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1 7:30 őrátó| tartandó ülésére.

T iszaeszlátr

Helye : Közsé gháza nagyterme

Napirend:

1.)

Előadó:

védőnő kinevezése

2.) SzemétszáIlítás sal kapc

so

lato s döntés

3.) Együttműködósi megállapodás

Tiszaeszlát, 2017 . január
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Megyei könyr,tarral

Nagy Tibor
polgármester
Nagy Tibor
polgármester

Nagy Tibor
polgármester

Tiszaeszlár Község Képviselő-testületének2017 , februar 1-én tartott ülésének
a.) Tárgysotozata

b.) Jegyzőkönyve
c.) Határozatai: 3-6,
d.) Rendelete: -

6-312017.

rÁncysoRo zAT
Pol grármesteri me gnyitó, tárgysorozati pont me gállapítására j avaslat

1.) Védőnő kinevezése

Nagy Tibor
polgármester

2.) Szemétszállítással kapcsolatos döntés

Nagy Tibor
polgármester

3.) Együttműködés megkötése a megyei kön}vtánal

Nagy Tibor
polgármester

4.) Ingatlanvásárlások

Nagy Tibor
polgármester

Tiszaeszlár,2017

.

február

1.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ttszaeszlér Község Képviselő-testülete 2017. februrár 1-én tartott
közme ghall gatás sal e gybekötött

Jelen

vannak:

falugyűlésén

Nagy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Évajegyző
Je gyző kö nyw ezet ő z D ér Lászlőné
Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapitja,hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent, így az ülés határozatképes, aztmegnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, melyet a képviselő

- testület 7

igen egyhangú szavazattal elfogadott.

Tárev: (l.tsp.) Védőnő kinevezése
Előadó: Naey Tibor potgármester
A védőnői státuszunk megüresedik, ezértpályázatot írtunk ki

a betöltésére
munkakörbe tartozó lényeges feladatok a 4912004. (Y. 2I.) ESZCSM rendelet szerinti
területi védőnői feladatok ellátása Tiszaeszlálr község védőnői körzetében és a területen
található óvodai és általános iskolai telephelyeken.
Pályázati feltételek voltak a főiskolai végzettség, védőnői oklevél, MS office irodai
alkalmazások felhasználói szintű ismerete, magyar állampolgrirság, cselekvőképesség,
biintetlen előélet.

A

megadott határidőig 1 db pályéuat érkezeít, A páIyaző Lipécz Csilla jelenleg is területi
védőnőként dolgozik.

A

Van - e kérdés,hozzászőlás?

Megkérem a képviselő
fo

-

testület tagsait, kézfelemeléssel szavazzanak az eíőterjesztésben

glalt hatátr ozati j avaslat elfo gadásáról

Megállapítom, hogy Ttszaeszlár Községi Önkotményzat Képviselő testülete az

előterjesztést megtárgyalta és 7 ígen egyhangú szavazattal az alábbihatfuozatothozta:

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képviselő - testülete 3t201,7.(I.1.) Kt. határozata

A Képviselő - testület:

A

közalkalmazottak jogállásráról 1992, évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 83/A. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény 42. § 2.
pontja alapján
1./ Tiszaeszlár védőnői körzetébe Lipécz Csillát nevezi ki.
2.1 iI|etményét és juttatásait a Kjt., illetve annak az
e gé szsé güg yi intézményekben történő vé grehaj tásaról szóló
35612008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint állapítja meg,
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Tárey: (2.tqp.) Együttműködési meeállapodás a megvei könwtárral

(szóbeli

előteriesztés)
Előadó: Naey Tibor polgármester

A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. A
feladatot a közösségi és a varosi önkormányzat nyiIvános könyr,tár fenntartásával vagy a
megyei könfiár szolgáltatásainak igénybevételéveltelj esíti.
Javaslom, hogy községünk együttműködési megállapodást kössön

Kérem, ho gy kézfelemeléssel szav azztlnk a

me

a

Megyei Könfiánal.

gállapodás me gkötéséről.

- testülete 7 igen
egyhangú szavazattal az együttműködési megállapodás megkötését elfogadta, és a következő
határozatothozta.
Megállapítom, hogy T\szaeszlár Községi Önkormányzat Képviselő

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képviselő - testülete 4l20I7.(U.1.) Kt. határozata

- A

képviselő testület elhatétrozza, hogy

a Megyei Könyltárral

együttműködési

megállapodást köt.

-

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Tárey: (3.tsp.) Szemétszállítással kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Tibor Polgármester

A

települési önkormányzat az önkorményzatí hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásét a
közszolgáItatőval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítla. Az
előterjesztést mindenki megkapta, kérem szavazzurtk ahatározati javaslat elfogadásaról.

Megállapítom, hogy Tiszaeszlár Községi Önkormanyzat Képviselő - testülete 7 igen
egyhangú szavazaíal ahatéLtozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatothozta.
Tiszaeszlár Község ÖnkormányzatKépviselő - testülete 5l20l7. (II.1.) Kt.határozataz

A Képviselő-testület

-

Tiszaeszlár Község Önkormányzata legkésőbb 2017. május 31. napjáig hulladék
gazdálkodási kőzszolgáltatási szerződést köt az Észak
Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - vel (4400. Nyíregyáza, Benczűt tér 7.) látla
el.

- Az

Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés alapján a közszolgáltatás ellátását aTiszaeszlár Községfejlesztési Nonprofit
Kft (4464 Tiszaeszlát, Rákóczi u. 91.) a|váIlalkozó bevonásával végzi. ATiszaeszlár
Községfejlesztési Nonprofit Kft. végzi a gyűjtést
száIlítást, az ÉAK pedig az
étrantalanítást.

-

- Az

Eszak - Alíöldi Környezetgazdálkodási Kft. a Tíszaeszlar Községfejlesztési
Nonprofit Kft. által beszállított hulladékot 8.100. -Ft. azaz nyolc-ezeregyszáz forint /
tonna plusz áfa áron átveszi megsemmisítésre (az általa kijelölt telephelyre
Nyíregyháza - Oros). A beszállított hulladék megsemmisítésiarát Tiszaeszlár Község
Önkormán y zatának szémléaza ki.

- Az

Eszak - Alfrldi Környezetgazdálkodási Kft-nek Tiszaesz!ár Községfejlesztési
Nonprofit Kft-vel szemben fizetési kötelezettsége nincs. A gyújtésés szállítás díja a
Tiszaesz|ár Község Önkormányzat és a Tiszaeszlári Nonprof,rt Kft. közötti külön
megál lapodás részétképezi.

-

Felkéri a jegyzőt, hogy

a

szerződés megkötését követően Tiszeaeszlar Község
Önkormányzatánakhulladékgazdálkodási rendeletét a szerződés atapjánmódosítsa.

4

Tárgy: (4.tsp.) Ineatlanvásárlásokkal
Előadó: Nagy Tibor Polgármester

kapcsolatos döntés (szóbeli előteriesztés)

A

148-as hrsz-ú, Széchenyi utca 39. szám alatt található ingatlant a tulajdonosok egyike
szeretné az önkormanyzatunknak ajandékozni, Az ingatlan másik tulajdonosától 125000.forint vételárért tudjuk megvenni az%hiajdoni arányát.

Kérem döntsiink azingatlan megvásárlásaról, illetve az ajándék elfogadásáról.

Megállapítom, hogy Tiszaeszlár Községi Önkormanyzat Képviselő - testülete
egyhangú szavazattal ahatátrozati javaslatot elfogadta, és a következőhatározatothozta.

7

igen

Tiszaeszlár Község Önkormányzat Képviselő - testütete 6t2017. (il.l.) Kt.határozatal

A Képviselő - testület:
- megállapítja, hogy a Pintér Judit 4400. Nyíregyháza, Főzde utca 29. szám alatti

arányú tulajdonát képező tiszaeszldri 148 hrsz-ú) a valóságban
Tiszaeszlúr, Széchenyi utca 39. szám alatt talál.hatő kivett |akőház, udvar

lakas 1/2

megnevezésű, 1485 m2 területű beltertileti ingatlant megvásárolja a tulajdonostól.

- Az

ingatlan vételátrát a felek kölcsönösen

forintban áIlapitj ek

-

Felhatalmazza

125.000.- Ft., azaz egyszánhuszonöt-ezer

me g,

a polgármestert

azíngaíIanmegvásiárlásáűloz sziikséges intézkedések

megtételére.

Tiszaeszlár Község ÖnkormányzatKépviselő - testülete 7t20l7. (II.1.) Kt.határozataz

A Képviselő - testület:
- megállapítja, hogy a CzetőLászIő István
alatti lakos I/2

4400. Nyíreglháza, Főzde utca 29. szám

arányű tulajdonát képező tiszaeszlúfi 148 hrsz-ú,

a

valóságban Tiszaeszlár, Széchenyi utca 39. szúm alatt taláIhatő kivett lakőház,
udvar megnevezésű, 1485
területű belteruleti ingatlant elfogadja a

^'

tulajdonostó1.

Az

ajándék értékétkölcsönösen

100.000.- Ft., azaz egyszázezer forintban állapítják

meg.
F

elhatalmazza

megtételére,

a

polgárme stert az ingatlan me gvásarlásához sziiksé ges intézkedések

Van * e még valakinek kérdése?

A

napirendi pontokkal kapcsolatban több
polgármester megállapítj a, hogy mindv§fi

, hozzászőlás nem hangzott el, Nagy Tibor
volt, aztbezárja.

,§&ts

%,ffi#
jegyző

6

ELŐTERJES ZTÉ,S

Tiszaeszlár község onkormányzata képviselő-testüIetének

Tárey: védőnő kinevezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Matyasovszki Judit lemondása nyomán a védőnői státuszunk megiiresedik, ezért pályétzatot
írtunk ki a betöltésére
A munkakörbe tartozó lényeges- feladatok a 4912004, (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti
területi védőnői feladatok ellátása Tiszaeszlár község védőnői körzetében és a területen
találhatő óvodai és általános iskolai telephelyeken.
PáIyazati feltételek voltak a foiskolai végzettség, védőnői oklevél, MS Office irodai
alkalmazások felhasználói szintű ismerete, magyaí állampolgarság, cselekvőképesség,
biintetlen előélet.

megadott határidőig 1 db pályázat érkezett. A páIyaző LípéczCsilla jelenleg is területi
védőnőként dolgozik.

A

A közalkalmazottakjogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése esetén az
önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében - a helyi önkormányzatol<ről
szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület
kizarólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester
gyakorolja.
A Magyarország helyi önkormányzatairóI szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény 42. § 2. pontja
szerint a képviselő-testület hatásköréből nem n:házhatő át a töwény által haüískörébe utalt
kinevezés.
Az illetmény megállapításara és a juttatásokra aközalkalmazottak jogáIlásárőI szőlő í992. évi
XXKII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésénékegyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az irrányadók.
Mindezek alapjánkérem a döntésük szíves meghozatalát.

KT határozati iavaslat
Tiszaeszlán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közalkalmazottak jogállásáról 1992, évíXXXIII. törvény (Kjt.)
83/A, § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairőI szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény 42. § 2.
pontja alapján
1./ Tiszaeszlár védőnői körzetébe Lipécz Csillát nevezi ki.
.../2017. (........)

a Kjt., illetve annak az
intézményekben történő vé grehaj tás ár őI szőIő
35612008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint állapítja meg,
hatalmazza a polgrármestert a sziikséges

2./ illetményétés juttatásait
e g é s z s é gü g y

,
).l

i

aSülysáp, 2017, január 25.
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Nagy Tibor s.k.
polgármester

ErőrpnrEszrps
T is zte k Képv is e lő-te

s t ület

!

Abban az esetben, ha Önkormányzatllk nem a saját, e célra létrehozott gazdasági társaságát
kívánja közvetlenül megbízni a feladat ellátásával, akkor a közbeszerzésekről szőlő 2015.
évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ht. ezt előírő
rendelkezései:
,,33. § (1) A települési önkormányzat

ellátását

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat

a kazszolgáltatóval katatt hulladékgazdálkodási kozszolgóltatási

szerződés útján

biztosítja.
(2) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
közbeszerzési eljárástfolytat le, kivéve, ha a közbeszerzéselcről szóIó tarvény (a továbbiakban:
Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási
kazszolgáltatási szerződés megkitése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a
hulladékgazdólkndási közszolgáltatási szerződés megkötése a Kbt szerinti kivételt karbe esik.
(3) A felhívásban az ajánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során milyen, a
hulladékgazdálkodási kazszolgáltatási tevékenység minősítésérőlszóló törvény szerint
osztályba sorolt gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot vagl nyújthatnak be résmételi
jelentkezést.

37.§

A

hulladékgazdálkodási kt;zszolgáltatási szerződés felmonilása esetén a települési
önkormányzat képviselő-testületének haladéktalanul intézkednie kell a hulladékgazdálkodási
kazszolgáltatás ellátásának biztosításáról.
(4) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
esetén a szerződés megszűnésétől az új hulladékgazdólkodási kozszolgáltatási szerződés
hatályba lépéséiga hulladékgazdálkodási kazszolgáltatás ellátásáról haladéhalanul
gondoskodik "

(3)

A

hulladékgazdáIkodási közszolgáItatási szerződésünk augusztus l-től közös megegyezés
alapján megszűnik, a Ptk. valamint a Ht. rendelkezéseinek megfelelően önkormányzatunk a
hatályos szetződés felmondással kapcsolatos rendelkezései alapján köteles eljárni, tehát a Ht.
37. § (4) bekezdése alaplán - közbeszetzési eljrárás megindításával egyidejűleg - a
kőzszolgáltatás biztosításáról haladékíalanulgondoskodni kell.
Mivel adott a lehetőség, hogy egy, a feladatra alkalmas, és a feladat vállalásának
elfogadásaról nyilatkoző'céget megbízhatunk a szolgáltatás ellátásával, így nincs sziikség a
HL37lA. § alkalmazásáta, miszerint ,,Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási
kazszolgáltatás ellátását a 33-34. §-ban foglaltak szerint nem biztosítja, vagy a
hulladékgazdálkodási kazszolgáltatás a 33-34. §-ban meghatározott eljárás
eredménytelensége miatt nem biztosítható, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
eg/es törvények módosításáróI szóló törvény szerint kell eliárni."

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtargyaláséra. a döntési javaslatok
elfogadásara!

Határozati iavaslat

Tíszaeszlár Község Önkormányzata legkésőbb 2017. május

gazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt

Környezetgazdálkodási

3I.

napjáig hulladék

az Eszak

Alfrldi

Nonprofit Kft. - vel (4400. Nyíregyáza, Benczűr tér 7.) Iátja

el,

AzEszak Alfrldi KömyezetgazdáIkodási
szerződés alapján aközszolgáltatás

Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

ellátását aTiszaeszlar Községfejlesáési Nonprofit

Kft (4464 Tiszaeszláll Rákóczi u. 91.) alvállalkozó bevonásával végzt. A Tíszaeszlár
Községfejlesztési Nonprofit Kft. végzi a gyűjtést - száIlítást, az EAK pedig az
áttamtalanitást,

Az

Eszak - Alfrldi Környezetgazdálkodási Kft, a Tiszaeszlár Községfejlesztési
Nonprofit Kft. által beszállított hulladékot 8.100. -Ft, azaz nyolc-ezeregyszán forint /
tonna plusz áfa áron éttveszi megsemmisítésre (az áItala kijelölt telephelyre
Nyíregyhaza - Oros). A beszállított hulladék megsemmisítési átrátTiszaeszlar Község
Önkormány zatémak számláaza ki.

Az

Eszak - Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-nek Tiszaeszlár Községfejlesztési
Nonprofit Kft-vel szemben fizetési kötelezettsége nincs. A gffités és szállítás díja a
TÍszaeszlár Község Önkormányzat és a Tiszaeszlári Nonprofit Kft. közötti külön
me gállapod ás

r

észétképezi.

Felkéri a jegyzőt, hogy

a

szerződés megkötését követően Tiszeaeszlár Község
Önkormányzaténakhulladékgazdálkodási rendeletét a szeruődés alapjánmódosítsa.

2017. január 25.

