítási helyszínei az alábbiak: 

 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 31. hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Kálvin utca 2892 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky utca 3432/1 hrsz. 

 

3. A tervezett beruházás forrásösszetételének módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 A projekt összköltsége bruttó:  46 014 821 Ft 

 Igényelt támogatás (75%) bruttó:  34 511 116 Ft 

 Önkormányzati sajáterő (25%) bruttó: 11 503 705 Ft 

 

 

 

Határidő: 2020. szeptember 24. Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Mindemellett egy örömteli hírről tájékoztatta a jelenlévőket, miszerint a pályázat támogatást nyert, így meg fog 

valósulni a Báthori, a Kálvin és a Bajcsy Zs. utcáknak a felújítása azon részein, amelyek a pályázatban 

meghatározásra kerültek. 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés „Tiszavasvári Város Klímastratégiája 2020-2050 

közötti időszakra” elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Mirkó Bernadett köztisztviselő 

 

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 határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára.   

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megkérte dr. Vass Róbert egyetemi docenst, hogy néhány mondatban foglalja össze az 

előterjesztés anyagát. 

 

dr. Vass Róbert egyetemi docens: 

Elmondta, hogy Tiszavasvári klímastratégiájáról van szó. Az Európai Unió, és hazánknak is 

feltett szándéka, hogy valahogy megakadályozza a klímaváltozás káros hatásait. Már 4-5 éve 

elindult egy kezdeményezés, amely Magyarország megyéinek a klímastratégiájával 

foglalkozott. Az elmúlt években pedig a városok, kisebb városokra, az 5000 fő felettiekre is el 

kellett készíteni ezt a klímastratégiát. Egyben tényfeltáró dokumentum, és egyben választ ad a 

feltárt problémákra. Először is a hatásviselők kerültek meghatározásra, amelyek lehetnek 

élők, élettelenek, gazdasági és egyéb szereplők, amelyek a klíma változás hatására 

károsodásokat szenvedhetnek el. Ennek a legfontosabb része az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának a feltérképezése volt, hogy mennyi széndioxid, mennyi metán hatású gáz 

kerülnek kibocsátásra a város esetében. Erre vonatkozóan kellett adni 2030-ra illetve 2050-re 

egy kétütemű csökkentési javaslatot, ami a felmelegedés megakadályozását szolgálná. 

Emellett tartalmazná a széndioxid kibocsátást csökkentő intézkedési tervet. Illetve van egy 

alkalmazkodási része a klímastratégiának, ami arra szolgál, ha már nem tudnak változtatni a 

bekövetkezett negatív hatásokon, akkor ahhoz próbáljanak meg alkalmazkodni. Ez az 

adaptáció, vagy alkalmazkodás. A klímastratégia 3. része a szemléletformálás. Az a feladata, 

hogy a lakosságot minél szélesebb körben megismertesse a város klímahelyzetével. 

Megpróbálja bennük tudatosítani, hogy gondolkozzanak klímatudatosan. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

112/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 

 

„Tiszavasvári Város Klímastratégiája  

2020-2050 közötti időszakra” elnevezésű dokumentum elfogadásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

Az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja a „Tiszavasvári Város Klímastratégiája  

2020-2050 közötti időszakra” elnevezésű dokumentumot. 

 

A dokumentum elfogadásáról szóló határozatot tájékoztatásul megküldi annak készítője, a 

Tasi Trend Kft. (4400 Nyíregyháza, Templom u. 59/a.) részére.  

 

 

Határidő: 2020. szeptember 24. Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített 

éves beszámolójáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 
 

Bizottsági vélemények: 
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 

tartózkodással 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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Groncsák Andrea Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője: 

Pár gondolattal egészítené ki a Kft. éves beszámolóját. Elmondta, hogy 2019. márciusa óta 

igazgatja a Kft. dolgait, és egy igen mozgalmas éven vannak túl, hiszen az önkormányzat 

tulajdonában álló három önkormányzati cég a Tiva-Szolg Nonprofit kft., a TIVESZ Kft., 

valamint a Közétkeztetési Kft. összevonásáról született döntés, majd 2019. júniusában a 

TIVESZ Kft. és a Közétkeztetési Kft. beolvadt a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-be. A szervezet 

kialakítása elég jelentős kihívások elé állította a munkavállalókat. Változott a Kft. székhelye 

is, ami során infrastrukturális fejlesztéseket kellett eszközölni. Elsődlegesen áttekintették a 

hatályos szerződéseket, melyek egy részét megszüntették, illetve módosításra került sor a 

költséghatékony működés érdekében. Egy 6-12%-os munkabér növelést is végrehajtottak 

2019. augusztusában. Az önkormányzati támogatások alakulása 2018-ban 106 434 000 Ft ez 

2019-ben 107 177 000 Ft volt. A kettő közötti különbséget az átalakulás többlet 

finanszírozására fordított összeg jelenti. 2020-ra egy 105 509 000 Ft támogatás került 

betervezésre a költségvetésben. Az ügyvitellel és az ügyvezetéssel kapcsolatos költségek úgy 

alakultak, hogy 2018-ban  53 910 000 Ft volt,  ezzel szemben 2019-ben 37 091 000 Ft, a kettő 

között 16 800 000 Ft különbség van. Úgy gondolja, és ahogy a számadatok is jelzik, hogy a 

testület jó döntést hozott akkor, amikor ezen cégek összevonásáról döntött, hiszen sokkal 

költséghatékonyabban működtethető és látható el a feladat. A megtakarítást fejlesztésekre 

lehet fordítani. Köszönetét fejezte ki a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának is, hiszen 

tőlük is nagyon sok segítséget kaptak a foglalkoztatás tekintetében. Nagyobb beruházások 

voltak 2019-ben a fóliasátor fűtésrendszerének kialakítása, a sopron úti telephelyen a 

villanyoszlopok cseréje, tetőszigetelés, valamint a párakapu beszerzése.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megkérdezte, hogy akkor mennyi is volt a nyereség. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Pontosan 5 022 000 Ft adózott eredménnyel, pozitívan zárt a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

 

Szurkos Szilvia képviselő: 

Hozzáfűzte, hogy a 2018-as évben 7 869 000 Ft adózott eredménnyel zárt.  
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Szélesné Szelkó Ildikó a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. könyvvizsgálója: 

Elmondta, hogy olyan kiadást nem talált, ami nem elszámolható lenne, vagy nem összefüggő 

a társaság tevékenységével. A beszámoló, ami tartalmazza a mérleget és az 

eredménykimutatást, illetve a kiegészítő mellékletet, természetesen nyilvánosan 

megtekinthető. A befektetett eszközök állománya 128%-al változott. Az előző évhez képest a 

viszonyítást nem igazán érdemes elvégezni. A pénzeszközök tekintetében látszik egy nagyobb 

mérték, a pénzeszközök kiadások finanszírozása banki átutalással történik, minimális 

összeggel történnek a készpénzes kifizetések, szinte 98%-al bankszámlán történnek az 

átutalások, és egyezik a bankszámla záró egyenlegével. Saját tőkében történt változás, a 

jegyzett tőke 19 millióról 25 millióra nőtt. A lekötött tartalékban 31 146 000 a lekötés. Az 

adózott eredmény tekintetében a Tiva-Szolg Kft. 2018-ban 4 869 000 Ft volt az adózott 

eredménye míg 2019-ben 5 022 000 Ft. Az átalakulást követően az eredmény tartalék 

10 121 000 Ft-ra nőtt. A kötelezettség tekintetében jelentős számot mutattak az összbevételek.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megkérdezte, hogy az ügyvezetési költség mit takar. 

 

Dr. Groncsák Andrea Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője: 

Válaszul elmondta, hogy a 16 millió Ft a megtakarítás a 2018-as évhez képest, amely 

tartalmazza az ügyviteli dolgozók bérköltségét, valamint az ügyvezetés bérköltségét.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Egyszerűen megfogalmazva 16 millió forint megtakarítást jelent. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Hozzáfűzte, hogy a három ügyvezető helyett csak egy van, így nem kell három ügyvezetői 

bért fizetni. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Úgy gondolja, hogy ez egy jó döntés volt az akkori képviselő testület részéről, de ennek a 

pozitív eredményét majd csak 2021-ben fogják látni. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

  
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

113/2020.(IX.24.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely a 15/2020.(IX.24.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójáról  

 

 

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

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
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évi V. törvény 3:109. § (2) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

 

 

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

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

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

Kft.(továbbiakban: Kft.) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját, kiegészítő és 

közhasznúsági mellékletét megtárgyalta és 216.118 eFt eszköz és azzal egyező forrás 

végösszeggel 5.022 eFt adózott eredménnyel a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

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

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

kötelezettségének tegyen eleget. 

 

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az adózott 

eredmény eredménytartalékba helyezéséhez. 

 

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

 

 

Határidő:       Felelős:  

1.,3.,4. pont esetében: azonnal             Szőke Zoltán polgármester 

2. pont esetében: azonnal                        dr. Groncsák Andrea ügyvezető 
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Tárgy (4.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 egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását 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 10 fő. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

21/2020.(IX.25.) 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) 2.776.685.371 Ft  költségvetési bevétellel 

b) 3.748.852.835 Ft  költségvetési kiadással 

c)  972.167.464 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  53.356.837 Ft működési hiánnyal 

cb)  918.810.627 Ft felhalmozási hiánnyal 

d) 1.743.878.152 Ft  finanszírozási bevétellel 

e)  771.710.688 Ft  finanszírozási kiadással 

f)  972.167.464 Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  964.635.284 Ft  működési többlettel 

fb)  7.532.180 Ft  felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) 

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

 

h) Az önkormányzat a kiadások között 47.256.369 Ft általános, 106.958.113. Ft céltartalékot 

állapít meg. 

 

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

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 8, 8.1, 8.2, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.5,  

9.5.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 10, és a 11. melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. melléklete, az 1, 2, 4, 5, 6, és a 7. tájékoztató tábla 

helyébe e rendelet 23, 24, 25, 26, 27, és 28 melléklete lép. 

  

 

3.§ Ez a rendelet 2020. szeptember 28.-án lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2020. szeptember 24. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

     Kihirdetve: 2020. szeptember 25. 

 

 

 

 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 21/2020.(IX.25.) 

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 módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

3. §-hoz 

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékletekre tesz javaslatot. 

4. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

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

módosításáról 

Előadó:  Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását 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 10 fő. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

22/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

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

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

illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével  a következőket rendeli 

el: 

 

 

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

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

„12. § (2) A haszonbérleti díj mértéke: 

a) szántó művelési ágú ingatlanok esetében 63.000 Ft/ha/év + ÁFA.  

b) legelő művelési ágú ingatlanok esetében 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA.  

c) mezőgazdasági hasznosítású belterületi önkormányzati ingatlanok esetében - átlag 20 

Ak/ha figyelembe vételével - 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA.  

d) a 2020. március 01. napja előtt kötött haszonbérleti szerződések esetében a búza 

felvásárlási árától függően évente változik. A nettó fizetendő díj éves mértéke 

aranykoronánként 40 kg étkezési búzának, a tárgyév júliusában augusztus hónapra kötött 

szerződései szerinti tőzsdei átlagára.” 
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2.§ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

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

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

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

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

5.§ (1) E rendelet 2020. november 1. napjával lép hatályba. 

Tiszavasvári, 2020. szeptember 24. 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

   polgármester   jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 28. 

  Dr. Kórik Zsuzsanna 

  jegyző 
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1. melléklet a 22/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelethez 

Tiszavasvári Város Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyoni körbe sorolt ingatlanairól 
 

 

ssz. 

 

 

ingatlan tulajdoni  

hányad 

 

 
helyrajzi száma művelési ág 

címe,  

településrész megnevezése  
területe (m

2
) 

1.  100 kivett közterület Géza fejedelem utca 666 1/1 

2.  1010 kivett közterület Alkotmány utca 2292 1/1 

3.  10312 kivett közút Zártkert 656 1/1 

4.  10492 kivett közút Zártkert 4074          1/1 

5.  1054 kivett közterület Batthyány utca 1896 1/1 

6.  1083 kivett közterület Széchenyi utca 3161 1/1 

7.  1121 kivett közterület Víg utca 1355 1/1 

8.  114 kivett közterület Október 6. utca 890 1/1 

9.  1149 kivett közterület Víz utca 7608 1/1 

10.  1162 kivett közterület Csillag utca 3601 1/1 

11.  1187 kivett közterület Kodály Zoltán utca 3174 1/1 

12.  119 kivett közterület Bethlen Gábor utca 2824 1/1 

13.  1211 kivett közterület 
Csillag, Kodály Zoltán, Víg u. 

végénél 
3469 1/1 

14.  1212 kivett közterület Víg utca 3023 1/1 

15.  1235 kivett közterület Korondi Béla utca 2892 1/1 

16.  1257 kivett közterület Bereznai utca 2722 1/1 

17.  1258 kivett közterület Víz utca 4836 1/1 

18.  1259 kivett közterület Bereznai utca 2533 1/1 

19.  1277 kivett közterület Szél utca 4120 1/1 

20.  1290 kivett közterület Nagy Sándor utca 2151 1/1 

21.  133 kivett közterület Wesselényi utca 1049 1/1 

22.  1338 kivett közterület Pálffy utca 4971 1/1 

23.  1379 kivett közterület Sólyom utca 4948 1/1 

24.  1398 kivett közterület Csontváry utca 6103 1/1 

25.  1399/15 kivett közterület Gyepsor utca 1456 1/1 

26.  1399/27 kivett közterület Keleti utca 1017 1/1 

27.  1400 kivett közterület Csontváry utca 1586 1/1 

28.  1401 kivett közterület Déryné utca 5330 1/1 

29.  1413 kivett közterület Attila utca 1908 1/1 

30.  1445 kivett közterület Vasvári Pál utca 2990 1/1 

31.  1458 kivett árok Vasvári u. 146. mellett 412 1/1 

32.  146 kivett közterület Esze Tamás utca 649 1/1 

33.  1466 kivett közterület Deák Ferenc utca 2197 1/1 

34.  1499 kivett közterület Deák Ferenc utca 2000 1/1 

35.  1505 kivett közterület Salétromkert utca 587 1/1 

36.  1517 kivett közterület Mester utca 746 1/1 

37.  1518 kivett közterület Salétromkert utca 1309 1/1 

38.  1531 kivett közterület Mester utca 1310 1/1 

39.  1558 kivett közterület Mester utca 1757 1/1 

40.  1569 kivett közterület Vasvári u. 96. mellett - Deák u. 403 1/1 

41.  1592 kivett közterület Egység utca 1294 1/1 

42.  1597 kivett park Vasvári P. u. 194 1/1 

43.  1598 kivett park Vasvári P. u. 56. 808 1/1 

44.  1611 kivett közterület Hársfa utca 1326 1/1 

45.  1624 kivett közterület Vasas utca 987 1/1 

46.  1625/2 kivett parkoló Városháza tér 1006 1/1 
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ssz. 

 

 

ingatlan tulajdoni  

hányad 

 

 
helyrajzi száma művelési ág 

címe,  

településrész megnevezése  
területe (m

2
) 

47.  1641/1 kivett út Kabay József utca 1820        1/1 

48.  1641/2 kivett út Kabay József utca 243 1/1 

49.  1651 kivett közterület Mária Terézia u. 550 1/1 

50.  1668 kivett közterület Vágóhíd utca 966 1/1 

51.  1682 kivett közterület Dr. Lévai Sándor utca 1384 1/1 

52.  1697 kivett közterület Nyírfa utca 515 1/1 

53.  170 kivett közterület Schönherz utca 1628 1/1 

54.  1715 kivett közterület Mártírok utca 2198 1/1 

55.  1716/13 kivett közterület Kossuth u. 3. melletti 2492 1/1 

56.  1720 kivett közterület Gyóni Géza utca 727 1/1 

57.  1742 kivett közterület Köztársaság utca 685 1/1 

58.  1756 kivett közterület Bacsó Béla utca 440 1/1 

59.  1773 kivett közterület Február 1. utca 857 1/1 

60.  1781 kivett közterület Könyves Kálmán utca 580 1/1 

61.  1782 kivett közterület Illés Béla utca 449 1/1 

62.  1789 kivett közterület Thököly Imre utca 1409 1/1 

63.  1799 kivett közterület Bocskai utca 7839 1/1 

64.  1816/4 kivett közterület Bocskai utca 5 1/1 

65.  1818 kivett közterület Bocskai u. 57. mellett 1214 1/1 

66.  1844 kivett közterület Bocskai u. 95. mellett 310 1/1 

67.  186 kivett közterület Zrínyi Ilona utca 6659 1/1 

68.  1870 kivett közterület Bocskai utca 960 1/1 

69.  1876 kivett közterület Bocskai utca 9477 1/1 

70.  1882 kivett közterület Kinizsi utca 1324 1/1 

71.  1903 kivett közterület Kinizsi utca 14981 1/1 

72.  193 kivett közterület Wesselényi utca 1242 1/1 

73.  1931/2 kivett közterület Gombás András utca 22477        1/1 

74.  1960 kivett közterület Rákóczi utca 1424 1/1 

75.  1983 kivett közterület Március 21. utca 1629 1/1 

76.  2023/2 kivett közterület Vas Gereben utca 2057 1/1 

77.  2023/17 kivett közterület Irinyi utca 3745 1/1 

78.  2023/41 kivett közterület Berzsenyi utca 4601 1/1 

79.  2023/59 kivett közterület Vas Gereben utca 756 1/1 

80.  2032 kivett közterület Aradi utca 1160 1/1 

81.  2048 kivett közterület Bagdi Lajos utca 1644 1/1 

82.  2061 kivett közterület Aradi utca 1945 1/1 

83.  2067 kivett közterület Fenyő utca 556 1/1 

84.  2086 kivett közterület Albert Béla u. Krúdy zsákutca 545 1/1 

85.  2096 kivett közterület Albert Béla utca 3920 1/1 

86.  2101 kivett közterület Krúdy utca 522 1/1 

87.  2125/1 kivett közterület Kossuth u. 21 74 1/1 

88.  214 kivett közterület Hankó László utca 2741 1/1 

89.  2176 kivett közterület Somogyi utca 2523 1/1 

90.  2208/7 kivett közterület Kossuth utca 2225 1/1 

91.  2210/1 kivett árok Aradi-Kossuth u. 188 1/1 

92.  2218 kivett árok Aradi-Kossuth u. 842 1/1 

93.  2229 kivett közterület Aradi utca 8632 1/1 

94.  2230 kivett árok Irinyi u. mögött 473 1/1 

95.  2253 kivett közterület Vas Gereben utca 1996 1/1 

96.  2275 kivett közterület Gyár utca 1954 1/1 

97.  2291/29 kivett közterület Kabay János utca 3284 1/1 

98.  2294 kivett közterület Gergely Deák utca 2026 1/1 
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ssz. 

 

 

ingatlan tulajdoni  

hányad 

 

 
helyrajzi száma művelési ág 

címe,  

településrész megnevezése  
területe (m

2
) 

99.  2342/1 kivett díszkert Kabay János u. 25. 2109 1/1 

100.  2370 kivett közterület Vasút utca 4522 1/1 

101.  2375 kivett közterület Benczúr Gyula  utca 2406 1/1 

102.  2384 kivett közterület Kőrösi Csoma S. utca 3011 1/1 

103.  2418 kivett közterület Fehértói utca 10299 1/1 

104.  2440 kivett közút sportpályához vezető út 2743 1/1 

105.  2444 kivett temető hősi emlékmű Szakiskola parkjában 633 1/1 

106.  2445 kivett közterület Szakiskola és a sín között rész 578 1/1 

107.  2446 kivett közterület Szakiskola és a sín között rész 1453 1/1 

108.  2449 kivett víztorony Petőfi u. 3251 1/1 

109.  2474 kivett közterület Erdő utca 9735 1/1 

110.  2505 kivett közterület Kiss utca 5182 1/1 

111.  2509 kivett közterület Szarvas utca 3868 1/1 

112.  2527 kivett közterület Gépállomás utca 13235 1/1 

113.  2540 kivett közterület Széles utca 17215 1/1 

114.  2541/41 kivett közterület Széles u. 4940 1/1 

115.  2541/46 kivett út Széles utca 101 1/1 

116.  2542 kivett közterület Katona József utca 1479 1/1 

117.  2551 kivett közterület Toldi utca 895 1/1 

118.  2565 kivett közterület Őz utca 1936 1/1 

119.  2574 kivett közterület Madách utca 5975 1/1 

120.  2599 kivett közterület Katona József utca 3818 1/1 

121.  2613 kivett közterület Erkel Ferenc utca 1337 1/1 

122.  2623 kivett közterület Madách utca 9900 1/1 

123.  264 kivett közterület Bem József utca 2283 1/1 

124.  2698 kivett közút Petőfi u. zsákutca 1263 1/1 

125.  2699/2 kivett árok Petőfi u-i óvoda mögött 154 1/1 

126.  2730 kivett közterület Jókai Mór utca 3460 1/1 

127.  2766 kivett közterület Kossuth utca 1198 1/1 

128.  2775/1 kivett közterület Ifjúság u. 3840 1/1 

129.  2775/4 kivett közterület Ifjúság u. 104 1/1 

130.  2775/6 kivett közterület Ifjúság u. 104 1/1 

131.  2775/9 kivett közterület Ifjúság u. 100 1/1 

132.  2775/12 kivett közterület Ifjúság u. 100 1/1 

133.  2794 kivett közterület Szabolcs vezér utca 5635 1/1 

134.  2795/4 kivett közterület Ifjúság utca 6174 1/1 

135.  2803/3 kivett közterület Ifjúság u. 100 1/1 

136.  2803/6 kivett közterület Ifjúság u. 100 1/1 

137.  2807 kivett közterület Szabolcs vezér utca 287 1/1 

138.  2832 kivett közterület Arany János utca 5126 1/1 

139.  2833/2 kivett közterület Kossuth utca 97 1/1 

140.  2834 kivett díszkert Hétvezér u. 1594 1/1 

141.  2843 kivett közterület Hétvezér utca 2632 1/1 

142.  2848/2 kivett beépítetlen terület park- Kossuth u. 256 1/1 

143.  2848/3 kivett közterület Kossuth u. 14. körül 405 1/1 

144.  2850/1 kivett díszkert Kossuth u. 376 1/1 

145.  2850/3 kivett közterület Kossuth u. 12., OTP mögött 257 1/1 

146.  2851/1 kivett transzformátorház Kossuth u. 12. 66 1/1 

147.  2851/2 kivett közterület Hétvezér u. 59 1/1 

148.  2854/3 kivett díszkert Kossuth u. 2. 522 1/1 

149.  2862 kivett közterület Garami Ernő utca 1427 1/1 

150.  2863/2 kivett beépítetlen terület Ady E. u. 14. 231 1/1 

151.  2864/3 kivett közterület Ady Endre u. 326 1/1 
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ssz. 

 

 

ingatlan tulajdoni  

hányad 

 

 
helyrajzi száma művelési ág 

címe,  

településrész megnevezése  
területe (m

2
) 

152.  2865 kivett beépítetlen terület Sőrés-sétány  898 1/1 

153.  2871 kivett közterület Kálvin utca 2960 1/1 

154.  2881 kivett közterület Garami Ernő utca 410 1/1 

155.  2892 kivett közterület Kálvin utca 1975 1/1 

156.  2893 kivett közterület Nép utca 875 1/1 

157.  2920 kivett csatorna Urbán Béla -Kálvin u. 1269 1/1 

158.  2940 kivett közterület Urbán Béla utca 1035 1/1 

159.  2946 kivett közterület Kárpát utca 3284 1/1 

160.  2963 kivett közterület Lehel köz 576 1/1 

161.  2978 kivett közterület Alkotás utca 444 1/1 

162.  2985 kivett közterület Honvéd utca 1912 1/1 

163.  3001 kivett közterület Honfoglalás utca 2328 1/1 

164.  3012 kivett közterület Budai Nagy Antal utca 605 1/1 

165.  3013/2 kivett út Budai Nagy Antal u. 181 1/1 

166.  3014/2 kivett út  Budai Nagy Antal u. 87 1/1 

167.  302 kivett közterület Csokonai utca 3351 1/1 

168.  3026 kivett közterület Honvéd utca 514 1/1 

169.  3037 kivett közterület Hősök utca 13239 1/1 

170.  3064 kivett közterület Kisfaludy utca 2446 1/1 

171.  3091 kivett közterület Arany János utca 1359 1/1 

172.  31 kivett közterület Báthori utca 4942 1/1 

173.  3134/4 kivett közterület Petőfi Sándor u. 5710 1/1 

174.  3139 kivett közút Petőfi zsákutca sportcsarnokkal szemben 122 1/1 

175.  3182 kivett közterület Gárdonyi Géza utca 823 1/1 

176.  3191 kivett közterület Gárdonyi Géza utca 289 1/1 

177.  3196 kivett közterület Soproni utca 4275 1/1 

178.  3197 kivett közterület Gárdonyi Géza utca 3609 1/1 

179.  32 kivett díszkert Attila tér  2292 1/1 

180.  3201 kivett közterület Petőfi Sándor utca 15792 1/1 

181.  3227 kivett közterület Szögi Lajos utca 1879 1/1 

182.  3265 kivett közterület Vörösmarty utca 3814 1/1 

183.  3266 kivett közterület Lónyai utca 8661 1/1 

184.  3273/2 kivett közterület Balassi Bálint utca 889 1/1 

185.  3285 kivett közterület Szögi Lajos utca 975 1/1 

186.  329 kivett közterület Május 1. utca 7208 1/1 

187.  3300 kivett közterület Táncsics Mihály utca 11405 1/1 

188.  3324 kivett közterület Mátyás Király utca 2584 1/1 

189.  3327 kivett közterület József Attila utca 6732 1/1 

190.  3338/2 kivett árok József A. útról 991 1/1 

191.  3350/3 kivett közterület Petőfi u. szákutca Sopron u.-val szemben 146          1/1 

192.  3379/2 kivett árok Dózsa György u. 754 1/1 

193.  3386 kivett közterület Pethe Ferenc utca 2979 1/1 

194.  3409 kivett közterület Dózsa György utca 10768       1/1 

195.  3431 kivett közterület Gábor Áron utca 1483 1/1 

196.  3432/1  kivett közterület Bajcsy-Zs. u. 4733      1/1 

197.  3432/3 kivett közterület Bajcsy Zs. u. 3556 1/1 

198.  3463 kivett közterület Árpád utca 3371 1/1 

199.  3478 kivett közterület Babits Mihály utca 4864 1/1 

200.  3482 kivett közterület Károly R. utca 385 1/1 

201.  3483 kivett közterület Károly R. utca 4058 1/1 

202.  3501 kivett árok Babits Mihály u. 158 1/1 

203.  3516 kivett közterület Pethe Ferenc utca 6373 1/1 
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204.  3537 kivett közterület Árpád utca 3129 1/1 

205.  3565 kivett közterület Petőfi Sándor utca 14098 1/1 

206.  3566/2 kivett csatorna Dózsa u. 47. mellett 4703 1/1 

207.  3573 kivett közút Petőfi u. - vasúti pálya között 956 1/1 

208.  3580 kivett közterület Petőfi Sándor utca 4440 1/1 

209.  3586 kivett közút Petőfi Sándor utca 687 1/1 

210.  3603 kivett vízmű Bajcsy Zs. utca 79. 5289 1/1 

211.  3604/2 kivett vízmű Petőfi Sándor u. 520 1/1 

212.  3604/3 kivett vízmű Petőfi Sándor u. 400 1/1 

213.  3604/5 kivett csatorna Petőfi u. – vasúti pálya mellett 247 1/1 

214.  3604/6 kivett csatorna Petőfi u. – vasúti pálya mellett 2280 1/1 

215.  374 kivett közterület Kabók Lajos utca 2089 1/1 

216.  375 kivett közterület Kabók Lajos utca 937 1/1 

217.  386 kivett közterület Árpád utca 7718 1/1 

218.  4 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u.15 303 1/1 

219.  401 kivett közterület Damjanich utca 5675 1/1 

220.  404 kivett közterület Mikszáth utca 1532 1/1 

221.  408/4 kivett közterület Árpád utca 141 1/1 

222.  428/2 kivett árok Móricz Zsigmond u. 108 1/1 

223.  43 kivett közterület Frankel Leo utca 936 1/1 

224.  437 kivett közterület Móricz Zsigmond utca 3301 1/1 

225.  439 kivett közterület Bartók Béla utca 1857 1/1 

226.  449 kivett közterület Munka utca 1108 1/1 

227.  51 kivett közterület Géza fejedelem utca 440 1/1 

228.  516/2 kivett közterület Vásártér u. 796 1/1 

229.  517 kivett közterület Nagybecskerek utca 8448 1/1 

230.  529 kivett közterület Tompa Mihály utca 2981 1/1 

231.  5501/2 kivett közút Dobó I. u. mellett 133 1/1 

232.  5503 kivett közterület Dobó István u. 5535 1/1 

233.  5505 kivett közterület Polgári út 1400 1/1 

234.  5522 kivett közterület Szegfű utca 1686 1/1 

235.  5535 kivett közterület Szabolcska Mihály utca 6697 1/1 

236.  5537 kivett közterület Polgári út 1403 1/1 

237.  554 kivett közterület Nagybecskerek u-ból leágazó 1843 1/1 

238.  5550 kivett közterület Szabolcska –Dessewffy között 1118 1/1 

239.  5562 kivett közterület Dessewffy utca 5217 1/1 

240.  5564 kivett közterület Polgári út 1777 1/1 

241.  5582 kivett közterület Szőnyi utca 2502 1/1 

242.  5583/1 kivett közút Szőnyi u. mellett 1122 1/1 

243.  5583/11 kivett közterület Szőnyi u. mellett 755 1/1 

244.  5583/24 kivett közterület Szőnyi u. mellett 1579 1/1 

245.  5702/5 kivett út Ifjúsági tábor mellett 3063 1/1 

246.  5702/7 kivett út Ifjúsági tábor előtt 370 1/1 

247.  5702/8 kivett út Strandnál lévő járda 283 1/1 

248.  5703/18 kivett út Nyárfa, Tavasz u. 14545 1/1 

249.  5705 kivett út Nyár u. 2748 1/1 

250.  5756/1 kivett közterület Nyár, Csalogány u. 13814 1/1 

251.  581 kivett közterület Bessenyei utca 4064 1/1 

252.  5820/1 kivett közterület Csalogány, Pillangó, Hableány u. egy 
szakasza 

11407 1/1 

253.  583/1 kivett közút Bajcsy-Zsilinszky E. u. Fecske-köz 196 1/1 

254.  584 kivett közterület Vízmű utca 8269 1/1 

255.  586 kivett közterület Állomás utca 4805 1/1 
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256.  5928/11 kivett közút Pillangó, Jázmin u. 7256 1/1 

257.  593 kivett közterület Vásártér utca 9747 1/1 

258.  6/1 kivett díszkert Vasvári Pál u. 5 274 1/1 

259.  6016 kivett közút Nefelejcs u. 12547 1/1 

260.  6061/1 kivett közút Nefelejcs u. 660 1/1 

261.  6062 kivett közterület Jázmin, Nefelejcs, Margaréta u. 6520 1/1 

262.  6135 kivett közút Hajnal, Tiszavirág, Szellő u. 10703 1/1 

263.  6165/1 kivett közút Parti sétány, Szellő, Tiszavirág u 7585 1/1 

264.  634 kivett közterület Állomás utca 1553 1/1 

265.  6350 kivett közterület Szivárvány utca 1934 1/1 

266.  640 kivett közterület Egység utca 6636 1/1 

267.  641 kivett közút Egység utcából leágazó 2750 1/1 

268.  6462/10 kivett saját használatú út Tölgyes utca 1740 1/1 

269.  6463/44 kivett közút Keskeny u. 1508 1/1 

270.  6532 kivett közterület Orgona, Boglárka, Rozmaring u. 8774 1/1 

271.  6549 kivett közterület Pázsit utca 1290 1/1 

272.  656 kivett közterület Mák utca 2176 1/1 

273.  6577 kivett közterület Keskeny u. 3877 1/1 

274.  6578 kivett közterület Keskeny u. 9408 1/1 

275.  6653 kivett út Adria u. - benzinkút mögött 2964 1/1 

276.  6658 kivett közút Nyárfa u. strandhoz vezető szakasza 1672 1/1 

277.  6659 kivett közút Nyárfa u. strandhoz vezető szakasza 1848 1/1 

278.  6664 kivett közút piac mögött 1879 1/1 

279.  6665 kivett út Adria u. 8661 1/1 

280.  7003/1 kivett közút zártkert 1587 1/1 

281.  7099/1 kivett közút zártkert 1407 1/1 

282.  741 kivett közterület Egység utca 7886 1/1 

283.  751 kivett közterület Kőkút utca 805 1/1 

284.  7570/1 kivett közút zártkert 1272 1/1 

285.  7571 kivett közút zártkert 1832 1/1 

286.  7577 kivett árok zártkert 1036 1/1 

287.  7587 kivett közút zártkert 1807 1/1 

288.  76 kivett közterület Géza fejedelem utca 307 1/1 

289.  762 kivett közterület Makarenkó utca 4794 1/1 

290.  784 kivett közterület Akác utca 1944 1/1 

291.  7864/1 kivett közút zártkert 1399 1/1 

292.  796 kivett közterület Nyíl utca 939 1/1 

293.  8025 kivett közút zártkert 1950 1/1 

294.  809 kivett közterület Csapó utca 682 1/1 

295.  8112 kivett közút zártkert 1168 1/1 

296.  819 kivett közterület Károli Gáspár utca 3455 1/1 

297.  821 kivett közterület Vasvári Pál utca 22260 1/1 

298.  822/3 kivett közterület Iskola utca 791 1/1 

299.  822/6 kivett díszkert Vasvári Pál u. 157 1/1 

300.  823 kivett közút Iskola u. 342 1/1 

301.  8231 kivett közút zártkert 2702 1/1 

302.  83 kivett közterület Wesselényi utca 325 1/1 

303.  833 kivett közterület Szent István utca 2297 1/1 

304.  8336 kivett közút zártkert 1863 1/1 

305.  8370 kivett közút zártkert 2031 1/1 

306.  85 kivett közterület Bercsényi utca 2838 1/1 

307.  851 kivett közterület Szilágyi utca 6156 1/1 
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308.  857 kivett közterület Szabó Magda utca 4322 1/1 

309.  86 kivett közterület Wesselényi utca 165 1/1 

310.  866 kivett közterület Dobó Katalin utca 3200 1/1 

311.  872 kivett közterület Szilágyi utca 4017 1/1 

312.  884 kivett közterület Mihálytelep utca 711 1/1 

313.  899 kivett saját használatú út Szabó Magda utca 6757 1/1 

314.  922 kivett közterület Eötvös utca 2515 1/1 

315.  943 kivett közterület Kiss Ernő utca 2226 1/1 

316.  947 kivett közterület Temető utca 6702 1/1 

317.  961 kivett közterület Egyház köz 403 1/1 

318.  966 kivett közterület Hunyadi utca 2420 1/1 

319.  970/1 kivett közterület Császár köz 525 1/1 

320.  970/2 kivett közterület Egyház köz 1534 1/1 

321.  989/1 kivett közterület Iskola utca 868 1/1 

322.  989/2 kivett közterület Iskola utca 1892 1/1 

323.  994 kivett közterület Egyház köz 184 1/1 

324.  026 kivett út Fehérszik – Lauraháza 48760   1/1 

325.  041 kivett közút Kincses mögött Sopron u. 63038  1/1 

326.  060 kivett út Soproni u. folytatása 4388 1/1 

327.  066/2 kivett út Vörösvári u. temetőnél 7587 1/1 

328.  069/9 kivett út Kincses 3256 1/1 

329.  073/13 kivett csatorna Kincses 4904 1/1 

330.  073/14 kivett út Kincses 5535 1/1 

331.  073/29 kivett út Kincses 3777 1/1 

332.  074/2 kivett út Kincses 1543 1/1 

333.  074/11 kivett út Fürgesi út 2427 1/1 

334.  074/12 kivett út Méneslátó út 3872 1/1 

335.  075 kivett út Kincses 16040 1/1 

336.  078 kivett csatorna Kincses 7733 1/1 

337.  082 kivett út Kincses 3009 1/1 

338.  084/15 kivett árok Kincses 2116 1/1 

339.  089 kivett csatorna Fehérszik – Lauraháza 6764 1/1 

340.  091 kivett út Fehérszik – Lauraháza 1919 1/1 

341.  0106 kivett út Nyíregyházái út I. 41013 1/1 

342.  0107/15 kivett csatorna Nyíregyházái út I. 17639 1/1 

343.  0108/13 kivett út Nyíregyházái út I. 2084 1/1 

344.  0108/62 kivett csatorna Nyíregyházái út I. 8837 1/1 

345.  0110 kivett saját használatú út Nyíregyházi út 2472 1/1 

346.  0113 kivett út Nyíregyházái út I. 62604       1/1 

347.  0118 kivett út Nyíregyházái út I. 1407 1/1 

348.  0125 kivett út Nyíregyházái út I. 39727 1/1 

349.  0131 kivett út Nyíregyházái út I. 2990 1/1 

350.  0135/1 kivett út Paula liget út 7404 1/1 

351.  0140/2 kivett csatorna Belső Paula liget 27684 1/1 

352.  0140/3 kivett út Belső Paula liget 4151 1/1 

353.  0140/13 kivett út Belső Paula liget 5808 1/1 

354.  0150/2 kivett csatorna Belső Paula liget 13530 1/1 

355.  0150/3 kivett út Belső Paula liget 22441 1/1 

356.  0150/4 kivett út Belső Paula liget 35438 1/1 

357.  0153 kivett közút Belső Paula liget 2518 1/1 

358.  0162/1 kivett út Belső Paula liget 12091 1/1 

359.  0162/2 kivett csatorna Belső Paula liget 5054 1/1 
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360.  0162/3 kivett út Belső Paula liget 5328 1/1 

361.  0166/1 kivett út Belső Paula liget 3241 1/1 

362.  0166/2 kivett út Belső Paula liget 1878 1/1 

363.  0168 kivett út Belső Paula liget 4973 1/1 

364.  0180 kivett út Kashalmi birtok 1263 1/1 

365.  0181/18 kivett út Kashalmi birtok 151 1/1 

366.  0188 kivett út Kashalmi birtok 20090 1/1 

367.  0189/1 kivett út Újfehértói út 37183 1/1 

368.  0189/2 kivett csatorna Kashalmi birtok 2670 1/1 

369.  0192/8 kivett csatorna Kashalmi birtok 8984 1/1 

370.  0192/12 kivett út Kashalmi birtok 655 1/1 

371.  0192/22 kivett árok Kashalmi birtok 1826 1/1 

372.  0194/2 kivett csatorna Kashalmi birtok 2487 1/1 

373.  0198 kivett közút Kashalma - Cserföldek 22337 1/1 

374.  0199/1 kivett út Kashalma puszta út 3036 1/1 

375.  0201/15 kivett árok Kashalmi birtok 2546 1/1 

376.  0208 kivett út Kashalmi birtok 31667 1/1 

377.  0212 kivett út Nyíregyházi út II. 27917 1/1 

378.  0222 kivett közút Nyíregyházi út II. 5212 1/1 

379.  0224 kivett árok Nyíregyházi út 4617 1/1 

380.  023 kivett árok Takaros 2759 1/1 

381.  0233 kivett árok Kállai út I. 16594 1/1 

382.  0235/2 kivett út Kállai út 5379 1/1 

383.  0237 kivett út Kállai út homokbányánál 83055   1/1 

384.  0239 kivett közút Kállai út II. 11004 1/1 

385.  0249 kivett út Kállai út – Fehértói út 5880 1/1 

386.  0253 kivett út Fehértói út I.-II. 72253 1/1 

387.  0257 kivett út Kashalmi birtok 3522 1/1 

388.  0259 kivett út Kashalmi birtok 10774 1/1 

389.  0260 kivett út Kashalmi birtok 7247 1/1 

390.  0261/11 kivett út Hajdú-Bihar megye határánál 706 1/1 

391.  0262 kivett út Hajdú-Bihar megye határánál 16608 1/1 

392.  0273/1 kivett út Kashalmi birtok 11724 1/1 

393.  0283/10 kivett közterület Téglagyár út  2047 1/1 

394.  0288/2 kivett árok termálkút mögött 2010 1/1 

395.  0289/15 kivett út pokolszik 6713 1/1 

396.  0289/19 kivett út pokolszik 3015 1/1 

397.  0289/20 kivett árok pokolszik 2009 1/1 

398.  0295/1 kivett út szennyvíztelephez vezető út mellett 6386 1/1 

399.  0295/2 kivett út 
szennyvíztelephez vezető, Béke 

telep út 
320 

1/1 

400.  0296/4 kivett csatorna 
Lyukassziki legelő, szennyvízt. 

mellett 
13052     

1/1 

401.  0300/3 kivett út hulladéktároló mögött  1797 1/1 

402.  0300/7 kivett út hulladéktároló mellett 2852 1/1 

403.  0301/5 kivett árok hulladéktároló mellett 2121 1/1 

404.  0301/14 kivett út volt téglagyár mögött Biogáz út 6054 1/1 

405.  0312/4 kivett út Deák halom 770 1/1 

406.  0333/7 kivett út Lyukassziki legelő, halastónál 6188 1/1 

407.  0339 kivett közút Nánási út, baromfinevelő mellett 4992 1/1 

408.  0340/12 kivett saját használatú út 14-es őrház 9949 1/1 

409.  0352/2 kivett út szennyvíztelep mellett 12689 1/1 

410.  0355/1 kivett csatorna ICN víztisztítója közelében 1170 1/1 
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411.  0355/2 kivett közút Adria u. folytatása 12674 1/1 

412.  0357 kivett árok Víztározó mellett 1257 1/1 

413.  0358/3 kivett szennyvízátemelő  1439 1/1 

414.  0358/42 kivett közút  1452 1/1 

415.  0358/114 kivett közterület, út Adria u.  205 1/1 

416.  0358/115 kivett közterület, út Adria u. 259 1/1 

417.  0358/152 kivett út Adria u. 765 1/1 

418.  0363 kivett árok tóalja 1150 1/1 

419.  0371/3 kivett közút Polgári u. 2. mögött Daráló út 1796 1/1 

420.  0374/3 kivett árok Czibere halom 12547 1/1 

421.  0376/8 kivett árok Czibere halom 5255          1/1 

422.  0376/11 kivett út Czibere halom 1992 1/1 

423.  0385/7 kivett csatorna közigazgatási határ - büdi rész 6074 1/1 

424.  0385/9 kivett út közigazgatási határ - büdi rész 4977 1/1 

425.  0385/10 kivett csatorna közigazgatási határ - büdi rész 1165 1/1 

426.  0386 kivett út közigazgatási határ - büdi rész 13798 1/1 

427.  0409 kivett út közigazgatási határ – Kis,nagypúpos 2861 1/1 

428.  0411 kivett út közigazgatási határ – Kis,nagypúpos 4654 1/1 

429.  0415 kivett csatorna közigazgatási határ – Kis,nagypúpos 5215 1/1 

430.  0416 kivett árok közigazgatási határ – Kis,nagypúpos 2562 1/1 

431.  0419 kivett közút Kis és nagypúpos 2092        1/1 

432.  0420 kivett árok Kis és nagypúpos - zsilipnél 2563 1/1 

433.  0421/2 kivett árok Kis és nagypúpos - zsilipnél 1792 1/1 

434.  0422 kivett csatorna Kis és nagypúpos – Keleti főcsat 1363 1/1 

435.  043 kivett közút Petőfi útról 2655 1/1 

436.  0443/4 kivett út Kis és nagypúpos  17274 1/1 

437.  045 kivett közút zártkertnél 1578 1/1 

438.  0458/16 kivet árok Kis és nagypúpos  9546 1/1 

439.  0463 kivett árok tiszadobi telep mögött 12950 1/1 

440.  047 kivett közút zártkert 2639 1/1 

441.  0472/2 kivett árok 
Nyugati főcsat. mellett Zsellér szíki 

út 
1730 

1/1 

442.  0472/6 kivett árok Nyugati főcsatorna mellett 2337 1/1 

443.  0481 kivett árok Nyugati főcsatorna mellett 5413 1/1 

444.  0491 kivett közút Reje 22017 1/1 

445.  0492/15 kivett út Nyugati főcsatorna mellett 3439 1/1 

446.  0493 kivett árok Nagypúpos, tiszadobi út 4612 1/1 

447.  0494/2 kivett árok Nyugati főcsatorna mellett 3080 1/1 

448.  0505/32 kivett árok Nyugati főcsatorna mellett 902 1/1 

449.  0507 kivett csatorna Reje 16139 1/1 

450.  0508/4 kivett csatorna Reje 18318 1/1 

451.  0511/2 kivett csatorna Reje 4261 1/1 

452.  0517 kivett út Reje 20017 1/1 

453.  052 kivett közút Béke u. mellett      1782       1/1 

454.  054 kivett közút Béke 3801 1/1 

455.  0542/1 kivett csatorna Reje 15022 1/1 

456.  0543 kivett közút Reje 34300 1/1 

457.  0544 kivett árok Reje 13088 1/1 

458.  0545 kivett csatorna Reje 9446 1/1 

459.  0547 kivett közút Reje 4482 1/1 

460.  0549 kivett csatorna Reje 10217 1/1 

461.  0558 kivett út  23344 1/1 
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462.  056/4 kivett parkoló Vörösvári u. - temetőnél 2697 1/1 

463.  0562 kivett csatorna Reje 5585 1/1 

464.  0564 kivett árok Laposhát - Kapsahát 8601 1/1 

465.  0566 kivett csatorna Laposhát 2782 1/1 

466.  0569 kivett út Laposhát 10422 1/1 

467.  0570 kivett út Laposhát 2329 1/1 

468.  0572 kivett árok Laposhát 3532 1/1 

469.  0576 kivett árok Laposhát 2246 1/1 

470.  0578 kivett csatorna Laposhát 3421 1/1 

471.  0584 kivett csatorna Kapsahát 3855 1/1 

472.  0592 kivett csatorna Kapsahát 3243 1/1 

473.  0594 kivett út Laposhát 2873 1/1 

474.  0596 kivett csatorna Laposhát 7156 1/1 

475.  0598 kivett csatorna Kapsahát 9110 1/1 

476.  0623 kivett közút Laposhát 21654 1/1 

477.  0624 kivett árok Laposhát 7501 1/1 

478.  0639/1 kivett közút Dankó 9802 1/1 

479.  0644 kivett árok Dankó 20527 1/1 

480.  0645 kivett árok Dankó (út mellett) 10191 1/1 

481.  066/1 kivett saját használatú út Vörösvári u. 622 1/1 

482.  0718 kivett csatorna Kapsahát 26204 1/1 

483.  0720 kivett árok Nagysziget 2633 1/1 

484.  0721/1 kivett út Nagysziget 4666 1/1 

485.  0721/2 kivett csatorna Nagysziget 2338 1/1 

486.  0721/11 kivett árok Nagysziget 2710 1/1 

487.  0722 kivett út Nagysziget 21581 1/1 

488.  0725 kivett közút Kapsahát 8079 1/1 

489.  0726 kivett közút Kapsahát 7772 1/1 

490.  0729 kivett csatorna Kapsahát 2861 1/1 

491.  0733/2 kivett csatorna Kapsahát 3701 1/1 

492.  0736 kivett árok Nagysziget 5540 1/1 

493.  0737 kivett út Nagysziget 16130 1/1 

494.  0738/1 kivett út Nagysziget 6861 1/1 

495.  0738/2 kivett csatorna Nagysziget 6042 1/1 

496.  0739 kivett árok Nagysziget 6330 1/1 

497.  0744 közút Nagysziget 20719 1/1 

498.  0746 kivett csatorna Nyugati-főcsatornánál 2894 1/1 

499.  0751 kivett közút büdi zártkertnél Szőlőskert út 25212           1/1 

500.  0755/2 kivett út Keleti főcsat-nál Varjúlaposi út  13416 1/1 

501.  0756/2 kivett út Keleti főcsatornánál 7879 1/1 

502.  0759/2 kivett csatorna 36-os főút mellett halastónál 1362 1/1 

503.  0759/4 kivett csatorna 36-os főút mellett halastónál 1020 1/1 

504.  0759/6 kivett csatorna 36-os főút mellett halastónál 1232 1/1 

505.  0759/8 kivett csatorna 36-os főút mellett halastónál 7074 1/1 

506.  0759/12 kivett árok 36-os főút mellett halastónál 2418 1/1 

507.  0760 kivett csatorna Élőhát 3359 1/1 

508.  0764 kivett árok 36-os főút mellett halastónál 15674        1/1 

509.  0765/2 kivett csatorna 36-os főút mellett halastónál 6236 1/1 

510.  0765/4 kivett csatorna 36-os főút mellett halastónál 1420 1/1 

511.  0766 kivett út 36-os főút mellett halastónál 20571 1/1 

512.  0769 kivett csatorna 36-os főút mellett halastónál 7395 1/1 

513.  0770/2 kivett csatorna 36-os főút mellett halastónál 2932 1/1 
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514.  0770/4 kivett csatorna 36-os főút mellett halastónál 2734 1/1 

515.  0770/6 kivett csatorna 36-os főút mellett halastónál 5959 1/1 

516.  0771 kivett csatorna Élőhát 4538 1/1 

517.  0772/2 kivett csatorna Nagysziget 2922 1/1 

518.  0772/4 kivett csatorna Nagysziget 2287 1/1 

519.  0773/1 kivett út 36-os főút mellett halastónál 12159 1/1 

520.  0773/2 kivett csatorna Nagysziget 5288 1/1 

521.  0776 kivett út Kapsahát 2994 1/1 

522.  0785 kivett út Nagyszéles 7942 1/1 

523.  0787 kivett árok Nagyszéles 5366 1/1 

524.  0791/10 kivett út Nagyszéles 3060 1/1 

525.  0791/13 kivett árok Nagyszéles 1849 1/1 

526.  0792 kivett közút Nagysziget 3953 1/1 

527.  0793 kivett árok Nagysziget 5551 1/1 

528.  0797/3 kivett út Nagysziget 6820 1/1 

529.  0798 kivett út Nagyszéles 18105 1/1 

530.  0799 kivett csatorna Nagysziget 6130 1/1 

531.  085 kivett közút Fehérszik mellett 14737 1/1 

532.  0886 kivett közút Józsefháza 61134 1/1 

533.  0892 kivett árok Józsefháza,Hajdú-Bihar megye határánál 16334 1/1 

534.  0899/2 kivett út Józsefháza 3498 1/1 

535.  0903 kivett árok Józsefháza mögött 7032 1/1 

536.  0909 kivett árok Józsefháza 1036 1/1 

537.  0913/1 kivett közút Józsefháza mögött 3868 1/1 

538.  0913/2 kivett út Józsefháza 12524 1/1 

539.  0914 kivett csatorna Józsefháza mögött 5158 1/1 

540.  0915/2 kivett árok Józsefháza 1672 1/1 

541.  0917 kivett út Józsefháza 14812 1/1 

542.  0919/11 kivett út Józsefháza 2112 1/1 

543.  0919/13 kivett út Józsefháza 1445 1/1 

544.  0919/15 kivett út Józsefháza 6391 1/1 

545.  0921/7 kivett út Józsefháza 3729 1/1 

546.  0922/2 kivett út Józsefháza 1560 1/1 

547.  0923 kivett árok Józsefháza mögött 10274 1/1 

548.  0926/3 kivett út Józsefháza 7791 1/1 

549.  0927 kivett árok régi Józsefháza mellett 2330 1/1 

550.  0929 kivett árok Józsefháza 2189 1/1 

551.  0931 kivett út Józsefháza 737 1/1 

552.  0932 kivett út Józsefháza 2547 1/1 

553.  0934 kivett árok régi Józsefháza mellett 1829 1/1 

554.  0935 kivett út Józsefháza 19686 1/1 

555.  0936/20 kivett út Józsefháza 2059 1/1 

556.  0951 kivett csatorna Forgácshát 8648 1/1 

557.  0955 kivett csatorna Forgácshát 972 1/1 

558.  0961 kivett csatorna Forgácshát 16090 1/1 

559.  0967 kivett csatorna Forgácshát 4020 1/1 

560.  0981 kivett út Keresztfal 364 1/1 

561.  0989 kivett csatorna Keresztfal 3610 1/1 

562.  0998 kivett út Keresztfal 1156 1/1 

563.  01002 kivett út Élőhát 8707 1/1 

564.  01008 kivett közút Élőhát 10656 1/1 

565.  01014 kivett árok Élőhát 8284 1/1 
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566.  01015 kivett út Élőhát 26763 1/1 

567.  01016/1 kivett csatorna Élőhát 8020 1/1 

568.  01016/2 kivett közút Élőhát 12343 1/1 

569.  01017 kivett csatorna Élőhát 7307 1/1 

570.  01019 kivett csatorna Élőhát 2638 1/1 

571.  01021 kivett csatorna Forgácshát 2097 1/1 

572.  01026 kivett csatorna Élőhát 2643           1/1 

573.  01030 kivett árok Élőhát 4755 1/1 

574.  01032 kivett árok Élőhát 2441 1/1 

575.  01037 kivett út Élőhát 1172 1/1 

576.  01038 kivett út Élőhát 11169 1/1 

577.  01040 kivett csatorna  
K-1 Keleti - főcsatornánál, polgári 

hídnál 
16439 1/1 

578.  01042 kivett út Élőhát 10308 1/1 

579.  01043 kivett árok Élőhát 4470 1/1 

580.  01045 kivett út Élőhát 1097 1/1 

581.  01050 kivett árok Élőhát 4525 1/1 

582.  01051 kivett út Élőhát 1936 1/1 

583.  0283/9 kivett közút Nánási út buszforduló 1514 1/1 

584.  0301/27 kivett út hulladéktároló mellett 1961 1/1 

585.  0247/31 kivett magánút Kállai u.- Fehértói u.  54 1/1 

586.  0261/28 kivett út Hajdú Bihar Megye határnál 2229 1/1 

587.  0424/31 kivett közút Keleti főcsat. közelében 495 1/1 

588.  0472/12 kivett út Nyugati főcsat. mellett 2571 1/1 

589.  0485/4 kivett magánút Nyugati főcsat. mellett 2903 1/1 

590.  0494/4 kivett út Nyugati főcsat. mellett 1688 1/1 

591.  0770/9 kivett magánút 36-os főút mellett halastónál 817 1/1 

592.  0919/24 kivett magánút Józsefháza mellett 3530 1/1 

593.  0947/2 kivett út  4830 1/1 

594.  0974/4 kivett közút Forgácshát 2477 1/1 

595.  01029/9 kivett magánút Élőhát 3353 1/1 

596.  097/18 kivett út  3641 1/1 

597.  0181/33 kivett magánút  116 1/1 

598.  0181/47 kivett magánút  5911 1/1 

599.  0209/57 kivett magánút  2576 1/1 

600.  0213/43 kivett út  6262 1/1 

601.  0221/25 kivett magánút  1052 1/1 

602.  0228/44 kivett út  548 1/1 

603.  0228/54 kivett út  3354 1/1 

604.  0289/28 kivett magánút  29 1/1 

605.  0300/16 kivett magánút  928 1/1 

606.  0307/1 kivett út  268 1/1 

607.  0371/15 kivett magánút  3390 1/1 

608.  0374/17 kivett magánút  2418 1/1 

609.  0376/21 kivett magánút  35 1/1 

610.  0424/34 kivett út  1448 1/1 

611.  0424/39 kivett közút  1776 1/1 

612.  0458/20 kivett magánút  831 1/1 

613.  0458/32 kivett magánút  1893 1/1 

614.  0494/11 kivett közút  2107 1/1 

615.  0505/45 kivett út  614 1/1 

616.  0615/3 kivett magánút  5806 1/1 

617.  0619/1 kivett magánút  7377 1/1 
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618.  0626/8 kivett magánút  7808 1/1 

619.  0719/7 kivett út  625 1/1 

620.  0733/12 kivett magánút  1165 1/1 

621.  0921/12 kivett út  3779 1/1 

622.  0950/2 kivett magánút  10303 1/1 

623.  6654/1 kivett magánút tóalja,  Adria-Nyárfa u. között 1225 1/1 

624.  6654/3 kivett magánút, árok tóalja Adria-Nyárfa u. között 2590 1/1 

625.  6654/5 kivett magánút tóalja Adria-Nyárfa u. között 1717 1/1 

626.  10/1 kivett közterület Vasvári u. 1-7. előtti járda 277 1/1 

627.  3134/5 közterület Petőfi u. 565 1/1 

628.  3134/6 közterület Petőfi u. 2295 1/1 

629.  3134/8 közterület Petőfi u. 595 1/1 

630.  3134/9 közterület Petőfi u. 72 1/1 

631.  3134/10 közterület Petőfi u. 51 1/1 

632.  3134/11 közterület Petőfi u. 277 1/1 

633.  6661/1 magánút Nyárfa utca útkorrekciója 1326 1/1 

634.  6663/2 közforg.elől elzárt magánút Vágóhíd u. 173 1/1 

635.  0371/20 magánút  873 1/1 

636.  0371/24 magánút  1724 1/1 
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2. melléklet a 22/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 31/2013 (X.25.) önkormányzati rendelethez 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

vagyona 
 

 

ssz. 

 

 

ingatlan tulajdoni  

hányad 

 

 helyrajzi száma művelési ág 

címe,  

településrész 

megnevezése  

területe (m
2
) 

1.  506 temető  
Egység u. zsidó 

temető 
4834 1/1 

2.  057 temető, ravatalozó Vörösvári u. 68379 1/1 

3.  10/3 díszkert, kerékpárút Városháza tér 3994 1/1 

4.  3134/1 kerékpárút Petőfi u. 1960 1/1 

5.  3134/3 kerékpárút Petőfi u. 389 1/1 

6.  3432*  kerékpárút 
Bajcsy – Zs. u. 

egy szakasza 
251 1/1 

7.  049/2 szántó, kerékpárút tiszalöki út 2204 1/1 

8.  049/3 szántó, kerékpárút tiszalöki út 3151 1/1 
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3. melléklet a 22/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelethez 

4. melléklet a 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelethez 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának forgalomképes ingatlanairól 
 

ssz. 

ingatlan 
tulajdoni 

hányad 
helyrajzi 

száma 
megnevezése 

címe, 

településrész megnevezése 

terület 

(m
2
) 

1.  0140/5 tanya Nagycserkesz 48 191/6000 

2.  0227 erdő 36-os főút felől 14741 1/1 

3.  0232 erdő 36-os főút felől 11859 1/1 

4.  0246/1 szántó Fehértói út  6922 1/1 

5.  0246/2 szántó, erdő Fehértói út 41561 1/1 

6.  0276/2 szántó 14-es őrháznál (vasút mellett) 2832 1/1 

7.  0283/3 legelő téglagyárnál 1243    1/1 

8.  0289/2 kivett vízmű termálkút 1339 1/1 

9.  0289/8 legelő Gombás András u. 230 1/1 

10.  0289/13 legelő Gombás András u.       garázshely 282 1/1 

11.  0289/14 legelő Gombás András u.       garázshely 298 1/1 

12.  0292/1 szántó Bocskai végén 434 1/1 

13.  0296/16 legelő biogáz üzem mögött 20212 1/1 

14.  0296/12 szántó szennyvíztelep mellett 1076 1/1 

15.  0301/24 legelő, kivett vízállás volt téglagyár mögött 39865 1/1 

16.  0301/16 legelő volt téglagyár mögött 46712 1/1 

17.  0301/18 legelő volt téglagyár mögött 12049 1/1 

18.  0301/19 legelő volt téglagyár mögött 19884 1/1 

19.  0301/20 legelő volt téglagyár mögött 10756 1/1 

20.  0301/22 legelő volt téglagyár mögött 20000 1/1 

21.  0308/2 szántó Vásárosnamény 8419 290/6000 

22.  0340/13 szántó, rét 14-es őrház 48872 1/1 

23.  0340/15 szántó,rét,kivett saját használatú út 14-es őrház 100955 1/1 

24.  0356 legelő,fásított ter,kiv.árok nádas tóalja 336752 1/1 

25.  0358/21 legelő benzinkút mögött 1235 1/1 

26.  0358/73 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

27.  0358/74 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

28.  0358/75 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

29.  0358/76 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

30.  0358/77 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

31.  0358/78 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

32.  0358/79 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

33.  0358/80 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

34.  0358/81 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

35.  0358/82 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

36.  0358/103 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

37.  0358/104 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

38.  0358/105 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

39.  0358/106 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

40.  0358/107 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

41.  0358/108 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

42.  0358/109 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 
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43.  0358/110 legelő Adria u. - garázshely 18 1/1 

44.  0358/113 legelő Adria u. 161 1/1 

45.  0358/131 kivett beépítetlen terület piaci pavilon 24 1/1 

46.  0358/142 kivett beépítetlen terület piac WC 24 1/1 

47.  0358/146 kivett üzlet piac pavilon hely 24 1/1 

48.  0358/147 kivett üzlet piac pavilon hely 24 1/1 

49.  0358/148 kivet beépítetlen terület piac pavilon hely 24 1/1 

50.  0358/149 kivett beépítetlen terület piac pavilon hely 24 1/1 

51.  0358/150 kivett beépítetlen terület piac pavilon hely 24 1/1 

52.  0358/151 kivett beépítetlen terület piac pavilon hely 24 1/1 

53.  0358/155 kivett vásártér városi piac 4761 1/1 

54.  0358/156 legelő Adria u. – benzinkút mellett 54 1/1 

55.  0358/172 legelő, kivett árok piac mögött 57100 1/1 

56.  0364/6 erdő, kivett csatorna üdülőtelep mögött 328913 1/1 

57.  044/1 szántó zártkertnél 41053 1/1 

58.  046/1 szántó, rét zártkertnél 278474 1/1 

59.  0974/2 szántó halastó mögött 14967 1/1 

60.  1/2 kivett irodaház, tűzoltóság Báthori u. 6 2315 1/1 

61.  10320 kert büdi zártkert 897 1/1 

62.  10352 gyümölcsös büdi zártkert 332 1/5 

63.  10384 kert büdi zártkert 389 1/1 

64.  10385 gyümölcsös büdi zártkert 268 1/1 

65.  10440 kert büdi zártkert 631 1/1 

66.  10472 gyümölcsös büdi zártkert 398 4/8 

67.  10490 gyümölcsös büdi zártkert 947 1/1 

68.  1085/1 kivett lakóház, udvar Széchenyi u. 18.               bérlakás 941 1/1 

69.  1095 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Déryné u. 9.                     bérlakás 826 1/1 

70.  1148 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Mihálytelep 8.                  bérlakás 1493 1/1 

71.  1156 kivett beépítetlen terület Csillag u. 13. 811 1/2 

72.  1176 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1650 1/1 

73.  1177 kivett lakóház, udvar Kodály Z. u. 3.                 bérlakás 1505 1/1 

74.  1178 kivett lakóház, udvar Kodály Z. u. 3.                bérlakás 1652 1/1 

75.  1179 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u.9. földhasználati jog 1565 1/1 

76.  1180 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1600 1/1 

77.  1181 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1539 1/1 

78.  1182 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1554 1/1 

79.  1184 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1549 1/1 

80.  1185 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1563 1/1 

81.  1186 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1599 1/1 

82.  1193 kivett beépítetlen terület Kodály Z. u. 1561 1/1 

83.  1236 kivett beépítetlen terület Korondi Béla u. 1138 1/1 

84.  1238 kivett beépítetlen terület Korondi Béla u. 1304 1/1 

85.  1239 kivett beépítetlen terület Korondi Béla u. 1432 1/1 

86.  1268 kivett lakóház, udvar Szél u. 5.           beépítetlen terület  2183 1/1 

87.  1273 kivett beépítetlen terület Szél u. 1403 1/1 

88.  1295 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Nagy S. u.         beépítetlen terület 1064       27/36 
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89.  1297 kivett beépítetlen terület Bereznai u. 2. 3545 1/1 

90.  1305 kivett beépítetlen terület Bereznai u. 10. 1528 1/1 

91.  1310 kivett gazdasági épület,udvar Pálffy u.           beépítetlen terület 1670 1/1 

92.  1314 kivett beépítetlen terület Bereznai u. 1458 1/1 

93.  1324 kivett beépítetlen terület Bereznai u. 36. 1373 1/1 

94.  1326 kivett beépítetlen terület Bereznai u. 40. 1414 1/1 

95.  1327 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 31. 1708 1/1 

96.  1329 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 27. 1299 1/1 

97.  1330 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 25. 1549 1/1 

98.  1333 kivett lakóház, udvar Pálfy u. 19.       beépítetlen terület 1303 1/1 

99.  1337 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 1478 1/1 

100.  1341 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 30. 1578 1/1 

101.  1346 kivett lakóház, udvar  Pálfy u. 20.       beépítetlen terület 1426 1/1 

102.  1353 kivett beépítetlen terület Pálfy u. 710 2/4 

103.  1367 kivett beépítetlen terület Sólyom u. 1493 1/1 

104.  1373 kivett beépítetlen terület Sólyom u. 1519 1/1 

105.  1375 kivett beépítetlen terület Sólyom u. 1450 1/1 

106.  1376 kivett beépítetlen terület Sólyom u. 1477 1/1 

107.  1393 kivett lakóház, udvar Csontváry u. 11.          beépítetlen 550 22/60 

108.  1399/1 legelő Csontváry u. 15469 1/1 

109.  1399/9 
kivett beépített terület Csontváry u. 12. földhasználat 

1399/9/A tulajdonos javára 
773 1/1 

110.  1399/9/A/ kivett lakóház Csontváry u. beépítetlen 35 1/1 

111.  1399/10 
kivett beépített terület Csontváry u. 10. földhasználat 

1399/10/A tulajdonos javára 
737 1/1 

112.  1399/11 
kivett beépített terület Csontváry u. 8. földhasználat 

1399/11/A tulajdonos javára. 
719 1/1 

113.  1399/12 
kivett beépített terület Csontváry u. 6. földhasználat 

1399/12/A tulajdonos javára 
741 1/1 

114.  1399/13 
kivett beépített terület Csontváry u.4 földhasználat 

1399/13/A tulajdonos javára 
712 1/1 

115.  1399/14 
kivett beépített terület Csontváry u. 2. földhasználat 

1399/14/A tulajdonos javára. 
730 1/1 

116.  1399/26 kivett beépítetlen terület Csontváry u. 791 1/1 

117.  1438 kivett beépítetlen terület Vasvári P.           hídhoz vezető út 2268 1/1 

118.  1440 kivett beépítetlen terület Vasvári P.           hídhoz vezető út 148 1/1 

119.  1446/2 kivett beépítetlen terület Vasvári P.           hídhoz vezető út 1929 1/1 

120.  1492 kivett lakóház,udvar Deák F. u. 19/A               bérlakás 3513 1/1 

121.  1498/2 kivett beépítetlen terület Salétromkert  280 1/1 

122.  1525 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Mester u. 40.                    bérlakás 620 1/1 

123.  154 kivett beépítetlen terület Esze Tamás u. 541 1/1 

124.  1543 kivett lakóház,udvar Vasvári P.u.120.    beépítetlen ter. 215 1/1 

125.  1549/1/A/1 lakás Vasvári Pál u. 110. 72 1/1 

126.  1549/2 kivett lakóház, udvar Vasvári P.u.110.    beépítetlen ter.  353 1/1 

127.  1570/1 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 94. 953 1/1 

128.  1570/2 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 94. 1000 1/1 
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129.  1588 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Egység u. 2.                     bérlakás 763 1/1 

130.  1679/2 kivett beépített terület Vasvári Pál u. 6. 812 1/1 

131.  1679/2/A/1 rendelő Vasvári P.u.6.     Járóbeteg Szakr. 224 1/1 

132.  1679/2/A/3 üzlet  Vasvári Pál u.6.      volt Vörösker. 66 1/1 

133.  1679/2/A/4 garázs Vasvári Pál 6. fszt/1. 21 1/1 

134.  1679/2/A/5 garázs Vasvári Pál 6. fszt/2. 19 1/1 

135.  1679/2/A/6 garázs Vasvári Pál 6. fszt/3. 18 1/1 

136.  1679/2/A/7 garázs Vasvári Pál 6. fszt/4. 21 1/1 

137.  1679/2/A/8 garázs Vasvári Pál 6. fszt/5. 21 1/1 

138.  1679/2/A/9 garázs Vasvári Pál 6. fszt/6. 18 1/1 

139.  1679/2/A/10 garázs Vasvári Pál 6. fszt/7. 21 1/1 

140.  1679/2/A/12 lakás Vasvári Pál 6. I/1/1.  70 1/1 

141.  1679/2/A/13 lakás Vasvári Pál 6. I/1/2. 52 1/1 

142.  1679/2/A/14 lakás Vasvári Pál 6. I/1/3. 76 1/1 

143.  1679/2/A/15 lakás Vasvári Pál 6. II/1/1. 70 1/1 

144.  1679/2/A/16 lakás Vasvári Pál 6. II/1/2. 52 1/1 

145.  1679/2/A/18  lakás Vasvári Pál 6. I/2/4. 70 1/1 

146.  1679/2/A/19  lakás Vasvári Pál 6. I/2/5. 52 1/1 

147.  1679/2/A/20  lakás Vasvári Pál 6. I/2/6. 76 1/1 

148.  1679/2/A/21  lakás Vasvári Pál 6. II/2/4. 70 1/1 

149.  1679/2/A/22  lakás Vasvári Pál 6. II/2/5. 52 1/1 

150.  1679/2/A/23  lakás Vasvári Pál 6. II/2/6. 76 1/1 

151.  1679/2/A/24  lakás Vasvári Pál 6. I/3/7. 70 1/1 

152.  1679/2/A/25  lakás Vasvári Pál 6. I/3/8. 52 1/1 

153.  1679/2/A/26  lakás Vasvári Pál 6. I/3/9. 76 1/1 

154.  1679/2/A/27  lakás Vasvári Pál 6. II/3/7. 70 1/1 

155.  1679/2/A/28  lakás Vasvári Pál 6. II/3/8. 52 1/1 

156.  1679/2/A/29  lakás Vasvári Pál 6. II/3/9. 76 1/1 

157.  1679/2/A/30  lakás Vasvári Pál 6. I/4/10. 70 1/1 

158.  1679/2/A/31  lakás Vasvári Pál 6. I/4/11. 52 1/1 

159.  1679/2/A/32  lakás Vasvári Pál 6. II/4/10. 70 1/1 

160.  1679/2/A/33  lakás Vasvári Pál 6. II/4/11. 52 1/1 

161.  1689/2 kivett beépítetlen terület Dr. Lévai Sándor u. 157 1/1 

162.  1708 kivett lakóház, udvar Mártírok u.9          beépítetlen ter. 341 1/1 

163.  1716/12 kivett beépített terület Kossuth u. 3. 414 1/1 

164.  1716/12/A/1 lakás Kossuth u. 3. fszt/1 78 1/1 

165.  1716/12/A/2 lakás Kossuth u. 3. fszt/2. 34 1/1 

166.  1716/12/A/4 lakás Kossuth u. 3. I/4. 67 1/1 

167.  1716/12/A/5 lakás Kossuth u. 3. I/5. 58 1/1 

168.  1716/12/A/6 lakás Kossuth u. 3. I/6. 56 1/1 

169.  1716/12/A/7 lakás Kossuth u. 3. II/7. 67 1/1 

170.  1716/12/A/8 lakás Kossuth u. 3. II/8. 58 1/1 

171.  1716/12/A/10 lakás Kossuth u. 3. III/10. 67 1/1 

172.  1716/12/A/11 lakás Kossuth u. 3. III/11. 58 1/1 

173.  1716/12/A/12 lakás Kossuth u. 3. III/12 56 1/1 

174.  1834 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Bocskai u. 77.                  bérlakás 811 1/1 
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175.  19 kivett művelődési ház, udvar Szabadság tér -Találkozások Háza 4535 1/1 

176.  1931/1 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Gombás A.u.         beépítetlen ter. 71 1/1 

177.  2123/6/A/7 lakás Krúdy Gy. u. 16. III/7. 68 1/1 

178.  2123/6/A/8 lakás Krúdy Gy. u. 16. III/8. 68 1/1 

179.  2123/24/A/7 lakás Krúdy Gy. u. 14. III/7. 68 1/1 

180.  2123/32 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 172 1/1 

181.  2123/42 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 1101 1/1 

182.  2123/73 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 15 1/1 

183.  2123/74 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

184.  2123/75 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

185.  2123/76 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

186.  2123/78 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

187.  2123/79 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

188.  2123/88 kivett beépítetlen terület Krúdy Gy u. 18 1/1 

189.  2123/102/A/9 lakás Krúdy Gy. u. 4. II/9 55 1/1 

190.  2123/102/A/13 egyéb helyiség Krúdy Gy u. 4                      pince 18 1/1 

191.  2123/106 kivett közterület, játszótér Krúdy lakótelep 23868 1/1 

192.  2123/107 kivett közterület Krúdy lakótelep 393 1/1 

193.  2126/3 kivett beépítetlen terület Posta előtt Kossuth u. 545 1/1 

194.  2146/1/A/7 lakás Kossuth u. 39. II/1. 67 1/1 

195.  2146/1/B/1 egyéb helyiség Kossuth u. 39.                      tároló 5 1/1 

196.  2146/1/B/3 egyéb helyiség Kossuth u. 39.                      tároló 5 1/1 

197.  2226/8 kivett beépítetlen terület Rendőrség mellett 166 1/1 

198.  2226/9 kivett beépítetlen terület Kabay J. u. 5. mögött 1622 1/1 

199.  2252 kivett beépítetlen terület Vas Gereben u. 9910 1/1 

200.  2287/12 kivett közterület gyári lakótelep 12076 1/1 

201.  2291/15 kivett Idősek Otthona Kabay János u. 21. 279 1/1 

202.  2325/23 kivett közterület gyári lakótelep 32890 1/1 

203.  2357 kivett beépítetlen terület Fehértói u. 238 1/1 

204.  2358 kivett beépítetlen terület Fehértói u. 800 1/1 

205.  2448/10 kivett üzem,udvar 2 üzemi ép. Gépállomás u. 3.-      Himzőüzem 5862 1/1 

206.  2472/3 kivett beépítetlen terület Erdő u. 11. 563 1/1 

207.  2478 kivett beépítetlen terület Erdő u. 6. 1669 1/1 

208.  2479/2 kivett beépítetlen terület Erdő u. 998 1/1 

209.  2491 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Szarvas u. 6.                     bérlakás 1582 1/1 

210.  2495 kivett beépítetlen terület Szarvas u. 8. 1733 1/1 

211.  2496 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Szarvas u. 10.        beépítetlen ter. 1779 1/1 

212.  2523 legelő Széles u. 14150 1/1 

213.  2531 kivett beépítetlen terület Gépállomás u. 3363 1/1 

214.  2541/43 kivett beépítetlen terület Széles u. 689 1/1 

215.  2571 kivett lakóház,udvar,gazd. ép. Őz u. 6.                            bérlakás 1646 1/1 

216.  26 kivett lakóház,udvar,gazd. ép. Bercsényi u. 3.                 bérlakás 639 1/1 

217.  2611/2/A/5 lakás Gépállomás u. 18.            bérlakás 74 1/1 

218.  2611/2/A/6 lakás Gépállomás u. 18.            bérlakás 84 1/1 

219.  2649/2 kivett lakóház,udvar Katona József u. 8.          bérlakás 632 1/1 

220.  2772/1 kivett beépítetlen terület Ifjúság u. 40 1/1 
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221.  2803/8 kivett beépítetlen terület Ifjúság u. 100 1/1 

222.  2850/2 kivett beépített terület Kossuth u. 6. 768 7389/10000 

223.  2850/2/A/1 lakás Kossuth u. 6. I/1. 36 1/1 

224.  2850/2/A/3 lakás Kossuth u. 6. I/3. 65 1/1 

225.  2850/2/A/4 lakás Kossuth u. 6. I/4. 65 1/1 

226.  2850/2/A/5 lakás Kossuth u. 6. I/5. 65 1/1 

227.  2850/2/A/6 lakás Kossuth u. 6. I/6. 65 1/1 

228.  2850/2/A/7 lakás Kossuth u. 6. II/7. 36 1/1 

229.  2850/2/A/15 lakás Kossuth u. 6. III/15. 65 1/1 

230.  2850/2/A/17 lakás Kossuth u. 6. III/17. 65 1/1 

231.  2850/2/A/21 üzlethelyiség Kossuth u. 6. 10 1/1 

232.  2854/1 kivett udvar Kossuth u. 2 489  

233.  2854/2/A/9 lakás Kossuth u. 2. II/1. 71 1/1 

234.  2854/2/A/11 lakás Kossuth u. 2. II/3. 56 1/1 

235.  2854/2/A/14 lakás Kossuth u. 2. II/6. 56 1/1 

236.  2854/2/A/17 lakás Kossuth u. 2. III/1. 71 1/1 

237.  2854/2/A/28 üzlethelyiség Kossuth u. 2. 11 1/1 

238.  2863/1 kivett beépített terület Ady E. u. 14. 166 2656/100000 

239.  2863/1/A/5 lakás Ady E. u. 14. II/1. 53 1/1 

240.  2863/1/A/7 lakás Ady E. u. 14. III/1. 53 1/1 

241.  2864/4/A/8 lakás Ady E. u. 10. II/2. 58 1/1 

242.  2864/4/A/10 lakás Ady E. u. 10. III/1. 58 1/1 

243.  2864/4/A/11 lakás Ady E. u. 10. III/2. 58 1/1 

244.  2864/4/A/12 lakás Ady E. u. 10. III/3. 58 1/1 

245.  2866 
kivett egyéb épület,Térségi 

Szolgáltató Ház 
Ady E. u. 8. 4333 1/1 

246.  29 kivett teniszpálya,öltöző ép. Wesselényi u. 1. 941 1/1 

247.  2935 kivett lakóház, udvar Urbán B.u. 1. 187 561/2007 

248.  2982 kivett beépítetlen terület Kálvin u. 4. 1070 1/1 

249.  3 kivett irodaház Báthori u.2.  Munkaügyi Központ 462 1/1 

250.  3170/4 rét beépítetlen terület 13369 1/1 

251.  340 kivett beépítetlen terület Kabók Lajos u. 1522 1/1 

252.  344 kivett beépítetlen terület Kabók Lajos u. 1079 1/1 

253.  3597/1 kivett beépített  Károly Róbert u. 2.          bérlakás 912 1/1 

254.  3597/1/A/1 lakás Károly Róbert u. 2.          bérlakás 94 1/1 

255.  3597/1/A/2 lakás Károly Róbert u. 2.          bérlakás 93 1/1 

256.  3602/1 kivett beépítetlen terület Petőfi Sándor u. 3902 1/1 

257.  3681 hétvégi ház és udvar Hajdúszoboszló 183 191/6000 

258.  513/1 kivett beépítetlen terület Vásártér u. 4119 1/1 

259.  515/1 kivett beépítetlen terület Vásártér u. 7877 1/1 

260.  5501/1 kivett beépítetlen terület Dobó István u. 5019 1/1 

261.  5501/3 kivett beépítetlen terület Dobó István u. 4252 1/1 

262.  5504 kivett beépítetlen terület 36-os főút felől 4965 1/1 

263.  5529 
kivett beépített terület Szabolcska u.12. földhasználat 

5529/A tulajdonos javára 
1406 1/1 

264.  5536 kivett beépítetlen terület 36-os főút felől 4989 1/1 
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265.  5551 kivett beépítetlen terület Dessewffy u. 7249 1/1 

266.  5563 kivett beépítetlen terület 36-os főút felől 5808 1/1 

267.  5569 kivett beépítetlen terület Polgári u. 5 1425 1/1 

268.  5573 kivett beépítetlen terület Polgári u. 1064 1/1 

269.  5574 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Szőnyi u.16.beépítetlen terület 1413 1/1 

270.  5578 kivett beépített terület 
Szőnyi u. 8. földhasználat 

5578/A tulajdonos javára 
1344 1/1 

271.  5580 kivett beépítetlen terület Szőnyi u. 4 1423 1/1 

272.  5583/8 kivett beépítetlen terület Szőnyi u.3 736 1/1 

273.  5583/9 kivett beépítetlen terület Szőnyi u.1 2899 1/1 

274.  5583/12 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

275.  5583/13 kivett beépítetlen terület Józsefháza 625 1/1 

276.  5583/14 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

277.  5583/15 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

278.  5583/16 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

279.  5583/17 kivett beépítetlen terület Józsefháza 548 1/1 

280.  5583/18 kivett beépítetlen terület Józsefháza 548 1/1 

281.  5583/19 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

282.  5583/20 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

283.  5583/21 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

284.  5583/22 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

285.  5583/23 kivett beépítetlen terület Józsefháza 626 1/1 

286.  5702/6 kivett Ifjúsági tábor 13 épület Nyárfa u. 2. 26839 1/1 

287.  5702/10 

kivett Strandfürdő,bejárati épü-let, 

gépház,4 db medence, 

kereskedelmi vendéglátó épület 

Nyárfa u. 4. 54927  1/1 

288.  5702/4 kivett beépített terület 
földhasználat 

5702/4/A tulajdonos javára 
650 1/1 

289.  5702/11 kivett beépítetlen terület Nyárfa u. 14348 1/1 

290.  579/1 kivett beépítetlen terület Fecske-köz 5422 1/1 

291.  579/2 kivett beépítetlen terület Fecske-köz 200 1/1 

292.  579/3 kivett beépítetlen terület Fecske-köz 2422 1/1 

293.  579/4 kivett beépítetlen terület Fecske-köz 411 1/1 

294.  583/3 kivett beépítetlen terület Bajcsy-Zs. E. u. 392 1/1 

295.  5897/8 kivett beépítetlen terület Hableány u. 269 1/1 

296.  5897/9 kivett beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

297.  5897/10 kivett beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

298.  5897/11 kivett beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

299.  5897/12 kivett beépítetlen terület Hableány u. 250 1/1 

300.  5977 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 74. 270 1/1 

301.  5978 kivett beépítetlen terület Hableány u. 73. 308 1/1 

302.  5979 kivett beépítetlen terület Hableány u. 71. 250 1/1 

303.  5980 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 72. 250 1/1 

304.  5981 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 70. 250 1/1 

305.  5984 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 68. 250 1/1 

306.  5985 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 66. 250 1/1 
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307.  5988 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 64. 250 1/1 

308.  5989 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 62. 250 1/1 

309.  5992 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 60. 250 1/1 

310.  5994 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 58. 250 1/1 

311.  5996 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 56. 250 1/1 

312.  5997 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 54. 250 1/1 

313.  6/3 kivett udvar Vasvári Pál u. 5. 122 1/1 

314.  6000 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 52. 250 1/1 

315.  6017 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 64. 250 1/1 

316.  6018 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 63. 250 1/1 

317.  6019 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 61. 250 1/1 

318.  6020 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 62. 250 1/1 

319.  6021 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 60. 250 1/1 

320.  6022 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 59. 250 1/1 

321.  6023 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 57. 250 1/1 

322.  6024 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 58. 250 1/1 

323.  6025 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 56. 250 1/1 

324.  6026 kivett beépítetlen terület Nefelejcs u. 55. 250 1/1 

325.  6095 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 72. 250 1/1 

326.  6096 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 71. 250 1/1 

327.  6097 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 69. 250 1/1 

328.  6098 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 70. 250 1/1 

329.  6099 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 68. 250 1/1 

330.  6100 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 67. 250 1/1 

331.  6101 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 65. 250 1/1 

332.  6102 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 66. 250 1/1 

333.  6103 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 64. 250 1/1 

334.  6104 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 63. 250 1/1 

335.  6105 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 61. 250 1/1 

336.  6106 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 62. 250 1/1 

337.  6107 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 60. 250 1/1 

338.  6108 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 59. 250 1/1 

339.  6109 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 57. 250 1/1 

340.  6110 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 58. 250 1/1 

341.  6111 kivett beépítetlen terület Hajnal u. 56. 250 1/1 

342.  6112 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 55. 250 1/1 

343.  6113 kivett beépítetlen terület Margaréta u. 53. 250 1/1 

344.  6136 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 3701 1/1 

345.  6137 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 60. 250 1/1 

346.  6140 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 58. 250 1/1 

347.  6141 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 56. 250 1/1 

348.  6144 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 54. 250 1/1 

349.  6145 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 52. 250 1/1 

350.  6148 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 50. 250 1/1 

351.  6149 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 48. 250 1/1 

352.  6152 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 46. 250 1/1 
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353.  6153 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 44. 250 1/1 

354.  6156 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 42. 250 1/1 

355.  6204 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 65. 250 1/1 

356.  6205 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 63. 250 1/1 

357.  6206 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 61. 250 1/1 

358.  6207 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 59. 250 1/1 

359.  6208 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 57. 250 1/1 

360.  6209 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 55. 250 1/1 

361.  6210 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 53. 250 1/1 

362.  6211 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 51. 250 1/1 

363.  6212 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 49. 250 1/1 

364.  6213 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 47. 250 1/1 

365.  6214 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 45. 250 1/1 

366.  6215 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 43. 250 1/1 

367.  6216 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 41. 250 1/1 

368.  6217 kivett beépítetlen terület Tiszavirág u. 39. 250 1/1 

369.  636 kivett beépítetlen terület Állomás u. 3267 1/1 

370.  637 kivett anyagbánya Állomás u.        beépítetlen terület 35799 1/1 

371.  6463/35 kivett beépítetlen terület Keskeny u. 370 1/1 

372.  6463/37 kivett beépítetlen terület Keskeny u. 396 1/1 

373.  6521 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 22. 250 1/1 

374.  6522 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 20. 250 1/1 

375.  6523 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 18. 250 1/1 

376.  6524 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 16. 250 1/1 

377.  6525 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 14. 250 1/1 

378.  6526 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 12. 250 1/1 

379.  6527 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 10. 250 1/1 

380.  6528 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 8. 250 1/1 

381.  6529 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 6. 250 1/1 

382.  6530 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 4. 250 1/1 

383.  6531 kivett beépítetlen terület Rozmaring u. 2. 249 1/1 

384.  6622/1 legelő Keskeny u. 25407 1/1 

385.  6622/2 legelő, kivett árok Keskeny u. 95054 1/1 

386.  6623/2 kivett csónakázó tó és park strand mögött 65327    1/1 

387.  6652 kivett beépítetlen terület tóalja Adria u. 653 1/1 

388.  6660 kivett beépítetlen terület tóalja Adria u. 1950 1/1 

389.  6661/2 kivett beépítetlen terület Nyárfa u. 9157  

390.  6661/3 kivett beépítetlen terület Nyárfa u. 2501 1/1 

391.  6661/4 kivett beépítetlen terület Nyárfa u. 2944 1/1 

392.  6662 kivett beépítetlen terület tóalja  1207 1/1 

393.  6663/1 kivett ipartelep volt Vágóhíd 632 1/1 

394.  7050 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 29 1/1 

395.  7051 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 30 1/1 

396.  7052 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 36 1/1 

397.  7053 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 68 1/1 

398.  7054 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 13 1/1 
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399.  7055 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 79 1/1 

400.  7056 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 42    1/1 

401.  7057 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 47   1/1 

402.  7058 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 37 1/1 

403.  7059 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 42 1/1 

404.  7060 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 46 1/1 

405.  7061 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 35 1/1 

406.  7062 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 38 1/1 

407.  7063 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 33 1/1 

408.  7064 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 24 1/1 

409.  7065 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 31 1/1 

410.  7066 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 38 1/1 

411.  7067 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 39 1/1 

412.  7068 zártkerti művelés alól kivett Zártkert 138 1/1 

413.  7069 zártkerti művelés alól kivett Zártkert 108 1/1 

414.  7070 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 20 1/1 

415.  7071 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 22 1/1 

416.  7072 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 51 1/1 

417.  7073 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 43 1/1 

418.  7074 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 46 1/1 

419.  7075 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 47 1/1 

420.  7076 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 50 1/1 

421.  7077 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 41 1/1 

422.  7078 zártkerti művelés alól kivett zártkert (út mellett) 50    1/1 

423.  8218 zártkerti művelés alól kivett zártkert 994 3/6 

424.  822/7 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

425.  822/8 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

426.  822/9 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

427.  822/10 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

428.  822/11 kivett beépítetlen terület Vasvári Pál u. 45 1/1 

429.  824 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Vasvári P.u. 93. 635 705/1000 

430.  824/A/2 lakás Vasvári P. u.93.    bérlakás 57 1/1 

431.  824/A/3 lakás Vasvári P. u. 93.   bérlakás 79 1/1 

432.  834 kivett lakóház, udvar Szilágyi u. 14.       bérlakás 836 1/1 

433.  839/5 kivett beépítetlen terület Károli Gáspár u. 3512 1/1 

434.  840 kivett beépítetlen terület Károli Gáspár u. 1437 1/1 

435.  841 kivett beépítetlen terület Károli Gáspár u. 1411 1/1 

436.  871 kivett raktár Szilágyi u.        volt magtár 4774 1/1 

437.  881/2 kivett lakóház,udvar,gazd.ép. Víz u 6.                 bérlakás 1526 1/1 

438.  9 kivett udvar Vasvári Pál u. 1069 1/1 

439.  932/1 kivett beépítetlen terület Szabó Magda u. 1127 1/1 

440.  935 kivett lakóház,udvar Szabó M. u.10.     bérlakás 949 1/1 

441.  965 vízmű Kisvárda 13946 191/6000 

442.  993 kivett lakóház,udvar Vasvári Pál u. beépítetlen 2056 1/1 

443.  0371/17 udvar  1433 1/1 

444.  0371/18 udvar 
 

1669 1/1 
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445.  0371/19 udvar 
 

1076 1/1 

446.  0371/21 udvar  1725 1/1 

447.  0371/22 udvar  1031 1/1 

448.  0371/23 udvar  2722 1/1 

449.  1491 kivett sporttelep Deák u. volt sportpálya 1326 1/1 

450.  144 kivett beépítetlen terület Bethlen G. u. 1. 1585 1/1 

451.  1043 beépítetlen terület Temető u. 10. 3945 1/1 

452.  1044/8 beépítetlen terület Temető u. 8/a. 6136 1/1 
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Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. 

(X.25.) rendelet módosításáról szóló 22/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 

indokolása 

 

 

1. Általános indokolás 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 

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

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

vagyonrendeletét. Az önkormányzati mezőgazdasági rendeltetésű földterületek 

haszonbérletére vonatkozó szabályozást a Vagyonrendelet tartalmazza. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény figyelembe vételével a Tiszavasvári 

Város Önkormányzata tulajdonában álló törzs- és üzleti vagyon nyilvántartását a 

Vagyonrendelet mellékletei tartalmazzák. A Vagyonrendelet módosítása nem jogszabályi 

előírás miatt kötelező jellegű, hanem a vagyonban bekövetkező változás átvezetése miatt 

indokolt. 

 

2. Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

Az önkormányzati mezőgazdasági rendeltetésű földterületek haszonbérleti díj mértékének 

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

díjtételhez viszonyítva növekedést eredményez. 

   
2. §-hoz 

 

A rendelet 1. melléklete a forgalomképtelen törzsvagyoni körbe tartozó ingatlanokat 

tartalmazza. Telekmegosztás miatt kialakult új helyrajzi számú ingatlanok kerültek 

átvezetésre, valamint adminisztrációs hiba miatt egy ingatlan törlődött a nyilvántartásból. 

 

3. §-hoz 

 

A rendelet 2. melléklete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyoni körbe 

tartozó ingatlanokat tartalmazza, melyben telekmegosztás miatt kialakult új helyrajzi számú 

ingatlan került átvezetésre. 

 

4. §- hoz 

 

A rendelet 3. melléklete a forgalomképes üzleti vagyoni körbe tartozó ingatlanokat 

tartalmazza. Telekmegosztás és teleegyesítés miatt kialakult új helyrajzi számú ingatlanok 

kerültek átvezetésre, az értékesített ingatlan törlése, valamint új ingatlanok önkormányzati 

tulajdonba kerülése lett átvezetve a mellékletben. 

 

5. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépését tartalmazza, mely szerint 2020. november 1. napján lép hatályba. 
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Tárgy (6.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 egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

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

Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

23/2020. (IX.25.) 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: 

 

 

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, 
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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. lakóépület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

kormányrendelet fogalom meghatározásában szereplő lakóépület 

10. 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.  

 

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) Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása 

b) 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 
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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,  

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, 

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) nyilatkozat, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalja Tiszavasvári Város 

Önkormányzata javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető 

pénzintézet által záradékolt felhatalmazó nyilatkozatot adását valamennyi fizetési számlájára 

vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt 

önként nem teljesíti, 
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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.  

(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 
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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 

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. Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása 

 

9.§ (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 85 fő lehet. 

 

7. Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása 

 

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

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

(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 3 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 

 

8. Lakhatási támogatás jogosultsági feltételek 

 

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

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

12. § (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.  

13. § 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 

 

14.§ (1) Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba. 

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

önkormányzati rendelet. 

 

 

                           Szőke Zoltán                                     dr. Kórik Zsuzsanna 

                           polgármester                                                      jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 25. 

 

                                                                                       dr. Kórik Zsuzsanna 

                                                                                                      jegyző 
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1. melléklet a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 23/2020.(IX.25.) 

önkormányzati rendelethez 

Adatlap 

a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásához 

(az adatlap része a pályázatnak) 

 

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

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://naih.hu/
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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,  

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.) nyilatkozatot arról, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalja Tiszavasvári 

Város Önkormányzata javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, a 

számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó nyilatkozat adását 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 11.§ (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 23/2020.(IX.25.) 

önkormányzati rendelethez 

Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatására 

benyújtott pályázatok értékelési szempontjai 

 

 A B 

 Értékelési szempont Adható pontszám 

1 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 

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 

 Értékelési szempont Adható pontszám 

1 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 

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 

 

 

15 pont 

 

 

 

 

 

30 pont 
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Lakhatási támogatásra benyújtott pályázatok értékelési szempontjai 

 A B 

 Értékelési szempont Adható pontszám 

1 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 

2 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 

3  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 23/2020.(IX.25.) 

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 23/2020. (IX.25.) 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 

 

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. 

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: 

Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása, Tiszavasváriban belterületi 

lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő fiatalok támogatása. 
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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 

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) nyilatkozat arról, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalja Tiszavasvári Város 

Önkormányzata javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető 

pénzintézet által záradékolt felhatalmazó nyilatkozat adását 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.  
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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.§-10.§-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. A hiányszakma megléte jogosultsági feltétel mindegyik 

támogatási típusnál.  

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 

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 



 

245 

 

pályázó eltartó-e, hiányszakmák vonatkozásában szakmunkás vagy felsőfokú végzetséggel 

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

 

11.§-14.§-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. 

 

 

 

 

Tárgy (7.np.): Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

alapító okiratának módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Szepesi Áron 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 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” 

című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés melléklete előző napon került kiküldésre, 

amely tartalmazta, hogy ebben a projektben mi is fog megvalósulni. A kerékpárút felújítását, 

piac lefedését, parkoló kialakítását, műfüves focipályát, amelyhez egy kiszolgáló épület 

készül, egy zöldterület rekonstrukciót, a Vágóhíd utcán járda felújítását csapadékvíz 

elvezetését. Illetve a Találkozások Házának a belső felújítását foglalja magában. Ezzel 

kapcsolatosan elkészültek a tervek, illetve az építési engedélyköteles tevékenységhez az 

építési engedély. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Hosszú idő után a közbeszerzés végre kiírásra kerülhet. Egy 2016-ban benyújtott pályázat 

került vissza a városhoz és kapott támogatást néhány hónappal ezelőtt. 

 

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.   

 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

115/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 

 

 

A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című 

TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Elfogadja a Karendin Bt. (1112 Budapest, Hegyalja út 90/B. 2. em. 3.) által elkészített - a 

határozat mellékletét képező - a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 kódszámú „Zöld 

városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat keretében megvalósítandó 

beruházások kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy 

- gondoskodjon az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldéséről az Ajánlattevők 

részére, 

- az ajánlattételi határidő lejártát követően a Bíráló Bizottság javaslatát terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 115/2020. (IX.24.) Kt. számú határozathoz 

 

Ajánlattételi felhívás 

A Kbt. 115. § szerinti eljárások esetében. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Nemzeti azonosítószám: 

2
 

Postai cím: Városház tér 4.  

Város: Tiszavasvári NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 
4440 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Kovács Edina Telefon: +36 30-871-8896 

E-mail: kovacs.edina@tiszavasvari.hu  Fax: +36 -42-275-000 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.tiszavasvari.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) www.tiszavasvari.hu 

Lebonyolító szervek adatai 

Hivatalos név: Karendin Szolgáltató Betéti Társaság 
Nemzeti azonosítószám: 2 

Postai cím: Hegyalja út 90/B. 2. em. 3.  

Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 
1112 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: dr. Lévay-Nagy Karolina Mária 
Telefon: +36 305628852 

E-mail: levaykar@gmail.com Fax:  

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  

A felhasználói oldal címe: (URL) 

I.2) Közös közbeszerzés 

 

 

i oda. 

I.3) Az ajánlatkérő típusa 

  

mailto:kovacs.edina@tiszavasvari.hu
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X Regionális/helyi szintű 

 

-(3) bekezdés] 

 

 

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Általános közszolgáltatások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egyéb tevékenység:  

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa X Építési beruházás  

II.1.2) Fő CPV-kód:  
 
 45210000-2 - Magasépítési munka  
 45000000-7 - Építési munkák 

 

 Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

  

 45233162-2 - Kerékpárút 

 45112710-5 - Tereprendezési munkák zöldterületen 

 45112720-8 - Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadidő-létesítményeken 

 45232451-8 - Vízelvezetés és felszíni munka 

 45247112-8 - Vízelvezető csatorna 

 45233142-6 - Közútjavítás 

 45223300-9 - Parkolóhely, pihenőhely    

II.1.3) A szerződés tárgya: „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” 

 

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:  

A beruházás 8 külön projektelemre bontható, ezek egy kivételével egymás melletti helyszínen kerülnek 

megvalósításra, kapcsolódva egymáshoz.  

1. Fürdő soron (6658, 6654/5 hrsz) meglévő aszfaltos kerékpárút burkolatának felújítása (kb. 270 

fm) 

2. Találkozások Háza (Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 19 hrsz) felújítása  

- tető hő- és vízszigetelése,  

- külső homlokzati vakolat (kőporozás) felújítása,  

- kiállító helyiség mennyezeti vakolat javítása (vakolat leverés, gipszkarton felhelyezés, festés),  

- a színházterem szellőzőjének (VTS ipari klíma) javítása, ami az egész épület szellőzését 

biztosítja,  

- üvegezett bejárati fa ajtó (150/240) cseréje,  

- reflektor foglalat és lámpa cseréje (5db), 

- vészjelző lámpa cseréje (3db), 

- kamaraterem felújítás:  - beázás megszüntetése 

- nyílászárók cseréje (5db fa ablak 90/180 és 2db kétszárnyú tömör fa 
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ajtó 140/270) 

    - helyiség festése (kb. 750 m
2
) 

    - PVC burkolat cseréje (kb. 161 m
2
) 

3. Zöldfelület rekonstrukció a 6761 hrsz-ú ingatlanon 976 m
2
 füvesítésével.  

4. Új műfüves focipálya kialakítása 20 m x 40 m nagyságban, megvilágítással, palánkkal és 

labdafogó hálóval körülvéve, valamint szabvány szerinti vonalazással ellátva a Vágóhíd utcán a 

6761 hrsz-ú ingatlanon. 

5. Vágóhíd utcán (1668, 6664, 6665, 0358/152, 0355/2 hrsz) csapadékvíz elvezető kiépítése, járda 

burkolatának felújítása (kb. 150 fm), utca burkolatának felújítása (kb. 50 fm), zöldfelület felújítása 

6. Városi Piac (Tiszavasvári, Adria u. 6760 hrsz) egy részén kb. 1050 m
2
 fedett árusító hely 

kialakítása térkő burkolattal, a meglévő fedett részhez igazodó megjelenéssel, valamint a 

csapadékvíz elvezetésének megoldása.  

7. Igazgatási, kiszolgáló épület építése kb. 150 m
2
 nagyságban a műfüves focipályához 

kapcsolódó funkciókkal kialakítva a Tiszavasvári, Vágóhíd u. 6663/1 hrsz-ú ingatlanon a meglévő 

épületek elbontásával. 

8. Parkoló kialakítása (86 férőhely) a Fürdő sor és Vágóhíd utca által határolt Tiszavasvári 

belterület 6661/4, 6662, 6664, 6658, 6659, 6661/1, 6665 hrsz-on. A fejlesztéssel megvalósul kb.: 

1650 m
2
 nagyságú aszfaltburkolatú út építése, kb.: 1115 m

2
 nagyságú, különböző színű és anyagú 

parkoló építése, melyből 2 db akadálymentes kialakítású, valamint kb.: 1850 m
2
 zöldterület 

rekonstrukció, figyelembe véve a területen elhelyezkedő közműveket, elektromos vezetékeket, 

terepviszonyokat. A területen keletkező csapadékvíz elvezetése. 
 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 

Időtartam hónapban:  12 hónap  vagy napban:    vagy a teljesítés határideje:  

II.1.6) A teljesítés helye:  
 
Magyarország 

4440 Tiszavasvári, Fürdő soron (6661/4, 6662, 6658, 6659, 6661/1, 6654/5 hrsz),  

Szabadság tér 1. (19 hrsz),  

Vágóhíd utca (6663/1, 6761, 1668, 6664, 0358/152, 0355/2 hrsz),  

Adria u. (6760, 6665 hrsz) 
NUTS-kód: HU323 

 

II.1.7) Részekre bontás 

X Részajánlat tételére lehetőség van. 

Ajánlatok benyújthatók  

 

fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen 

oda szerződéseket:  

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja.  

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 
1
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II.2.1) Elnevezés: 
2
 „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” - 

Kerékpárút 
Rész száma: 1.  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2
 

Fő CPV-kód: 
1
  

45210000-2 Magasépítési munka 
45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

  

45233162-2 - Kerékpárút 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU323 A teljesítés helye: Tiszavasvári, 6658, 6654/5 hrsz 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:   

Tervezett munkák: 

 

Fürdő soron (6658, 6654/5 hrsz) meglévő aszfaltos kerékpárút burkolatának felújítása 270 fm 

hosszan 2 méter szélességben, a mellette lévő zöldfelület füvesítésével.  
 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 

követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2.) Szerződés teljesítésében részt vevő MV-É jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez 
szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakember felelős műszaki 
vezetői szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) 20 

3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 
hónap) / Súlyszám 10 

– Megnevezés: / Súlyszám:  

X Ár szempont – Megnevezés:  

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 

nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70 

II.2.6) Becsült érték: 
2
 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 

dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: 12  vagy napban:  

vagy 

a teljesítés határideje:  
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A szerződés meghosszabbítható X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 
2
 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  

 nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 

II.2.13) További információ 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 
1
 

II.2.1) Elnevezés: 
2
 „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” – 

Találkozások háza 
Rész száma: 2.  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2
 

Fő CPV-kód: 
1
  

45210000-2 Magasépítési munka 
45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU323 A teljesítés helye: Tiszavasvári, Szabadság tér 1. (19 hrsz) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:   

Tervezett munkák: 

 

Találkozások Háza felújítása kiterjed az alábbiakra:  

- tető hő- és vízszigetelése,  

- külső homlokzati vakolat (kőporozás) felújítása,  

- kiállító helyiség mennyezeti vakolat javítása (vakolat leverés, gipszkarton felhelyezés, festés),  

- a színházterem szellőzőjének (VTS ipari klíma) javítása, ami az egész épület szellőzését 

biztosítja,  
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- üvegezett bejárati fa ajtó (150/240) cseréje,  

- reflektor foglalat és lámpa cseréje (5db), 

- vészjelző lámpa cseréje (3db), 

- kamaraterem felújítás:  - beázás megszüntetése 

- nyílászárók cseréje (5db fa ablak 90/180 és 2db kétszárnyú tömör fa 

ajtó 140/270) 

    - helyiség festése (kb. 750 m
2
) 

    - PVC burkolat cseréje (kb. 161 m
2
) 

 

 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 

követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2.) Szerződés teljesítésében részt vevő MV-É jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez 
szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakember felelős műszaki 
vezetői szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) 20 

3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 
hónap) / Súlyszám 10 

– Megnevezés: / Súlyszám:  

X Ár szempont – Megnevezés:  

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 

nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70 

II.2.6) Becsült érték: 
2
 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 

dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: 12  vagy napban:  

vagy 

a teljesítés határideje:  

A szerződés meghosszabbítható X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 
2
 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  

 nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 

II.2.13) További információ 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 
1
 

II.2.1) Elnevezés: 
2
 „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” – 

Zöldfelület rekonstrukció 
Rész száma: 3.  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2
 

Fő CPV-kód: 
1
  

45210000-2 Magasépítési munka 
45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

  

45112710-5 - Tereprendezési munkák zöldterületen 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU323 A teljesítés helye: Tiszavasvári, Vágóhíd u. 6761 hrsz (volt 0358/172 hrsz) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:   

Tervezett munkák: 

 

A zöldfelület rekonstrukció 976 m2 nagyságú területen valósul meg. A terület gyepesítésre kerül, valamint 

különböző növények (lombos fák, sövénycserjék, oszlopos örökzöldek, talajtakarók) ültetése fog megtörténni.  

 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 

követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2.) Szerződés teljesítésében részt vevő MV-É jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez 
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szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakember felelős műszaki 
vezetői szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) 20 

3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 
hónap) / Súlyszám 10 

– Megnevezés: / Súlyszám:  

X Ár szempont – Megnevezés:  

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 

nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70 

II.2.6) Becsült érték: 
2
 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 

dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: 12  vagy napban:  

vagy 

a teljesítés határideje:  

A szerződés meghosszabbítható X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 
2
 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  

 nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 

II.2.13) További információ 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 
1
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II.2.1) Elnevezés: 
2
 „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” – 

Műfüves focipálya 
Rész száma: 4.  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2
 

Fő CPV-kód: 
1
  

45210000-2 Magasépítési munka 
45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

  

45112720-8 - Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadidő-létesítményeken 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU323 A teljesítés helye: Tiszavasvári, Vágóhíd u. 6761 hrsz (volt 0358/172) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:   

Tervezett munkák: 

 

Új műfüves focipálya kialakítása 20 m x 40 m nagyságban, megvilágítással, palánkkal és labdafogó 

hálóval körülvéve, szabványnak megfelelő kapuval és szabvány szerinti vonalazással ellátva, 

valamint a csapadékvíz elvezetésére kaviccsal feltöltött szikkasztó készítése. 
 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 

követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2.) Szerződés teljesítésében részt vevő MV-É jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez 
szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakember felelős műszaki 
vezetői szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) 20 

3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 
hónap) / Súlyszám 10 

– Megnevezés: / Súlyszám:  

X Ár szempont – Megnevezés:  

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 

nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70 

II.2.6) Becsült érték: 
2
 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 

dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: 12 vagy napban:  

vagy 
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a teljesítés határideje:  

A szerződés meghosszabbítható X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 
2
 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

ógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  

 nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 

II.2.13) További információ 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 
1
 

II.2.1) Elnevezés: 
2
 „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” – 

Vágóhíd csapadék, járda 
Rész száma: 5.  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2
 

Fő CPV-kód: 
1
  

45210000-2 Magasépítési munka 
45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

  

45232451-8 - Vízelvezetés és felszíni munka 

45247112-8 - Vízelvezető csatorna 

45233142-6 - Közútjavítás 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU323 A teljesítés helye: Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1668, 6664 hrsz. ;Adria u. 6665, 

0358/152, 0355/2 hrsz 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:   

Tervezett munkák: 
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Vágóhíd utcán csapadékvíz elvezető kiépítése új víznyelő aknával, a meglévő aszfaltos járda 

burkolatának felújítása kb. 150 fm-en térkőburkolattal, a Vágóhíd u. - Adria u. kereszteződésében az 

utca aszfalt burkolatának felújítása, valamint a járda és az út közötti zöldfelület felújítása termőföld 

terítésével és füvesítéssel. 
 
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 

követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2.) Szerződés teljesítésében részt vevő MV-É jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez 
szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakember felelős műszaki 
vezetői szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) 20 

3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 
hónap) / Súlyszám 10 

– Megnevezés: / Súlyszám:  

X Ár szempont – Megnevezés:  

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 

nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70 

II.2.6) Becsült érték: 
2
 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 

dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: 12 vagy napban:  

vagy 

a teljesítés határideje:  

A szerződés meghosszabbítható X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 
2
 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
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Opciók X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

ógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  

 nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 

II.2.13) További információ 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 
1
 

II.2.1) Elnevezés: 
2
 „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” –  

Városi Piac 

Rész száma: 6.  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2
 

Fő CPV-kód: 
1
  

45210000-2 Magasépítési munka 
45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU323 A teljesítés helye: Tiszavasvári, Adria u. 6760 hrsz (volt 0358/155) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:   

Tervezett munkák: 

 

Városi Piac telekhatárai mentén (D, Ny, É) 1074 m
2
-nyi felületű árusító tér kerül lefedésre fa 

szerkezettel és cserépfedéssel. A fedett árusító helyek felülete térkő burkolattal kerül kialakításra, 

valamint a csapadékvíz elvezetésének megoldására is sor kerül.  
 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 

követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2.) Szerződés teljesítésében részt vevő MV-É jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez 
szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakember felelős műszaki 
vezetői szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) 20 

3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 
hónap) / Súlyszám 10 
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– Megnevezés: / Súlyszám:  

X Ár szempont – Megnevezés:  

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 

nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70 

II.2.6) Becsült érték: 
2
 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 

dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: 12  vagy napban:  

vagy 

a teljesítés határideje: A szerződés meghosszabbítható X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 
2
 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  

 nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 

II.2.13) További információ 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 
1
 

II.2.1) Elnevezés: 
2
 „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” – 

Igazgatási épület 
Rész száma: 7.  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2
 

Fő CPV-kód: 
1
  

45210000-2 Magasépítési munka 
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45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU323 A teljesítés helye: Tiszavasvári, Vágóhíd u. 6663/1 hrsz 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:   

Tervezett munkák: 

 

Igazgatási, kiszolgáló épület építése 158 m
2
 nagyságban a műfüves focipályához kapcsolódó 

funkciókkal (iroda, raktár, öltöző, szociális helyiségek, büfé) kialakítva, terasszal. A meglévő 

épületek elbontásra kerülnek, kivéve a főépületet, melynek az oldalszárny épületei kerülnek 

elbontásra és a megmaradó központi épületrészhez kerül a hozzábővítés. 
 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 

követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2.) Szerződés teljesítésében részt vevő MV-É jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez 
szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakember felelős műszaki 
vezetői szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) 20 

3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 
hónap) / Súlyszám 10 

– Megnevezés: / Súlyszám:  

X Ár szempont – Megnevezés:  

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 

nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70 

II.2.6) Becsült érték: 
2
 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 

dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: 12  vagy napban:  

vagy 

a teljesítés határideje:  

A szerződés meghosszabbítható X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
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vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 
2
 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

jában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 

kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  

 nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 

II.2.13) További információ 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 
1
 

II.2.1) Elnevezés: 
2
 „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” -  

Parkoló 
Rész száma: 8.  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
2
 

Fő CPV-kód: 
1
  

45210000-2 Magasépítési munka 
45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód: 
1 2

  

45223300-9 - Parkolóhely, pihenőhely    

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU323 A teljesítés helye: Tiszavasvári, Vágóhíd u. 6661/4, 6662, 6664 hrsz; Fürdő sor 6658, 

6659, 6661/1 hrsz; Adria u. 6665 hrsz 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:   

Tervezett munkák: 

 

A Fürdő sor és Vágóhíd utca által határolt területen 86 férőhelyes parkoló kerül kialakításra, a piac, 

az igazgatási épület és a műfüves focipálya kiszolgálásához. A fejlesztéssel megvalósul kb.: 1650 m
2
 

nagyságú aszfaltburkolatú út építése, kb.: 1115 m
2
 nagyságú, térkő burkolatú parkoló építése, 

melyből 2 db akadálymentesen kerül kialakításra. A parkoló kialakításával egyidejűleg kiépítésre 

kerül a csapadékvíz elvezetési rendszer, mely nyílt és zárt módon fog megvalósulni, valamint a 

parkoló megfelelő megvilágításáról is gondoskodni kell. A parkoló kiépítésével egy zöldfelület 

rekonstrukció is elkészül figyelembe véve a területen elhelyezkedő közműveket, elektromos 

vezetékeket, terepviszonyokat.  
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A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és 

követelmények meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 

2.) Szerződés teljesítésében részt vevő MV-É jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez 
szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakember felelős műszaki 
vezetői szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) 20 

3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 
hónap) / Súlyszám 10 

– Megnevezés: / Súlyszám:  

X Ár szempont – Megnevezés:  

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 

nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70 

II.2.6) Becsült érték: 
2
 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 

dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: 12  vagy napban:  

vagy 

a teljesítés határideje:  

A szerződés meghosszabbítható X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 
2
 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
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kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  

 nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 

II.2.13) További információ 

 

 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok 
fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból 
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy 
amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön), Kbt. 114. (2) 

bekezdése és a 321/2015. (XI. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése 

alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az 

ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 

vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 17. § (2) bekezdés). 

 A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek (közös ajánlattétel 

esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi 

tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 

szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. 

pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 

szükséges csatolni. 

 Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) olyan nyilatkozatot kell csatolniuk (saját nyilatkozatok 

esetében) a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás 

megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás megküldését követően került 

kiállításra. 

 Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az 

ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges 

tartalmú nyilatkozatát is. 
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 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére 

tekintettel nem ír elő alkalmassági követelményt. 

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 

meghatározása: 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére 
tekintettel nem ír elő alkalmassági követelményt. 
 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 
2 

 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:  
 
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként – az általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj 0,5 %-a. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a – az általános 
forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 10 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet 
tartalmazza. 
 
Meghiúsulási kötbér: a – az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 20%-a. A 
meghiúsulási kötbér alapja a – az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj. 
 
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min. 24 
hónap, szerződéstervezetben részletezettek szerint. (ajánlattevő vállalása szerint) 
 
Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdése szerinti határidőben (átadás-átvétel) a Kbt. 
134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a nettó ajánlati ár 2 %-a. Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § 
(5) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges az ajánlatban a jólteljesítési biztosíték határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásáról.  
 
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 
 
Részletes feltételek a kivitelezési szerződésben. 

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre: 

Ellenszolgáltatás a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” TOP-2.12-15-SB1-2017-00028  
számú támogatás terhére. Tartalékkeret nincs. A támogatási int: 100,000000 %, a kifizetés formája: 
utófinanszírozás. 
 
A számlák kifizetésére a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 
valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §, valamint a 32/A. és 32/B. §-ai irányadóak. 

 
Fizetési ütemezés:  

 
a) előleg: nettó Vállalkozói Díj 20%-a igényelhető  

b) részszámla: Vállalkozó 3 részszámla benyújtására jogosult, az első részszámla az 

építési munkálatok 25%-ának teljesítését követően, a második részszámla az építési 

munkálatok 50%-ának teljesítését követően, a harmadik részszámla pedig az építési 
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munkálatok 75%-ának teljesítését követően nyújtható be 

c) végszámla: Vállalkozó a Vállalkozói Díj fennmaradó 25%-ának megfelelő mértékű végszámlát 

jogosult kiállítani - melyből az előleg levonásra kerül, amennyiben volt - Felek és az építési 

műszaki ellenőr által igazolt teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után. 

 

 
Részletek a szerződéstervezetben. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Nyílt eljárás 

 

Indokolás: 

 

 

Indokolás: 

 

 

Indokolás: 

 

 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 

járás 

 

 

 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 

 

etmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 
2
 [ ] 

 

 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam 

indokolása: 

IV.1.3 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
2
 

 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
2
 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 
1
 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
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IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.5) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (ahogy a törvény engedi) 

Datum:  

V. szakasz: Kiegészítő információk 

V.1) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke:  

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:  

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

V.2) További információk: 

1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdés alapján az EKR-ben történő 
lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő 
ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. rendelkezéseivel. 
 
2. Az ajánlatok felbontása: 
Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő 
lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15-
16. § tartalmazza. 
 
3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: 
Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdései, illetve 
szükség esetén a 424/2017. Korm. r.16. § (2)-(3) bekezdés szerint jár el. 
 
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR 
rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.  
 
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is 
szükséges) 
 
6. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi 
(http://nekszt.hu).  
 
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve 
http://nekszt.hu/tamogatas/ 
 
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. 
Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni 
kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt 

http://nekszt.hu/
http://nekszt.hu/tamogatas/
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meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a 
meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. 

 
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az 
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 
 
10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 
 
11. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 0-100. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének 
meghatározása: 1.) ár – arányosítás, 2.) többletjótállás és 3.) szakmai tapasztalat – egyenes 
arányosítás. Részletek az útmutatóban. 
 
12. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a 
közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös 
ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. 
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajá

-
k képviseletében eljárhat.  

 
13. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás 
tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a szerződés 
teljes időtartamára részenként az alábbi összegű kártérítési limitű, általános- és szolgáltatói, építés-
szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására: 1. rész legalább 2.000.000,- Ft/év, 
1.000.000,- Ft/kár, 2. rész legalább 10.000.000,- Ft/év 5.000.000,- Ft/kár, 3. rész legalább 1.000.000,- 
Ft/év 500.000,- Ft/kár, 4. rész legalább 6.000.000,- Ft/év 3.000.000,- Ft/kár. 5. rész legalább 2.000.000,- 
Ft/év 1.000.000,- Ft/kár, 6. rész legalább 10.000.000,- Ft/év 5.000.000,- Ft/kár, 7. rész legalább 
8.000.000,- Ft/év 4.000.000,- Ft/kár., 8. rész legalább 11.000.000,- Ft/év 5.500.000,- Ft/kár. 
 
14. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött 
formában. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdésére figyelemmel 
szakmai ajánlatnak minősül. 
 
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését és nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés 
e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
 
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Mándi-Peleskei Nóra (00748). 

 

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

277 

 

 
 

 

Tárgy (9.np.): Előterjesztés a „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” elnevezésű pályázathoz biztosítandó önerőhöz 

szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

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

Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 

 

A „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázathoz 

biztosítandó önerőhöz szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint: 

 

A HITEL: 

 

- célja: „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázathoz 

biztosítandó önerő 

 

- összege:      11.503.705,-Ft 

- típusa:  éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár 

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 



 

278 

 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a pénzintézet Hirdetménye 

szerint 

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

- türelmi idő:   2021. december 31.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2021. december 31.-ig 

- végső lejárata:     2026. december 31. 

 

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

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.                                                                    

 

 

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

figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 

futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

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

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 

köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  

 

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

törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 

 

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 

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

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

megkötéséhez szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. 

 

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

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására, 

 

- a pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 

 

OTP Bank Nyrt. 

K&H Bank Zrt. 

Takarékbank Zrt. 

 

- alakítson Értékelő Bizottságot és annak javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé, 

- amennyiben a „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 

pályázat nyertessé válik, terjessze a Képviselő-testület elé „Az önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját 

bevételeinek bemutatása 2021-2023 évekre vonatkozóan” elnevezésű határozat 2. 

számú módosítását.  
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- amennyiben az említett pályázatot nem nyeri el Önkormányzatunk, akkor a 

hitelpályázati eljárás visszavonásáról, vagy a szerződéskötéstől való elállásról értesítse 

az ajánlattételre felkért hitelintézeteket. 

 

   

Határidők: 

A hitelpályázati felhívás kiküldési határideje:                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

2020. szeptember 25.     

 

A hitelpályázat lezárásának, illetve a döntés határideje:     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

2020. október 30. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

280 

 

 

 

 

              

                          116/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Tisztelt………………! 

 

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

ajánlattételre 11.503.705 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen 

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

legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 

 

Az általunk kért finanszírozási feltételek: 

 

1.) A HITEL: 

 

célja: „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázathoz 

biztosítandó önerő 
 

- összege: 11.503.705.-Ft 

- típusa: éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:  3 havi BUBOR+a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár   

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a pénzintézet Hirdetménye 

szerint 

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

- türelmi idő:  2021. december 31-ig 

- rendelkezésre tartási idő:  2021. december 31-ig 

- végső lejárata:  2026. december 31. 

- biztosíték:  önkormányzati tulajdonú ingatlanra 

jelzálogjog bejegyzése,  

 

 

Az Önkormányzat a hitelt a „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű pályázathoz önerő biztosítására kívánja felhasználni. A pályázat benyújtásáról 
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szóló Képviselő-testületi döntés illetve annak módosítása jelen pályázati felhívás mellékletét 

képezi. 

  

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ez irányú igénye alapján.  

 

2.) Egyéb feltételek és információk: 

 

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

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

kapcsolatos költségek viselését vállalja az Önkormányzat.  

 

- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 

 

- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során 

alkalmazottak szerint történik. 

 

- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni. 

 

3.) Bírálati szempont: 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 

 

     Részszempont      Súlyszám 

 

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

  

2. Szerződéskötési díj  10 

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

 

3. Ingatlan fedezet kérése (igen, nem) 20 

     (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen, nem) 10 

     (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós 10 

      közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának  

     kérése. (igen, nem) 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

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

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

pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra. 

 

4.) Pályáztatási eljárás menete: 

 

1. A 2020. december 31.-ig érvényes, magyar nyelvű, kötelező érvényű és egyszeri 

ajánlat ajánlattételi határideje 2020. október 14. 10 óra. Az ajánlatok benyújthatók 

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

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

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

megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. 
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Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 

gazdálkodásával, illetve az érintett beruházással kapcsolatban további adatkérésre 

lehetőséget biztosítunk. 

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

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

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

ellátva kell benyújtania a pályázónak: 

„Ajánlat 11.503.705 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az 

ajánlattételi határidő lejárata előtt.”  

 

2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2020. október 14. 10
 
óra. Helye: Tiszavasvári 

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

 

3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

 

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

helyen szereplő pénzintézettel kezdi meg a polgármester. 

 

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

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a 

szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzintézet az Önkormányzat által 

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

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

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

döntésben következő helyen szereplő pénzintézettel. 

 

6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: 2020. október 

30. 
 

7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: A Kormányengedély 

megérkezését követő 15. munkanap. 

 

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 

ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 

Önkormányzatunkat.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2020. ………………… 

 

 

           Tisztelettel: 

      

 Szőke Zoltán 

 polgármester 

 

Mellékletek:  

 

A „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat 

benyújtásáról szóló Képviselő-testületi döntés illetve annak módosítása; 

A beruházás rövid műszaki ismertetése; 

Tiszavasvári Város Önkormányzata egységes szerkezetbe foglalt 2020. évi költségvetése; 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MKSZ TAO 

Sportfejlesztési Programjához biztosított, felhalmozási célra 

fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásról 

és szakmai beszámolóról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Szepesi Áron 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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

117/2020. (IX.24.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési Programjához 

biztosított, felhalmozási célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi 

elszámolásáról és szakmai beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület  

2018. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, felhalmozási célra fordítható 

támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Tiszavasvári Sportegyesület által készített - 2018. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához nyújtott, felhalmozási célra fordítható támogatásról szóló - szakmai 

beszámolót és pénzügyi elszámolást megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Sportegyesület elnökét a 

hozott döntésről. 

 



 

284 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 



 

285 

 

 

 117/2020. (IX.24.) Kt. sz. határozat melléklete  
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MLSZ TAO 

Sportfejlesztési Programjához biztosított, működési célra 

fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásról 

és szakmai beszámolóról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Szepesi Áron 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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

118/2020. (IX.24.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához 

biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi 

elszámolásáról és szakmai beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület  

2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, működési célra fordítható 

támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Tiszavasvári Sportegyesület által készített - 2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához nyújtott, működési célra fordítható támogatásról szóló - szakmai 

beszámolót és pénzügyi elszámolást megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Sportegyesület elnökét a 

hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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 118/2020. (IX.24.) Kt. sz. határozat melléklete  
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2019. évi szakmai 

és pénzügyi beszámolójáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Szepesi Áron 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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Tolmácsolta a DSE vezetőségének a köszönetét.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A lehetőségek szerint igyekezett mindenkit támogatni 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 10 fő. 
 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

119/2020. (IX.24.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 

2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

I. A Tiszavasvári Diáksport Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári Diáksport 

Egyesület 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Diáksport Egyesület elnökét 

a hozott döntésről. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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119/2020. (IX.24.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, 

Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári 

Tagintézménye 2019/2020. tanévben végzett szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Szepesi Áron köztisztviselő 

 

Hozzászólások: 

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megkérdezte, hogy arról a 100 milliós hiányról mit lehet tudni. Ki a felelős? Megindult-e a 

vizsgálat? 

   

Szőke Zoltán polgármester: 

Nem gondolja, hogy ez az önkormányzat hatáskörébe tartozna. Szakmai beszámolót nyújtott 

az iskola, nem pénzügyit. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Hozzáfűzte, hogy most a fenntartó az Esélytér Intézményfenntartó Központ, aki köznevelési 

szerződés alapján ellátja ezt a feladatot, az Önkormányzat költségvetését nem befolyásolja. 

 

Tóth Gábor Magiszter Iskola intézményvezetője: 

A Magiszter Iskola szerteágazó tevékenységi körrel rendelkezik, és a Magiszter 

Alapítványnak már nincs köze a Magiszter Iskolához. Óriási hiánypótló szerepe van ennek az 

intézménynek.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

A szakmai beszámoló készítése jogszabályi kötelezettsége minden egyes településen működő 

oktatási intézménynek az önkormányzat felé. Mint köztudott Tiszavasváriban nagyon sok a 

hátrányos helyzetű gyerek van, minden intézményre óriási feladatokat ró. A Magiszter 

munkája nélkül sokkal nehezebb lenne valamilyen pozitív irányba terelni a gyerekeket. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megköszönte azt a munkát, amit hosszú évek óta nyújt a Magiszter Iskola Tiszavasváriban. 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

120/2020. (IX. 24.) Kt. számú  

                 határozata 

 

 

Beszámoló a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2019/2020. tanévben végzett 

szakmai tevékenységéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, 

Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 

2019/2020. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2019/2020. tanévről készített 

szakmai beszámolóját megtárgyalta és elfogadja a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott döntésről. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal            Felelős: Szőke Zoltán polgármester                                                         
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1. melléklet a 120/2020. (IX.24.) Kt. sz. határozathoz 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

2019/2020-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 

2020/2021-es nevelési év előkészületeiről szóló beszámolóról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Szepesi Áron köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak, vezetésének. Lehetőségekhez képest igyekszik 

az Önkormányzat őket támogatni. A járvány idején együtt gondolkodással meg tudták oldani a 

helyzetet és működnek az óvodák. Elkezdődtek a fejlesztések is, a sikeres pályázatok is 

szükségesek. Az Önkormányzat gondoskodik a játékok felülvizsgálatáról, hogy minden 

jogszabálynak megfelelhessen. Lobbiznak azért, hogy további fejlesztéseket érhessenek el. A 

Minimanó óvodában befejeződött a 35 millió forintos felújítás, használatba is tudták venni az 

óvodások.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

121/2020. (IX. 24.) Kt. számú 

határozata 

 

Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019/2020-as nevelési év 

működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2020/2021-es nevelési év előkészületeiről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1. a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019/2020-as nevelési év 

működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2020/2021-es nevelési év 

előkészületeiről szóló szakmai beszámolóját megtárgyalta és elfogadja, a határozat 

1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott döntésről. 

 

 

 

Határidő: azonnal   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 121/2020. (IX.24.) Kt. sz. határozathoz 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő 

fejlesztési tervének 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 egyhangú 

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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

122/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 

 

A víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. Szorgalmatos Község és Tiszavasvári Város víziközmű rendszerének 2020 - 2034. 

évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési terv benyújtására Tiszavasvári 

Város Önkormányzata nevében hatalmazza fel a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. elnök-igazgatóját. 

 

 

 

 

Határidő: 2020. szeptember 24.                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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122/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat melléklete 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti 

önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati 

kiírásról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése: 

A határozat-tervezetben a határidőt javasolja módosítani szeptember 28-ra. 

 

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.   

 

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, miszerint a határidő szeptember 28-ra módosul. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

123/2020. (IX.24.) Kt. sz.  

határozata 

 

A Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására 

vonatkozó pályázati kiírásról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló, tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú, 

valóságban a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti ingatlant nyilvános pályázat 

keretében bérbeadásra meghirdeti a határozat mellékletében foglalt pályázati felhívásban 

foglaltak szerint. 

 

 A pályázati kiírás időpontja: 2020. szeptember 28. 

 

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat kiírásától számított 16. nap, azaz 2020. október 

14. 16.00 óra. 

 

Határidő: 2020. szeptember 28.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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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 

 

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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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. 

sz. alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról szóló 123/2020. (IX.24.) Kt. 

számú határozata alapján 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Nyilvános, licittárgyalás nélküli pályázati eljárásra 

 

 

1. A pályázat kiírója és a pályázat tárgya: 

 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló tiszavasvári 2448/10 

helyrajzi számú, valóságban a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti ingatlan nyilvános, 

licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbe adása az Önkormányzat 

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

rendelet 5. melléklete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti 

ingatlan bérbe adására vonatkozó pályázati kiírásáról szóló 123/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata alapján. 

  

A pályáztatásra kerülő ingatlan legfontosabb adatai:  

Ingatlan helyrajzi száma:   tiszavasvári 2448/10  

Ingatlan címe:    Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. 

Ingatlan nagysága:   5862 m2 

      Ingatlanon lévő épületek:  630 m2, 355 m2 nagyságú üzemi épületek 

Ingatlant terhelő jogok:  gáz-, és szennyvíz vezeték szolgalmi jog. E.ON Tiszántúli 

                                                            Áramhálózat Zrt. vezetékjoga  

Ingatlan megnevezése:  kivett üzem (2 üzemi épület) és udvar 

 

2. Pályázatot nyújthat be: természetes személy, vagy olyan jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

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

 

3. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 

 A pályázó nevét, címét, székhelyét, adószámát, telefonszámát, e-mail címét, 

ügyvezetőjének nevét. 

 A pályázó által kínált bruttó bérleti díjat. 

 A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati kiírás tartalmát megismerte és 

elfogadja a pályázati feltételeket. 

 A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlanon milyen tevékenységet kíván 

végezni. 

 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. 

 

4. Az ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 

 

4.1. Személyesen történő benyújtás helye:   Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal  

Tiszavasvári, Városháza tér 4., III. em. 302. iroda, 
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Postai úton történő benyújtás esetén:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

 

 

4.2. A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 

 

 írásban, papíralapú formában,  

 személyesen, vagy postai úton 

 zárt borítékban, melyet Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni,  

 fel kell tüntetni a borítékon:  

 „Pályázat a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. szám alatti ingatlan bérbeadására” 

elnevezést,   

  

4.3. Pályázat benyújtási ideje:  

 

A pályázat benyújtására a 2020. szeptember 28. napján történő kiírástól számított 16. napig, 

azaz 2020. október 14. 16.00 óráig van lehetőség.  

 

Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján 

postára adták.  

 

5. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja: 

 

A beérkezett pályázatok felbontásának helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal jegyzői 

iroda 

           (I. em. 103. iroda) 

A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:   a pályázati határidő leteltét követő 

munkanap,  

                                                                                azaz 2020. október 19. 10.00 óra. 

A beérkezett pályázatok felbontásának módja: nyílt 

A beérkezett pályázatok elbírálásának módja: a beérkezett pályamunkák alapján 

licittárgyalás 

      nélkül 

 

6. Egyéb ismérvek a pályázattal kapcsolatban: 

 

Az ingatlan bérbe adásának ideje: 2021. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig terjedő 

          időtartam. 

 

A bérleti díj minimum összege:     115.000 Ft/hó + 27 % ÁFA.  

 

7. 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 két tanú által aláírt magánokirattal 

igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét. 
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8. 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 megtekinthetőek.  

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 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

464 

 

Tárgy (17.np.): Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárása Tiszavasvári Város 

településszerkezeti terv és leírás, valamint a helyi építési szabályzat 

és szabályozási terv Vágóhíd utca – 0359 hrsz-ú csatorna – 0357 

hrsz-ú árok – Adria u. által határolt területre vonatkozó módosítás, 

a HÉSZ 3 mellékletének pontosítása, valamint a belterületi határ 

módosítása kapcsán 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina 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.   

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

124/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 

 

 

Partnerségi egyeztetés lezárása Tiszavasvári Város településszerkezeti terv és leírás, 

valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv Vágóhíd utca - 0359 hrsz-ú 

csatorna - 0357 hrsz-ú árok - Adria u. által határolt területre vonatkozó módosítás, 

a HÉSZ 3. mellékletének pontosítása, valamint a belterületi határ módosítása kapcsán 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Tudomásul veszi, hogy az 1. mellékletben szereplő táblázat kiértékelése szerint, a 

Partnerségi szabályzat alapján bevont partnerektől érdemi észrevétel, javaslat  

nem érkezett a településszerkezeti terv és leírás, valamint a helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv (Vágóhíd utca - 0359 hrsz-ú csatorna - 0357 hrsz-ú árok - Adria u. által 

határolt terület) módosítására vonatkozóan, ezért a tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban 

a partnerségi egyeztetést lezárja. 
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2.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a megbízott főépítészt és a 

megbízott településtervezőt. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását 

kezdeményezze az állami főépítésznél és záró szakmai véleményét kérje meg. 

 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 124/2020. (IX.24.) Kt. számú határozathoz 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.  

  2020. augusztus 27. (csütörtök) 9
00

 óra 

 

Tárgy: 

Tiszavasvári Város településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv Vágóhíd utca - 0359 hrsz-ú csatorna - 0357 hrsz-ú árok - Adria u. által 

határolt területre vonatkozó módosítás, a HÉSZ 3. mellékletének pontosítása, valamint a 

belterületi határ módosítás tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban történő társadalmasítása. 

 

Jelen vannak:  Szőke Zoltán polgármester 

   dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló  

19/2017. (V.26.) önk. r. (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerek 

a településen működő, az Országgyűlés által elismert egyházak,* 

a települési székhelyű érdekképviseleti szervezetek,* 

a települési székhelyű és a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezetek,* 

a településen működő civil szervezetek,* 

a település teljes lakossága. 

 

*: a Szabályzat értelmében ezen szerveket a feladat jellegétől függően, az adott ügyben 

érintettség esetén kell bevonni. Jelen módosítás ezen szervek érdekeit nem érintik, mivel 

önkormányzati beruházás megvalósítása történik. Bevonásuk nem volt szükséges. 

 

Településrendezési 

eszközök készítése  

teljes eljárás keretein 

belül 

Érdemi 

észrevétel 

érkezett  

(igen/nem) 

Önkormányzati 

döntést 

igényel 

(igen/nem) 
Társadalmi 

véleményezési szakasz 

Munkaközi tájékoztatás 

PH épületében a 

fsz-i hirdetőtáblán 
megtörtént nem nem 

közterületi 

hirdetőfelület 

megtörtént nem nem 

helyi lap* nem jelent meg - - 

önk. honlap megtörtént nem nem 

lakossági fórum megtörtént** nem nem 

*amennyiben a településen van ilyen 
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** A lakossági fórum megtartása - többek között - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 

átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) 

c) figyelembevétele mellett történt. 

 

 

A jelenlévők megállapítják, hogy a partnerségi egyeztetés a tárgyi üggyel kapcsolatban a 

Korm. rendelet előírása szerint, valamint a Szabályzat és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 

településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint 

közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV.22.) 

Korm. rendelet 3. § figyelembevételével megtörtént. 

 

A partnerségi egyeztetésre rendelkezésre álló határidőn belül a tárgyhoz kapcsolódóan 

nem érkezett észrevétel, vélemény, javaslat. 

 

A partnerségi egyeztetés lezárásáról Képviselő-testületi döntést (határozat formájában) 

kell hozni. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

     Szőke Zoltán      dr. Kórik Zsuzsanna 

       polgármester                 jegyző 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása 

Tiszavasvári Város településszerkezeti terv és leírás, valamint a 

helyi építési szabályzat és szabályozási terv Vágóhíd utca – 0359 

hrsz-ú csatorna – 0357 hrsz-ú árok -Adria u. által határolt területre 

vonatkozó módosítás, a HÉSZ 3. mellékletének pontosítása, 

valamint a belterületi határ módosítása kapcsán 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

125/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 

 

Környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város 

településszerkezeti terv és leírás, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

Vágóhíd utca - 0359 hrsz-ú csatorna - 0357 hrsz-ú árok - Adria u. által határolt  

területre vonatkozó módosítás, a HÉSZ 3. mellékletének pontosítása,  

valamint a belterületi határ módosítása kapcsán 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Megállapítja, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben előírt környezet védelemért felelős államigazgatási 

szervekkel történő egyeztetés megtörtént, valamint megismerte a beérkezett 

véleményeket és az 1. mellékletben szereplő táblázat szerinti főépítészi és 

településtervezői kiértékelésben foglaltakat, melyek alapján úgy dönt, hogy a tárgyi 

ügyhöz kapcsolódóan a környezeti értékelés munkarészt nem készítteti el. 
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2.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vágóhíd utca - 0359 hrsz-ú csatorna - 0357 hrsz-ú 

árok - Adria u. által határolt területre vonatkozó módosítás, a HÉSZ 3. mellékletének 

pontosítása, valamint a belterületi határ módosítására vonatkozó településrendezési 

eszközök tervezetét a kapcsolódó munkarészekkel együtt küldje meg tárgyalásos eljárás 

keretein belüli végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek a záró szakmai 

véleményének megkérése céljából. 

 

3.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a környezetvédelemért felelős 

államigazgatási szerveket, a megbízott főépítészt és a megbízott településtervezőt.  

 
 

Határidő: azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés Fazekas László kérelméről a településszerkezeti terv 

és leírás, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

módosítására vonatkozóan 

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.   

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

126/2020. (IX.24.) Kt számú 

határozata 

 

 

Fazekas László kérelméről a településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv módosítására vonatkozóan 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1.  Feltételesen támogatja Fazekas László (Tiszavasvári, Gombás András u. 2/c.) (a 

továbbiakban: Kérelmező) kérelmét - a 2287/1 hrsz–ú és a 2286 hrsz-ú telkek építési 

övezetének módosítása tekintetében a jelenlegi gazdasági kereskedelmi, szolgáltató 

területből (Gksz-3) lakóterületté (Lke) - amennyiben az alábbiakat elfogadja és az arról 

szóló írásbeli nyilatkozatát benyújtja az önkormányzat részére. 

 

2. Kérelmező és a szomszédos 2286 hrsz-ú telek tulajdonosa (a továbbiakban együtt: 

Kérelmezők) lenyilatkozzák, hogy az átminősítés kapcsán felmerülő rájuk vonatkozó 

hatósági előírások, kötelezettségek kapcsán az önkormányzat felé semmilyen 

költségigénnyel nem élnek.  
 

3.  Kérelmezők tudomásul veszik, hogy a lakóterületbe történő átsorolás csak megfelelő 

településrendezési vizsgálatok után dönthető el, mely vizsgálatok eredménye előre nem 

látható. 

 



 

482 

 

4.  Kérelmezők vállalják, hogy a településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatos eljárás lebonyolításához 

kapcsolódó - településtervezői-, főépítészi-, és az eljárás során felmerülő egyéb - 

költségeket megfizetik, és erre vonatkozóan az önkormányzattal településrendezési 

szerződést kötnek. 

 

5. Kérelmezők lenyilatkozzak, hogy amennyiben a településrendezési eszközök 

módosítására irányuló eljárásban a lakóterületté történő átsoroláshoz a védelmet (pl. 

műszaki megoldás, beültetési kötelezettség, stb.) a saját telkén/telkükön kell biztosítani, 

abban az esetben is kérik az átminősítést és vállalják a védelem biztosítását és az azzal 

járó költségek viselését. 

 

Határidő: 2020. október 20.    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

127/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 

 

            A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási  

                                                 Megállapodásának módosítása 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 5. pontjában biztosított 

jogkörében eljárva megtárgyalta „A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Elfogadja a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás (székhely: 4220 

Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) Társulási Megállapodásának módosítását a 

határozat 1. mellékletét képező tartalommal. 

 

2. Elfogadja a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a határozat 2. mellékletét képező 

tartalommal. 

 

3. Jóváhagyja a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási 

Tanácsának 10/2019. (XII.11.) Víziközmű Társ. számú határozatát.  

 

4. Felkéri a polgármestert a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Társulási Tanács 

elnökét. 

 
 

Határidő: azonnal                                              Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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127/2020.(IX.24.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

Társulási megállapodást módosító okirat 

 
 

amelyben a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási (székhely: 4220 

Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) tagjai a Társulás létrehozásáról rendelkező 2012. május 3. 

napján megkötött és már módosított „Önkormányzati társulási megállapodás”-t az alábbi 

rendelkezésekkel módosították: 

 

 

1./  A társulási megállapodás 8. pontja második és harmadik mondata helyébe a következő 

lép: 

„ 8. A társulást a társulás elnöke képviseli, akinek megbízatása 5 évre szól. Az 5 évet 

követően a társulási tanács tagjai sorából újból elnököt választ, alelnököket választhat.” 

 

2./ A Társulási Megállapodás 11. pontjának táblázata a KSH 2019. január 01-ei 

lakosságszám adatok alapján az alábbi szavazati arányra módosul: 
 

 

3./ A társulási megállapodás további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak 

hatályban. A társulási megállapodást módosító jelen okirat rendelkezéseit a társulási tanács a 

10/2019. (XII.11.) Víziközmű Társ. számú határozatában állapította meg, de a módosító 

okirat csak a társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó 

határozatai alapján válik hatályossá. 

 

Hajdúböszörmény, 2020…………….. 

 

Település neve 

Felhasználói 

egyenérték 

Lakosságszá

m 

Lakosságszám 

kétszeres 

Felhasználói 

egyenérték 

egyszeres és 

lakosságszám 

kétszeres 

Szavazati 

jog 

Berettyóújfalu 20000 14895 29790 49790 11,87 

Bocskaikert 2500 3557 7114 9614 2,29 

Földes 3452 4002 8004 11456 2,73 

Hajdúböszörmény 38460 30854 61708 100168 23,85 

Hajdúdorog 6756 8900 17800 24556 5,85 

Hajdúhadház 12000 13394 26788 38788 9,24 

Hajdúszoboszló 38000 24185 48370 86370 20,58 

Komádi 4600 5562 11124 15724 3,75 

Magyarhomorog 400 893 1786 2186 0,53 

Polgár 6265 8107 16214 22479 5,36 

Szorgalmatos 679 1043 2086 2765 0,67 

Téglás 4800 6449 12898 17698 4,22 

Tiszavasvári 11733 13138 26276 38009 9,06 

összesen 149645 134979 269958 419630 100,00 
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Ezen megállapodás Berettyóújfalu, Bocskaikert, Földes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, 

Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Komádi, Magyarhomorog, Polgár, Szorgalmatos, Téglás, 

Tiszavasvári Önkormányzatának minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával vált 

hatályossá.  

 

 

 

____________________ 

Berettyóújfalu 

polgármester 

 

 

 

____________________ 

Bocskaikert 

polgármester 

 

____________________ 

Földes 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúböszörmény 

polgármester 

 

 

____________________ 

Hajdúdorog 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúhadház 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúszoboszló 

polgármester 

 

 

 

____________________ 

Komádi 

polgármester 

 

____________________ 

Magyarhomorog 

polgármester 

 

____________________ 

Polgár 

polgármester 

 

_____________________ 

Szorgalmatos 

polgármester 

 

______________________ 

Téglás 

polgármester 

 

 

_____________________ 

Tiszavasvári 

polgármester  

 

 

 

 



 

486 

 

127/2020.(IX.24.) Kt. számú határozat 2. melléklete 

Önkormányzati társulási megállapodás 

(egységes szerkezet) 
 

a 2012. május 3. napján kelt eredeti okirat, a 13/2012.(VII.3.) Víziközmű Társ. számú, 

19/2012.(VIII.10.) Víziközmű Társ. számú, a  3/2013. (VI. 13.) Víziközmű Társ. számú, 

6/2013. (XI.27.) Víziközmű Társ. számú, 10/2019.(XII.11.) Víziközmű Társulat számú 

határozatokban elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. 

 

 

Jelen megállapodást aláíró 13 település a jogszabályváltozásokból adódó felülvizsgálati 

kötelezettségének eleget téve, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. k) pontjában taglalt szabad 

társulás elvére tekintettel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 87-95. §-aiban foglalt rendelkezések alapján a hivatkozott jogszabályokban 

meghatározott helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából, önkéntes 

elhatározásukból tiszteletben tartva az Önkormányzatok egyenjogúságát, valamint a 

kölcsönös előnyökre a lakosság arányos teherviselése alapján 

TÁRSULÁST 

hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit az alábbiak szerint: 

1.  A társulás neve: Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás 

 

2. Alapító Önkormányzatok: 

Az alapító önkormányzatok névsorát, székhelyét és képviselőjét jelen társulási 

megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 A megállapodás 2. sz. melléklete a társulás működési területét tartalmazza.  

 

3.  A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat és hatáskörök: 

 

A társulásban részt vevő települési önkormányzatok érdekeik összehangolására a 

közigazgatási területükön lévő víziközművek közös működtetésére, fenntartására, 

üzemeltetésére vonatkozóan ezen társulás útján látják el az alábbi feladatokat: 

 

 - Egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításával  

 összefüggő közös érdekek összehangolása, szakmai felügyelet gyakorlása. 

 - Együttműködés a közműves ivóvízellátással, közműves 

  szennyvízelvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos fejlesztésben (különösen: 

 fejlesztési tervek, programok, közös pályázatok felkutatásában, készítésében, 

 benyújtásában, megvalósításában) 

 - Lakossági, térségi érdekképviselet. 

 - A víziközmű üzemeltetetővel kapcsolatos beszámoltatási feladatok végzése. 

 

A Társulás feladatainak ellátása során nem nyújt szolgáltatásokat. A Társulás 

feladatait a tagjai részére egységes szabályok érvényesítése mellett látja el, az 

általános rendtől eltérő szabályokat a feladatellátás során nem alkalmaz. 

 

4. A társulás székhelye: Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 4220 
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5. A társulás jogi személy, legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
 

6. A társulás döntéshozó szervére vonatkozó szabályok: 

 

A társulási tanács 
 

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, amelynek hatáskörébe tartoznak az 

alábbiak: 

a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása, a társulásnak pályázatokon való részvétele 

esetén a projektmenedzsment tagjainak megválasztása;  

b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a 

meghatározása. 

c) a társulás éves munkatervének és költségvetésének elfogadása.  

d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való 

csatlakozás elfogadásának és a társulási megállapodás év közbeni felmondása 

elfogadásának az előzetes elhatározása; ezen kérdésekben a társulás határozatát a 

társulás valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel meghozott 

azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes határozata nem lép 

hatályba. 

e) a társult önkormányzatok által létrehozandó víziközmű-szolgáltató zrt-ben, az 

önkormányzatokat megillető részvényesi jogok gyakorlása. 
 

7. A társulási tanácsban a társulás tagjait a Polgármesterek képviselik. 
 

8. A társulási tanácsban a társulás tagjai sorából elnököt, és 2 fő alelnököt 

választ. A társulást a társulás elnöke képviseli, akinek megbízatása 5 évre szól. Az 5 

évet követően a társulási tanács tagjai sorából újból elnököt választ, alelnököket 

választhat. Az elnök újraválasztható. A társulás elnökének személyéről a társulási tanács 

titkos szavazással dönt. A társulás elnökét csak a társulási tanács tagjai közül lehet 

megválasztani. 

A társulás elnöke – a társulási tanács határozatai értelmében - önállóan képviseli a 

társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve 

önállóan köt szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. Eljárásáról 

az elnök a társulás tagjait tizenöt napon belül írásban tájékoztatja. A társulás 

bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. A 

tisztségviselők megválasztása a társulási tanács ülésén jelenlévő tagok által képviselt 

szavazatok egyszerű többségével történik. 
 

9. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése valamint 

feladatok ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése. 

 

A társulási tanács tagjainak képviselői feladatuk ellátásáért tiszteletdíjban nem 

részesülnek, de költségtérítésüket a társulás köteles megtéríteni. 
 

10. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint 

működik. 

A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva. A tanácsülést a 

tanács elnöke, akadályoztatása esetén valamelyik alelnök, együttes akadályoztatásuk 

esetén a korelnök hívja össze és vezeti. A társulási tanács szükség szerint, de évente 

legalább kétszer ülésezik. Az ülést össze kell hívni a társulási tanács által 

meghatározott időpontban, a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – 

indítványára, valamint a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.  
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11. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott 

számú, de legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van.  

A társulás tagjai a település felhasználói egyenérték egyszeres és lakosságszám 

kétszeres súlypontozott arányában rendelkeznek szavazati joggal, mely arány a felek 

akarata szerint a következő:  
 

A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából 

figyelembe vehető, jelenlevő tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges, és 

ez eléri a lakosságszám alapján az előbbiekben bemutatott szavazati arányok 

összesítésével a 33.3 %.-ot. 
 

A társulási tanács minősített többséggel dönt: 

- társulási megállapodás módosításáról,  

- a társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról, 

- a tag kizárásáról, 

- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról, 

- a társulás megszüntetéséről. 
 

A minősített többség akkor állapítható meg, ha a társulási tanács összes tagjának több 

mint felének „igen” a szavazata, és ez eléri a lakosságszám alapján az előbbiekben 

bemutatott szavazati arányok összesítésével az 50,0 %.-ot. 

 

Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes 

képviselő útján lehet. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanácsülést 

vezető elnök, alelnök vagy korelnök, az ülésen a társulási tanács tagjai közül választott 

jegyzőkönyv-hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon 

belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz. 
 

12. A társulás működésének ellenőrzési rendje: 

A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból 

ellenőrzik a társulás működését. A társulás elnöke a zárszámadást követő 30 napon 

belül tájékoztatja az önkormányzatok Képviselő-testületeit a társulás működéséről, 

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, illetve a társulási cél megvalósulásáról. 

Település neve 

Felhasználói 

egyenérték 

Lakosságszá

m 

Lakosságszám 

kétszeres 

Felhasználói 

egyenérték 

egyszeres és 

lakosságszám 

kétszeres 

Szavazati 

jog 

Berettyóújfalu 20000 14895 29790 49790 11,87 

Bocskaikert 2500 3557 7114 9614 2,29 

Földes 3452 4002 8004 11456 2,73 

Hajdúböszörmény 38460 30854 61708 100168 23,85 

Hajdúdorog 6756 8900 17800 24556 5,85 

Hajdúhadház 12000 13394 26788 38788 9,24 

Hajdúszoboszló 38000 24185 48370 86370 20,58 

Komádi 4600 5562 11124 15724 3,75 

Magyarhomorog 400 893 1786 2186 0,53 

Polgár 6265 8107 16214 22479 5,36 

Szorgalmatos 679 1043 2086 2765 0,67 

Téglás 4800 6449 12898 17698 4,22 

Tiszavasvári 11733 13138 26276 38009 9,06 

összesen 149645 134979 269958 419630 100,00 
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A társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a költségvetési 

szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint 

gondoskodik. 
 

a. A társulás nem rendelkezik önálló vagyonnal.  
 

b. A települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás 

működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges 

pénzeszközöknek a költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt 

vevő önkormányzatok ez irányú döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával 

egyidejűleg kötelesek meghozni. 
 

c. A társulás önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, gazdálkodását és számlájának 

vezetését a székhely település önkormányzatának polgármesteri hivatala végzi az OTP 

Hajdúböszörményi Fiókjánál nyitott önálló számláján külön megállapodás alapján. A 

költségeket külön megállapodás alapján a társulásban részt vevő önkormányzatok 

felhasználói egyenérték egyszeres és lakosságszám kétszeres súlypontozott arány 

alapján biztosítják. Amennyiben bármelyik tag az általa vállalt költségeket, pénzügyi 

hozzájárulást, illetve a tagot egyébként jogszerűen terhelő egyéb fizetési 

kötelezettséget az esedékességkor nem fizeti meg, úgy a társulás elnöke azonnali 

beszedési megbízás benyújtásával jogosult a mulasztó tag bankszámlájáról behajtani 

az esedékessé vált költségeket, pénzügyi hozzájárulást. A társult tagok ezen 

megállapodás alapján felhatalmazzák az elnököt - az általuk vállalt pénzügyi 

hozzájárulás erejéig, a korábban a pénzforgalmi szolgáltatónak adott - azonnali 

beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Amennyiben a beszedési megbízás a nem 

teljesítő féllel szemben nem vezet eredményre, úgy a Társulási Tanács soron 

következő ülésén dönt a tag kizárásáról vagy, arról hogy a követelés behajtását a 

Társulás elnöke polgári peres úton érvényesítse. A társulás számlája feletti 

rendelkezési jog a társulási tanács elnökét bármely alelnökének tagjával együttesen 

illeti meg, míg az elnök akadályoztatása esetén bármely két alelnök jogosult arra.  
 

d. Jelen társulási megállapodást a szerződő felek határozatlan időre kötik. 

A társuláshoz csatlakozni a naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával 

lehet. 

A társulásból kiválni a társulási cél veszélyeztetése nélkül lehet. A társulásból kiválni 

szándékozó önkormányzatnak az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatát a 

kiválást megelőző 6 hónappal korábban írásban kell a társuláshoz előterjeszteni azzal, 

hogy a társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A társulásból kiváló 

önkormányzattal a külön megállapodásban foglaltaknak megfelelően kell elszámolni. 

A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, 

legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási 

tanácsot értesíteni kell. 
 

17.  A társulási megállapodás módosításának feltételei: 

A módosítást bármelyik társulási tag írásban indítványozhatja az elnöknél, aki azt a 

beérkezést követő soron következő Társulási Tanács ülésre beterjeszti. 
 

18. A társulás megszűnik,  

 ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

 ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák; 

 a törvény erejénél fogva; 

 a bíróság jogerős döntése alapján. 
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        A Társulás megszűnése esetén a tagok kötelesek egymással elszámolni, a külön 

megállapodásban megfizetett hozzájárulás mértékének megfelelően. 
 

19.  A társuláshoz történő csatlakozás azon önkormányzatok - főként a megye és a 

szomszédos megyék önkormányzatai - részére biztosított, akik elfogadják a társulás céljait 

és a működésére vonatkozó szabályokat. A csatlakozás megengedhetőségéről – a társulási 

tanács javaslata alapján – a társulásban részt vevő Képviselő-testületek mindegyikének 

minősített többséggel hozott egybehangzó képviselő-testületi határozata szükséges. 
 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Hajdúböszörmény, 2020………………………. 
 

Ezen megállapodás Berettyóújfalu, Bocskaikert, Földes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, 

Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Komádi, Magyarhomorog, Polgár, Szorgalmatos, Téglás, 

Tiszavasvári Önkormányzatának minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával vált 

hatályossá.  
 

 

____________________ 

Berettyóújfalu 

polgármester 

 

 

 

____________________ 

Bocskaikert 

polgármester 

 

____________________ 

Földes 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúböszörmény 

polgármester 

 

 

____________________ 

Hajdúdorog 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúhadház 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúszoboszló 

polgármester 

 

 

 

____________________ 

Komádi 

polgármester 

 

____________________ 

Magyarhomorog 

polgármester 

 

 

____________________ 

Polgár 

polgármester 

 

 

_____________________ 

Szorgalmatos 

polgármester 

 

 

______________________ 

Téglás 

polgármester 

 

 

_____________________ 

Tiszavasvári 

polgármester  
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1. sz. melléklet 

 

ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK NEVE, SZÉKHELYE, KÉPVISELŐJE 

 

 

 
Társulás tagjainak nevei Székhely képviselő 

1.  Berettyóújfalu Város 

Önkormányzata 

4100 Berettyóújfalu, Dózsa 

Gy. u. 17-19. 

 

Muraközi István 

2.  Bocskaikert Községi 

Önkormányzata 

4241 Bocskaikert,  

Poroszlay u. 20. 

 

Szőllős Sándor 

3.  Földes Nagyközség 

Önkormányzata 

 

4177 Földes, 

Karácsony Sándor tér 5. 

 

Jeneiné dr. Egri 

Izabella 

4.  Hajdúböszörmény Város 

Önkormányzata 

4220 Hajdúböszörmény,  

Bocskai tér 1. 

Kiss Attila 

5.  Hajdúdorog Város 

Önkormányzata 

 

4087 Hajdúdorog,  

Tokaji út 4. 
Horváth Zoltán 

6.  Hajdúhadház Város 

Önkormányzata 

 

4242 Hajdúhadház, 

Bocskai tér 1. 

 

Csáfordi Dénes 

7.  Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata 

 

4200 Hajdúszoboszló, 

Hősök tere 1. 

 

Czeglédi Gyula 

8.  Komádi Városi 

Önkormányzat 

 

4138 Komádi,  

Hősök tere 4. 

 

Tóth Ferenc 

9.  Magyarhomorog Községi 

Önkormányzat 

 

4137 Magyarhomorog, 

Árpád u. 46. 

 

Barabás Károlyné 

10.  Polgár Város 

Önkormányzata 

 

4090 Polgár, 

 Barankovics tér 5. 

 

Tóth József 

11.  Szorgalmatos Község 

Önkormányzata 

 

4441 Szorgalmatos, 

Pacsirta u. 18/a. 

 

Fülöp Adrián 

12.  Téglás Város 

Önkormányzata 

 

4243 Téglás, 

Kossuth u. 61. 

 

Szabó Csaba 

13.  Tiszavasvári Város 

Önkormányzata 

 

4440 Tiszavasvári,  

Városháza tér 4. 

 

Szőke Zoltán 
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2. sz. melléklet 
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött 

hulladékszállítási szerződés 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 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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Néhány gondolattal kiegészítené az előterjesztést. Hamarosan ismertté fog válni az új helyzet, 

bízik benne, hogy a képviselő testület is támogatni fogja a döntésével. Hosszú évek óta 

problémát okoz Tiszavasvári közterületein elhelyezett hulladékszállító konténerek körüli állapot. 

Olyan hulladékok kerülnek az edényekbe, veszélyes hulladék kategóriába is eshetne, és a 

lakosság vagy vállalkozók által, vagy esetleg más településekről ide látogató személyek által 

kerül kihelyezésre. Ezek a hulladékgyűjtő edények azért vannak, hogy könnyebbé tegyék a város 

köztisztasági feladatainak az ellátását, és a város közterületein keletkező hulladékot elhelyezzék. 

Tehát ez nagyon sok problémát okozott, volt olyan, hogy felgyújtották ezeket a konténereket és 

kártérítési igénnyel fordult a szolgáltató az Önkormányzat felé. Az a javaslat született, hogy 8 

konténer 3 helyre fog kikerülni. Rövid időn belül pedig körbekerítéssel és akár 

kamerarendszerrel fog elhelyeződni. Arra is megoldást kell találni, hogy a hulladékszállítás 

hogyan is valósul meg a városban. Jelezte már különböző fórumokon, fordultak is hozzá 

panasszal, hogy a hulladékszállítás nem a legjobb formájában működik. A szolgáltatással is 

vannak problémák, viszont a lakossággal is vannak problémák. Nem rendelkeznek 

hulladékgyűjtő edényzettel, nincs szerződésük. A hulladékszállítás egy kötelező közszolgáltatás. 

Minden háztartásnak igénybe kell venni. A jövőre nézve kezdeményezni fog egy egyeztetést a 

szolgáltatóval, és közösen együtt gondolkodva szeretne megoldást találni azokra az állapotokra, 

amik Tiszavasvárit jellemzik.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

128/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 

 

Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött  

hulladékszállítási szerződés módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köztisztasági feladatok ellátása 

céljából megkötött hulladékszállítási szerződés módosításáról szóló előterjesztéssel 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:  

 

1.1. Dönt arról, hogy a határozat tervezet szerint módosított, jelen határozat 1. mellékletét 

képező hulladékszállítási szerződést módosító okiratot elfogadja: 

 

1.2.  Felkéri a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a közbeszerzési szakértőt, és 

Kompár László egyéni vállalkozót.  

 

 

Határidő: azonnal         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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128/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat melléklete: 

 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester), mint megrendelő 

(a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről Kompár László egyéni vállalkozó (székhely: 444  Tiszavasvári, Berzsenyi 

Dániel utca 6. képviseli: Kompár László), mint Hulladékszállító (a továbbiakban: 

Hulladékszállító)  

 

továbbiakban Megrendelő és Hulladékszállító együtt: Felek között alulírott napon, időben 

és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Előzmények 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztasági feladatok 

ellátása céljából lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Kompár László egyéni 

vállalkozóval a 251/2017.(X.26.) Kt. számú határozatával jóváhagyott, 2017. november 

27. napján kelt konténeres hulladékszállítási szerződést kötött, mely egy alkalommal a 

konténerek helyszínei változtatása miatt szintén 2018. július 31. napján aláírt szerződés 

módosítással módosításra került.  

 

II. Szerződés tárgya 

Gyűjtőedény telepítési helyszínének módosítása. 

 

II.1.  Szerződő felek tekintettel jelen szerződés I.) pontjában foglaltakra vonatkozóan a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 251/2017. (X.26.) Kt. számú 

határozatával jóváhagyott, 2017. november 27. napján kelt konténeres hulladékszállítási 

szerződés 1.4. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.4. A gyűjtőedény telepítési helye:  

 

 Helymeghatározás (Tiszavasvári) Konténerek 

száma 

1. Tiszavasvári 2523 hrsz. ingatlan 3 db 

2. Tiszavasvári, 1044/8 hrsz. ingatlan 3 db 

3. Tiszavasvári, Városi piac területe, 

0358/155 hrsz. ingatlan  

2 db 

 

III. Felek rögzítik, hogy a szállítási szerződés jelen módosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 
 

IV.1. Jelen szállítási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete „Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási szerződés 

módosításáról” szóló 128/2020. (IX. 24.) Kt. számú határozattal jóváhagyta és 

feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására. 

 

IV.2. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. A szerződés módosítása 2020. október 5. napjától lép érvénybe az új helyszínekkel.  
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Tiszavasvári, 2020. szeptember ….. 

 

 

 

 

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

   Tiszavasvári Város Önkormányzata                                              Kompár László 

képviseli Szőke Zoltán polgármester                  egyéni vállalkozó 

        Megrendelő           Hulladékszállító 

 

 
 

 
 

Tárgy (22.np.): Előterjesztés a forgalomszabályozó eszközök kihelyezéséről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Arató Atilla 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 10 fő. 

 

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

határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

129/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 
 

Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mint a helyi közutak kezelője a 

Forgalomszabályozó eszközök kihelyezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza:  

  

 

1. Elrendeli a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében az alábbi forgalomszabályozó 

eszközök kihelyezését 
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- 1 db „Kötelező haladási irány balra” táblát a Hétvezér utca 16. szám elé a Laci Húsbár 

parkoló kijáratával szemben 

- 1 db Kiegészítő tábla „→” az Ifjúság utcán (2777 hrsz.-ú ingatlan előtt) „Várakozóhely” 

tábla alá.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a forgalomszabályozó eszközök megrendeléséről és 

kihelyezéséről gondoskodjon.  

 

 

 

Határidő: 2020. október 17.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester     
 

 
 

 
 

Tárgy (23.np.): Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjrendszerhez való 2021. évi csatlakozásról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Szepesi Áron köztisztviselő 

 

Szepesi Áron témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy a határozat-tervezet 5. pontjában a 2020. évi költségvetés 

helyett a 2021. évi költségvetésben szükséges gondoskodni a fedezet biztosításáról. 

 

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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

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

módosítással, miszerint a 2021. évi költségvetésben szükséges gondoskodni a fedezet 

biztosításáról. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

130/2020 (IX.24.) Kt. számú  

határozata 

 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 

2021. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.  (III.26.) Korm. rendelet 

18. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 

csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati 

fordulójához. 

 

2. Nyilatkozik arról, hogy  

2.1 az elektronikus adatbázis használatának feltételeit, valamint a 2021. évi pályázati  

forduló Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 

2.2 az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális 

körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 

ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a 

Támogatáskezelő részére történő megküldésére. 

             

      Határidő: 2020. október 1.                Felelős: Szőke Zoltán 

              polgármester 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az „A” és „B” típusú pályázatok 

határidőben és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelő 

közzétételéről. 

 

      Határidő: 2020. október 5.                Felelős: Szőke Zoltán 

              polgármester 

 

5. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2021. évi költségvetésben a szükséges 

fedezet biztosításáról. 

 

      Határidő: esedékességkor        Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna 

           jegyző 
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1. melléklet a 130/2020. (IX.24.) Kt. sz. határozathoz 

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
 

…………………. Önkormányzata az Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 

ezennel kiírja a 2021. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók számára 
a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, 

összhangban  
 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. 

rendelet 
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),  

vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
1. A pályázat célja 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a 
továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
 
2. A pályázók köre 



 

500 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már 
nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt. 
 

 
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó 
jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi 
pályázati fordulókban újra be kell nyújtania. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje  
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden 
fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának  

határideje: 2020. november 5. 
 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani. 
 
 
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 
2020/2021. tanév első félévéről. 
 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles 
megnevezni.  
 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 
 
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 
 
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 
Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 
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vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes 
bevételt, és 

- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor 
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek 

a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

c) az anyasági támogatás, 

d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével 
a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó 
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített 
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 

h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi 
nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben 
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény alapján adómentes bevétel, 
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k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott 
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve 
átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy 
átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli 
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy 
vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 

l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére 
vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési 
eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény 
által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. 

 
4. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
 
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az 
önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes 
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint.  
Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető 
jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az 
Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: 
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_3_sz__
melleket.pdf 
 
 
5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. december 4-
ig: 
 
a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és 

az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat 
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban 
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap; 

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 
kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

d)  minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, 
minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; 

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el. 
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A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást 
eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés 
kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat 
jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének 
haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt. 
 
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas 
elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az 
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. december 8-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021. január 15-
ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek 
megállapítását követően 2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való 
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell 
megállapítania. 
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2020/2021. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott 
az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, 
amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás 
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes 
egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  
a 2020/2021. tanév második (tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
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továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási 
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási 
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő 
számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami 
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 márciusa. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben 
október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első 
ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre 
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 
pontját). 
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági 
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem 
tarthat igényt. 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 
belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt 
(levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

 

 
- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak 

megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
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Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa 
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai 
úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó 
nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a 
megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.  
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló 
tájékoztatást már kézhez vette. 
 
10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a 
Támogatáskezelő látja el. 
 
 
A Támogatáskezelő elérhetőségei: 
 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat 

 
1381 Budapest, Pf.: 1418 

Tel.: (06-1) 550-2700 
E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/
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"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

……………..Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal  
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 

 ezennel kiírja a 2021. évre  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, 
összhangban 

  
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. 

rendelet 
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),  

vonatkozó rendelkezéseivel. 

 

1. A pályázat célja 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
(továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
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2. Pályázók köre 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek; 
 
és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt. 
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási 
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és 
tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  

 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok 
rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 

határideje: 2020. november 5. 
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani. 
  
A pályázat kötelező mellékletei: 
 
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 
 
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 
 
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen 
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 
Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 
vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes 
bevételt, és 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor 
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek 

a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 

 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 



 

510 

 

támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

c)  az anyasági támogatás, 

d)  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

g)  az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi 
ellenértéke, 

h)  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

i)  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban 
vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett 
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
alapján adómentes bevétel, 

k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon 
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott 
vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást 
követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója 
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog 
vásárlására kerül sor, 

l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére 
vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési 
eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény 
által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. 
 

4. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az 
önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes 
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
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áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint. 
Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető 
jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az 
Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: 
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_3_sz__
melleket.pdf 
 
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap 
benyújtásakor felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még 
nem nyertek felvételt.  
 
5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. december  
4-ig: 
 

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai 
ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, 
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az 
önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a 
pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap; 

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, 
minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; 

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást 
eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés 
kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat 
jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének 
haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt. 
 
 
 
 
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult 
és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata 
során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az 
önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten 
megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét 
vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az 
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_3_sz__melleket.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_3_sz__melleket.pdf
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A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. december 8-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021. január 15-
ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek 
megállapítását követően 2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az 
Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2021. 
augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2021/2022. tanévben 
melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles 
nyilatkozni arról, hogy a 2021. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e 
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem 
tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi 
fordulójából kizárható. 
 
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás 
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti. 
 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2021/2022. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.  
 
 
 
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való 
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell 
megállapítania. 
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem 
felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj 
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folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 
 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:  
a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév. 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2021/2022. tanév első féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási 
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási 
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő 
számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami 
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 októbere. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben 
március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első 
ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre 
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 
pontját). 
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági 
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem 
tarthat igényt. 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a 
Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül 
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 
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- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak 

megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa 
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai 
úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó 
nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a 
megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló 
tájékoztatást már kézhez vette. 
 
10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 
 
A Támogatáskezelő elérhetőségei: 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat 

1381 Budapest Pf. 1418 
Tel.: (06-1) 550-2700 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/
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Tárgy (24.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 4. sz. alatti önkormányzati 

gépkocsitároló ingyenes használatba 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 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

131/2020. (IX.24.) Kt. számú  

határozata 

 

A Tiszavasvári, Kossuth u. 4. sz. alatti önkormányzati gépkocsi-tároló ingyenes 

használatba adásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

A Képviselő-testület a Tiszavasvári, Kossuth u. 4. sz. alatti központi orvosi rendelő udvarában 

lévő három gépkocsi-tároló közül a középső, 14 m
2
 nagyságút a ROJKO-MED Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. ingyenes használatába adja a határozat 1. sz. mellékletében található 

használati szerződésben foglaltak szerint. 

 

A használatba adás 2020. július 01-től, azon időpontig tart, amíg a Kft. Tiszavasváriban ellátja 

a központi orvosi ügyeleti feladatokat. 

  

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. vezetőjét a Testület döntéséről, továbbá 

felhatalmazza a használati szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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131/2020. (IX.24.)Kt. határozat 1. sz. melléklete 

 

 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2020. (IX.24.) 

Kt. számú határozata alapján egyrészről  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
székhelye:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

adószám:   15732468-2-15 

számlaszám:   11744144-15404761 

képviselője:   Szőke Zoltán polgármester,  

mint használatba adó (továbbiakban: Használatba adó), másrészről 

 

ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
Székhelye:   4558. Ófehértó, Besenyődi u. 11. 

adószám:   12451245-1-15 

cégjegyzék száma:  15-09-075623 

bankszámlaszám:  ………………… 

 képviselője:   dr. Rojkó László ügyvezető  

mint használatba vevő (továbbiakban: Használatba vevő) között a következő feltételek 

szerint: 

 

1. Használatba adó a Használatba vevő használatába adja a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő tiszavasvári 2852 hrsz. alatt nyilvántartott, valójában 

Tiszavasvári, Kossuth utca 4. szám alatti központi orvosi rendelő udvarában található 

három gépkocsi-tároló közül a középső, 14 m
2
 nagyságú gépkocsi-tárolót 

(továbbiakban: garázs) az orvosi ügyeleti gépjármű tárolása céljából. 

 

2. Felek a birtokba adásról nem rendelkeznek, arról átadás-átvételi jegyzőkönyv 

nem készül, tekintettel arra, hogy az 1./ pontban szereplő garázs használója, ezen 

szerződés aláírását megelőzően is a Használatba vevő volt, ezért részére a garázs külön 

nem kerül átadásra. 

 

3. A használati szerződés 2020. július 01. napjától az orvosi ügyeleti 

feladatellátás megszűnésének időpontjáig szól. 
  

4. Felek megállapítják, hogy Használatba vevő a garázs használatáért bérleti díjat nem 

fizet. 

 

5. Használatba vevő köteles gondoskodni, a garázs hatósági tűzvédelmi, vagyonvédelmi és 

balesetvédelmi rendszabályai, környezetvédelmi előírások, valamint egyéb hatósági 

előírások betartásáról.  

 

6. Használatba vevő felelős minden olyan kárért, amely a garázs rendeltetésellenes, vagy 

szerződésellenes használatának következménye. 

 

7. Használatba vevő a garázson átalakítást, felújítást, beruházást csak a Használatba adó 

engedélyével végezhet.  
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8. Használatba vevő a használati jog megszűnését követő 30 napon belül a garázst tisztán, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Használatba adó részére 

visszaadni.  

 

9. Használatba vevő a garázst albérletbe nem adhatja, és egyéb módon sem terhelheti meg.  

 

10. Használatba adó szavatol azért, hogy a Használatba vevő a garázst zavartalanul 

használhatja. 

 

11. Használatba adót megilleti az azonnali felmondás joga akkor is, ha a garázsra a 

Használatba adónak a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva szüksége van. 

 

12. A szerződés megszűnésekor a Használatba vevő elviheti az általa létesített berendezési 

és felszerelési tárgyakat. 

 

13. Használatba adó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: 

 ha a Használatba vevő jelen szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt lényeges 

kötelezettségét nem teljesíti; 

 ha a Használatba vevő rendeltetésellenes magatartást tanúsít; 

 ha a Használatba vevő a használati jogot átruházza, vagy a garázst albérletbe adja a 

Használatba adó hozzájárulása nélkül. 

 

14. Felek rögzítik, hogy a használati szerződés közös megegyezéssel bármikor 

megszüntethető. Jelen használati szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 30 napos 

felmondási idővel a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával felmondhatja. 

 

15. Felmondás esetén a Használatba vevő csereingatlan biztosítására nem tarthat igényt. 

 

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

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvény, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és nem lakás 

célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati 

támogatásról szóló hatályos önkormányzati rendelete, valamint a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 

 

 

Tiszavasvári, 2020. ….. 

 

 

 

 

 
 Tiszavasvári Város Önkormányzata             ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

            használatba adó             használatba vevő 

             képv.: Szőke Zoltán polgármester                      képv.: dr. Rojkó László ügyvezető 
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Tárgy (25.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 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 szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

132/2020. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 
   

11/2020. (I.30.)   Kt. számú határozat 

20/2020. (I.30.)   Kt. számú határozat 

21/2020. (I.30.)   Kt. számú határozat 

22/2020. (I.30.)   Kt. számú határozat: 

23/2020. (I.30.)   Kt. számú határozat 

28/2020. (I.30.)   Kt. számú határozat 

29/2020. (I.30.)   Kt. számú határozat 

31/2020. (II.13.)   Kt. számú határozat 

37/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

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

45/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

46/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

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

48/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

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

64/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

65/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

66/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

67/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

68/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

69/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

70/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 
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71/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

76/2020. (II.27.)   Kt. számú határozat 

90/2020. (VII.30.)  Kt. számú határozat 

91/2020. (VII.30.)   Kt. számú határozat 

93/2020. (VII.30.)   Kt. számú határozat 

95/2020. (VII.30.)   Kt. számú határozat 

100/2020. (VII.30.)   Kt. számú határozat    

3/2020. (III.23.)   PM számú határozat 

4/2020. (III.26.)   PM számú határozat 

23/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

24/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

25/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

26/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

27/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

28/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

29/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

30/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

31/2020. (III.27.)  PM számú határozat 

32/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

33/2020. (III.27.)   PM szánú határozat 

34/2020. (III.27.)  PM számú határozat 

35/2020. (III.27.)  PM számú határozat 

36/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

37/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

38/2020. (III.27.)   PM számú határozat 

40/2020. (III.31.)   PM számú határozat 

41/2020. (III.31.)   PM számú határozat 

42/2020. (III.31.)   PM számú határozat 

43/2020. (III.31.)   PM számú határozat 

44/2020. (III.31.)   PM számú határozat 

45/2020. (III.31.)   PM számú határozat 

46/2020. (III.31.)   PM számú határozat 

54/2020. (IV.06.)   PM számú határozat 

55/2020. (IV.06.)   PM számú határozat 

59/2020. (IV.22.)   PM számú határozat 

65/2020. (IV.23.)   PM számú határozat 

66/2020. (IV.23.)   PM számú határozat 

67/2020. (IV.23.)   PM számú határozat 

68/2020. (IV.23.)   PM számú határozat 

69/2020. (IV.23.)   PM számú határozat 

72/2020. (IV.23.)  PM számú határozat 

73/2020. (IV.23.)  PM számú határozat 

74/2020. (IV.23.)   PM számú határozat 

76/2020. (V.08.)   PM számú határozat 

78/2020. (V.26.)   PM számú határozat 

79/2020. (V.26.)   PM számú határozat 

80/2020. (V.26.)   PM számú határozat 

81/2020. (V.26.)   PM számú határozat 

82/2020. (V.26.)   PM számú határozat 

83/2020. (V.26.)   PM számú határozat 

85/2020. (V.28.   PM számú határozat 
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86/2020. (V.28.)   PM számú határozat 

87/2020. (V.28.)   PM számú határozat 

88/2020. (V.28.)   PM számú határozat 

89/2020. (V.28.)   PM számú határozat 

90/2020. (V.28.)   PM számú határozat 

107/2020. (VI.04.)   PM számú határozat 

110/2020. (VI.10.)   PM számú határozat 

111/2020. (VI.10.)   PM számú határozat 

112/2020. (VI.10.)   PM számú határozat 

115/2020. (VI.17.)   PM számú határozat 

116/2020. (VI.17.)   PM számú határozat 

117/2020. (VI.17.)   PM számú határozat 

118/2020. (VI17.)   PM számú határozat 

119/2020. (VI.17.)   PM számú határozat 

120/2020. (VI.17.)   PM számú határozat 

121/2020. (VI.17.)   PM számú határozat 

125/2020. (VI.17.)   PM számú határozat 
 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

 

Tárgy (26.np.): Egyebek 
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Néhány nappal ezelőtt örömteli hír járta be a sajtót, miszerint a Magyar Turisztikai 

Ügynökséggel felvették a kapcsolatot, és közölték, hogy Tiszavasvárinak vannak kiaknázatlan 

lehetőségei és fontos lenne ezzel foglalkozni. A Kormány rendeletet alkotott, és 11 turisztikai 

térségről rendelkezett. Tokaj és Nyíregyháza térsége is felvételre került és Tiszavasvári a 

környező településekkel együtt bekerült ebbe a turisztikai térségbe. A jelzések, amiket tettek 

meghallgatásra kerültek. A programot még nem ismerik, de egy fő szám jelent meg, egy 4 

milliárd forint összeg áll rendelkezésre fejlesztési stratégiák kidolgozására. Bízik benne, hogy 

lendületet fog kapni ezáltal a város. Egy hosszú időszak lesz. Balázsi Csilla képviselő asszony 

felvetése volt előző testületi ülésen, hogy a Trans Tour járataira olyan menetrendet alakítottak 

ki, amelyek nagyon nem kedvezőek sok tiszavasvárira nézve. Ezután felkeresték a 

vezetőséget ezzel kapcsolatban, melyre a cég vezetősége válaszul megküldte, hogy ezeket az 

észrevételeket ők is megkapták, és továbbítják az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumnak. Ennek eredményeként a Trans Tour közvélemény kutatást indított, és kérte 

a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy jelöljék meg, melyek a nekik megfelelő időpontok. Az 

E.On-t és a MÁV-ot is felkereste az önkormányzat. Az E.on-nak közel 60 helyszín lett 

megküldve közvilágítás problémája miatt, amire érdemi válasz a mai napig nem érkezett. A 

múlt hét folyamán egy újabb megkereséssel élt az önkormányzat az E.on felé, és amint válasz 

érkezik, tájékoztatjuk a lakosságot. Ugyan ez a helyzet a MÁV-al. Sok helyen járhatatlan a 

vasúti átjáró, kátyus, lassítja az átkelést. A járványhelyzettel kapcsolatosan elmondta, hogy az 

EKIK egy sikeres pályázat útján egy ózongenerátort szerzett be. Az intézményeinket, orvosi 

rendelőket, a hivatalt és mindent, amire lehetőség van igyekeznek fertőtleníteni a kollégák. Az 

a döntés született, hogy még egy ózongenerátor beszerzését valósítja meg az önkormányzat, 

hogy még hatékonyabban tudják elvégezni ezt a munkát, és próbálják biztosítani az 

egészséges körülményeket. A megbetegedettek száma 10-es nagyságrendű Tiszavasváriban, 

egyre több a járványügyi megfigyelés alatt álló személy, és egyre jobban kell figyelni 

egymásra. Sokan láthatták, hogy a Tiva-Szolg Kft. dolgozik és 20 új hulladékgyűjtő edény 

került ki a közterületekre a városban.  
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Tamás Viktor képviselő: 

Örömét és köszönetét fejezte ki, hogy a napokban megvalósuló felújítással és átalakítással 

kapcsolatosan, amit a bűdi városrészen valósult meg. Az orvosi rendelő előtti csapadékvíz 

elvezetése oldódott meg ezáltal. A Tiva-Szolg Kft. munkatársainak is megköszönte, mivel ők 

végezték el a munkát. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Szintén megköszönte a Tiva-Szolg Kft. munkatársainak a sok segítséget. Nagyon sok teher 

van a közmunka programban a Tiva-Szolg Kft. vállán. Nem mindig tudnak néhány napon 

belül odaérni, de lehetőségükhöz mérten a lehető legtöbbet hozzák ki.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

A turisztikával felhozott Tokaj-Nyíregyháza térséggel kapcsolatosan elmondta, hogy az már 

évekkel ezelőtt ki lett dolgozva. A paraméterek már meg lettek adva, hogy milyen messze 

vannak a strandoktól, hogy hány fajta, milyen minőségű szállodák vannak. Tehát úgy 

gondolja, hogy amit elmondott polgármester úr, az egy „nesze semmi fogd meg jól”. A másik 

felvetése, amit már hónapok óta feszeget, a Tiva-Szolg Kft.-el kapcsolatban a virág kérdés, 

amire a mai napig nem kapta meg a megfelelő választ. Természetesen más fórumokon fogja 

ezt elindítani. Vagy azt a számlát kéri, amivel visszaküldték a pénzt a Minisztériumba, vagy 

azt a dokumentumot, hogy megkérték arra a mennyiségű pénzre az átcsoportosítást és máshol 

van elköltve. Ha viszont egyik sem áll fent, akkor úgy gondolja, hogy egy bizonyos mértékű 

hűtlen kezelés áll fenn. 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Az első felvetett kérdése, az Ipari Kft.-el kapcsolatos, jogerősen elbukott perben megítélt 17 

millió forint körüli összeget illetően, amely ha jól tudja, kifizetésre került.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy a költségvetési rendeletben külön sorban tájékoztatást adnak erről 

minden alkalommal.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Hozzáfűzte, hogy a költségvetés tervezésében is benne volt. 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Úgy gondolja, hogy erről illett volna tájékoztatni a lakosságot is, hogy mikor került kifizetésre 

ez az összeg. Arról kér egy pontos kimutatást, hogy mennyi volt a tőke és a járulékai, ami 

elutalásra került. További kérdése, hogy a 180.000.-Ft ügyvédi díjat ki fogja kifizetni.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Minden költséget az önkormányzat fizet ki. Arra felhívta a figyelmet, hogy bírósági 

felülvizsgálat van folyamatban, tehát ennek az eljárásnak nincs vége.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megkérdezte, hogy mi van abban az esetben, ha a Kúria azt mondja, hogy a fellebbezés 

helytálló volt. Akkor ki fogja kifizetni az ügyvédi díjat? 
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Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy a Lippai perrel kapcsolatosan közérthetően fognak felvilágosítást adni a 

legelejétől fogva. Úgy véli, van egy politikai vetülete is, amely politikai párt színeiben dr. 

Kiss Krisztián képviselő úr itt ül. A tényekhez ez is hozzátartozik. Le fogják vezetni, hogy 

milyen politikai erők idézték azt elő, hogy most kell azt a kárt kifizetni, amit az előző 

városvezetés és az a képviselő testület okozott, akik már elmentek innen. Le lesz írva, hogy 

név szerint kik a felelősek. Kell, hogy ebben az ügyben is tisztán lásson a tiszavasvári 

lakosság. 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Véleménye szerint fölösleges volt végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet benyújtani. Ezt a 

beadványt is kéri a részére megküldeni. További felvetése volt, hogy a Tiva-Szolg Nonprofit 

Kft. ügyvezetője küldött tájékoztatást a számára a gyári lakótelepen lévő játszótérrel 

kapcsolatosan. Ebben az állt, hogy a használat megakadályozásával kell körbe keríteni és az 

árajánlatokat már megkérték a javításra. Sajnálattal tapasztalta, hogy ennek már 2 hónapja, és 

a játszótér ugyan úgy van, és nincs lezárva, ami így balesetveszélyes. Megkérdezte, hogy 

hogy állnak ezek a tárgyalások, mi történt az elmúlt 2 hónapban, illetve, amit már előzőekben 

is felvetett, hogy van e jogszabályi akadálya annak, hogy az önkormányzat megvegyen 1 db 

csúzdát, és oda beszerelje, ha megvan rá a pénz. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy jogszabályi akadálya nincs, de az óvodák is tudomásul vették, hogy 

jelen helyzetben legalább az októberi adóbefizetéseket meg kell várni.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Megkérdezte, hogy meg fog-e valósulni, hogy a képviselőknek informatikai eszközök lesznek 

vásárolva? 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy a COVID helyzet miatt leálltak a beszállítások több országból. Amikor az 

árajánlatok beérkeztek, akkor szembesültek azzal, hogy lényegesen magasabb áron nem is 

olyan jó gépek érkeztek be ajánlatként, amit nem tartottak megfelelőnek. Mivel leálltak a 

képviselő testületi ülések is, ez sem indokolta ezeknek a gépeknek a beszerzését. 

Természetesen nem tekintenek el attól, hogy a képviselők eszközökhöz jussanak, viszont 

felelős képviselőként úgy gondolja, hogy jelen helyzetben mindannyian tudják kezelni ezt a 

hiányosságot. A város működőképességét szem előtt tartva megkért mindenkit, hogy legyen 

türelemmel. 

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Következő felvetése a frissen felfestett zebráról lenne, hogy elég kopottas.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy nem a festék van lekopva, hanem a festék rétegre van rárakódva a gumi. Meg 

fogják kérdezni a kivitelezőt, hogy ez egy normális állapot-e. 

 

Volosinóczki Béla képviselő: 

A Császár József képviselő úr által elmondottakra reagálva elmondta, hogy véleménye szerint 

a turisztikai listába bekerülés nem olyan kis dolognak számít. Az elmúlt 7 évben semmilyen 

listában nem szerepelt Tiszavasvári. Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy bekerüljön a város. 
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Császár József Sándor képviselő: 

Arra célzott, hogy az előző városvezetés már lerakta az alapokat ahhoz, hogy bekerüljön ebbe 

a listába. Az igazi munkát az előző ciklus vitte bele. Ezek után megkérdezte, hogy mikor lesz 

tanuszoda Tiszavasváriban?  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Érdekesnek tartja a felvetését Császár József képviselő úrnak, ugyan is azzal sincs tisztában, 

hogy hol lesz megvalósítva a tanuszoda, illetve a költségvetése is hogyan alakult. A tanuszoda 

egy sarkaltos pont politikailag. Egy év alatt közel 1,5 milliárd forint került Tiszavasváriba és 

kerül felhasználásra folyamatosan.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

A projektek kapcsán szeretné megvédeni a hivatal dolgozóit. Az elmúlt félévben a Zöldváros 

projekten dolgozó műszakis kollégák, jogász kollegákkal nagyon sokat dolgoznak azon, hogy 

mind a Komplex felzárkóztató projekt, mind az Esély otthon projekt a hatóságok előtt 

elfogadásra kerüljön, hogy az engedélyező hatóságoktól megkapják az engedélyt, hogy a 

műszaki leírások kiviteli szempontból is helyt állóak legyenek.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Hozzáfűzte, hogy már nem azok a munkatársak látják el ezeket a feladatokat, akik 2-3 éve, de 

olyan örökölt pályázatok voltak, amik nem állták meg a helyüket. Olyan munkát tesznek bele, 

amit most kell bele tenni, most kell kivitelezhetővé tenni, hiszen úgy örökölték meg, amik 

abban a formában végrehajthatatlanok voltak.  

 

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 

 
 

 

 


