Kozsó gi önkorm ányzat Ké pviselőtestülete 20 1 8. novemb er 22
-é n tartott ülé sré szé nek:

TISZAESZLÁR

a.l jegyzőkön;ve,
b./ napirendje,
c.lhatározatai: 16 d./ rendelete: 4.

Szám:

18.

6 - 8/2018.

NAPIREND

1./

Rendelet_alkotás : A vé dőnői körzet beosztás módosí tásáról.

2.1 ATiszaeszlár Sziget u. 9. szám alatti önkormányzati
é rté kesí té se.

tulajdonú ingatlan

3./

Óvodai alkalmazotti lé tszámkeret csökkenté se,

4,/

A,í iszaeszlári polgármesteri Hivatat Egyedi Ügyirat-kezelé si SzabálYzatának

módosí tása.

é Á\

Tiszaeszlár, 2018. november 15.
t
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Nagy Tibor
polgárrnester

JEGYZŐKÖNJJ
Ké szült: Tiszaeszlár Közsé gi Önkormán yzat Ké pviselőtestülete 2018. november 22,é n
tartott ülé sé ről.

Az ülé s helye : Közsé gháza tí rgy alőterme.
Jelen vannak: Nagy Tibor polgármester,
Farkas Ferenc Sandor alpolgármester,

Kunkli Miklósné ,
Meleg Barnabás,
Rácz Tibor ké pviselőtestületi tagok,
Tanácskozási ioggal megielent:
I(iss krisztina köztisztviselő,
Dr. Varga PáI jegyző.
Távolmaradását bejelentette: Albert Richardo András, Aleksza Pál ké pviselŐtestÜleti tagok,

Nagy Tibor polgarmester köszönti a megjelenteket. Megállapí tja, hogy a Ké pviselőtestület
hatú ozatké pes, mivel a7 fő testületi tagból 5 fő azülé sen megjelent.
Az ülé st megnyitja.
Javasolja, hógy aKé pviselőtestület a meghí vóban szereplő napirendet tárgyalja meg,
Más javaslat nem hangzott el, a Ké pviselőtestület a meghí vóban szereplő napirendet
megtárgyalásra egyhangú lag elfogadta.

A napirend tárgyalása:
alakí tására.

]./ napirendi pont: Előterjeszté s ú j vé dőnői kőrzet

,

Előadó: Nagy Tibor polgármester

v-

Az í rásban elké szí tett é s kiadott előterjeszté s a jegyzőkönlv

3./ számű mellé kleteké nt van

elhelyezve.

Az előterjesáé ssel kapcsolatosan ké rdé s, hozzásző|ás nem hangzott el.
Ké pviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangú lag az alábbi rendeletet alkotta:

önxonuÁNyznr

TISZAESZIÁR xÖzsnct

xÉ pvrsBlórEsrüLETENEK
5

l

2018. (XI. 27 .)

önkormányzati

RENDELETE
-

a vé dőnői körzetek megállapí tásáról

A renrlelet elfugadott é s kihirdetett szövege
van eIhelyezve.

a

jegyzőkönyv

3./ számú mellé kleteké nt

-

2../

2-

szám alatti ingatlan é rté kesí té se,
napirendi pont: A Tiszaes zlár,Sziget u. 9.

Előadó: Nagy Tibor polgármester
adja:
Nagy Tibor polgarmester szóban az a|ábbi előterjesáé st

tulajdonú lakőhé nzal beé PÍ tett
Tiszaesz|é r, Sziget u. 9, szé tm alatti onkormányzati
megórzé se nem
lakatlan. Állagának, vagyon-biztonságnak
belteruleti telek hosszabb ideje
"azt
elaiÁ. egi vevő ré szé ról é rkezett igé ny az í ngat|an
kellően biáosí tott, .Jrrr".ti
tewezeté t _ jeglzőkönyv 4,/ számú mellé klet
megvásarlásara. Ismert eti azadásvé teli ,r"rr{áé ,
_, ké ri a Ké pviselőt"rttii.i, t ogy foglaljon állást azingatIané rté kesí té sé ről,

A

helyeslé ssel támogatták
t
A ké pviselők az ingatlan é rté kesí té séáltalános
haté trozatothozta:
ké pviselőtestület 5 igen szavazatta|, egyhangú |agazalábbi

TISZAESZIÁn rÖzsnct ÖNxonuÁNyzar

xBpvlsnlÓrnsrÜLETENEK
l6l2018.(XI.22.)

határ ozata
atiszaeszlári565.hrsz-ú ingatlané rté kesí té sé ről
;

Ké pviselőtestület

AMagyarországhelyiönkormányzatairólszólózOLt.é
viCLXXXIX.
a Tiszaeszlár Közsé gi

törvé ny 107. §_ban biztosí tott ;ogt<oré ben eljárva,
hrsz_ú ,
önkormányzat klzároragos tuiaiaonet _ké páző tiszaeszlári,565,
_
mely
ingatlant
lakőházzal beé pí tett uő3 m2 nagyságú belterüteti található _ eladja
ul 9. szám alatt
termé szetb en 4464_Ti"zuesrtár, Szig;t
Anna) é s Ré zműves
Tóth Attita (sz.: Tiszalök, 19sj. ry. t+. an: Kanalas
mindketten 4464,
Beatrix (sz.: Tiszatök, 1ó86. YI. 2. an.: Budai Jolán)
1,430,000,_ Ft eladási
Tiszaeszlár, Sziget u. 6. szám alatti lakosoknak,
áré rt,amellé keltadásvé teliszerződé s.tervezetbefoglaltfelté telekkel.

FelhatalmazzaaNagyTiborpolgármestertazadásvé teliszerződé s
a|áirására

3./ napirendi pont:

Előterjeszté s óvodai alkalmazotti lé tszánr csökkenté sé re,

Előadó: Nagy Tibor polgármestel

Azí rásbanelké szí tettelőterjeszté sajegyzőkönyv5./szálmí rnellé kleteké ntvanelhelyezve.

-

3_

Nagy Tibor polgármester az előtefieszté shez az a|ábbi kiegé szí té stadja: A közelmú ltban volt
elláőrzé s a Magyar Államkincstártól Az ellenőrzé s egyé rtelművé tette, melyek azok a
területek, amelyeket az államtámogat. A karbantartó állásra állami támogatás nincs, az teljes
olyan nagyságrendű
l
egé szé ben az önkormányzat költsé ge. Az inté zmé nyné nincs
indokolná.
karbantartói feladat, amely egy lé tszám a|kaLmazását
Segí tsé gké ntaz karbantartó té szé reaz önkormányzat más foglakoztatási módot felajánlott.
Jelenleg bete gállományban van.

TISZAESZIÁR rÖzsncI ÖNxonuÁNyznr

xnpvrsrlÓrBstnETENEK
17l2018.(XI.22.)

határozata
óvodai karbantartói állás megszűnteté se
Ké pviselőtestület

A Tiszaeszlári Óvoda é s Konyha költsé gveté si szervné l - annak é rdeké ben,
hogy azinté zmé nya nemzeti köznevelé sről szóló 20lt. é vi CXC. törvé nY 2.
melté kleté nek 3. sorában foglaltak az inté zmé nymegfeleljen, é s a
Közsé gi Önkormányzat költsé gveté si egyensú lya fennmaradjon , a
karbantartói álláshelyet megszünteti.
Megkeresi a Yezető-óvónőto hogy az ,regyé b" álláshelyen alkalmazott
karbantartó közalkalmazotti jogviszonyát szünt9sse meg,
Határidő: 2018. XII. 20.
:

Felelős : Y ezető,őv őnő.

4./ napirendi pont:

Szab á|yzatán

ak

j

A TiszaeszLáriPolgármesteri

Hivatal Egyedi lratkezelé si

óváh a gyás a.

Előadó: Nagy Tibor polgármester

Az í rásban elké szí tett előterjeszté s a jegyzőkönyv 6,/ száműmellé kleteké nt van elhelyezve.
Az előterjeszté ssel kapcsolatosan ké rdé s,hozzászólás nem hangzott

el.

Ké pviselőtesttilet 5 igen szavazaí í al, egyhangú |ag az alábbi határozatothorta:

TISZAESZIÁn xÖzsncI ÖNronmÁNyznr

xnpvIsnr,ÓrnsrtnETENEK
18/2018.(xI. 22.)

határ ozata

.l.

a Tiszaesztári Polgármesteri

4-

Hivatal Egyedi Iratkezelé si Szabályzatár

Ő|

Ké pviselőtestület
_a
Tiszaeszlári polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelé si szabályzatát
jegyzőkönry 6.t számú -mellé klet szerint j ó v á h a g y j a !

A napirendi pontok tárevalása után:
Táj é koztatók. állásfo glalások.

Nagy Tibor polgármest er tájé ko.ztatja a Ké pviselőtestületet, hogy Vajda Imre tiszaeszlári
van.
lakos Űke *.grráraio1hatőlesz azönkormányzat számára. Mé g azú gy fliggőben

a./

kÖzmeghallgatás a
b,/ Nagy Tibor polgármester táilé koztatja a Ké pviselőtestületet, hogy a
pé nteken.
t<tizporiti belterulóten szerdánlesz, Bashalmon é s MAv Ujtelepen

Rácz Tibor ké pviselőtestületi tag ké ri, hogy a pé nteki lakossági fórum időPontja 18

ÓrátÓl

megjelenni,
hamarabb ne legyen, mert munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud korábban

A polgármester a

bejelenté st elfogadta, a közmeghallgatást

Bashalmon 18 Órdra hí uja

össze,

Varga pát jegyző jelzi a Ké pviselőtestület felé , hogy ha az Óvoda_i_lé tszán tovább
növekedik, * xtupiia- okiratban szé relő lé tszámot növelni kell, Ké ri a Ké PviselŐtestÜlet
hozzájí nulásátamódosí tástervezé sé nekkidolgozására,

c./ Dr.

1

AKé pviselőtestület5igenszavazattaleg,,hangú lagfelhatalmaztaajeg,lzőt,hog,,haaz
dolgozza ki
óvodái gyermeklé tszám novekedé se tndokólia, az Alapí tó Okirat módosí tását
terj essze a

Ké pviselőtestület

elé

-

A Polgármester az ülé st bezárta.

í ,tfiJ

polgármester

Dr. Vbrga Pál
jegyző

és

TtszAEsztÁn Közsge
P otcÁRMEsTEnnrőt
LgvFiLOfu{: 4464

T§zJtE§zLÁ& nÁnoczt u.91.
TEI§FON/T*X: (a2) 2??-505

4-8l20l8.

MEGní vó
T iszaesz|ár

Közsé g Ké pviselő-testi,ilete
2018. november 22. -é n (csütörtökön)
l7 .30. órától tartandó ülé sé re.

Helye; Közsé gháza nagyterme
Napirend:

Előadó:

1.) Rendelet alkotás: A vé dőnői körzet beosztás
módosí tásáról

Nagy Tibor

2.) Óvodai alkalmazotti lé tszámkeret csökkenté se

Nagy Tibor

polgármester

polgármester
3,)

4,)

A Tiszaeszlári Polgármesteri Hivatal Ügyirat kezelé si

Nagy Tibor

szab áIy zatának mó do s í tás a

polgármester

A Sziget utca

Nagy Tibor
polgármester

9. szám alatti önkormányzati í ngatlan eladásáról

dönté s

Tiszaeszlár, 201 8. november 1 5.
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JELENLErt í v
TiszaeszlárKözsé gKé pviselő-testületé nek2018.
tartott iilé sé nme

gj

elentekről

Nagy Tibor polgármester

Aleksza Pál
Albert fuchardo András
Farkas Ferenc

Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor ké pviselők

Megjelent továbbá:
....

., P$,,

!.,}§n.

.

.l''1:

Tiszaeszlár, 20 1 8.

hó

.

..

.i.?.

...

,nap

Jeevzókünw: 3,/ számú mellé klet
Tiszaeszlári Polgármesteri Hivatal
4464-Tiszaeszlár. Rákóczi u. 91.
Tel./fax: l 42l 277 -505.
pheszlar@freemail.hq

Szám:

.l20I8.

ELÓTERJESZTES
- a Ké pviselőtestülethez Tárgy: Ú;

vOaOnOi körzet alakí tása.

Tisztelt Ké pviselő-testület!
Mötv.) 13, § (1)
Magyarországhetyi önkormányzataí től sző|ő 2011. é vi CLXxXx, törvé ny
meg aZ egé szsé gÜgYi
uet"ezoes 4. pontja a települé si önkormányzat feladata|Ónt baté rozza
é vi CXXIII. torvé nYt
alapellátás biztosí tasát. Áz egé szsé gügyialapellátásról szóló 2015.
alapellátás
(pátv.) 5. § (1) bekezdé se szerint a ióleptilé si önkormányzat az egé szsé gügyi
fogorvosi
a
b)
t,ireuón góndoskodik: a) a háziorvo sí , Ité zí gyermekorvosi ellátásrÓl,
gyermekorvosi é s fogorvosi
alapellátásról, c) az alapő:|latásltoz kapcsolódó haziorvosi, hé ní
ellátásól,
ügyeleti ellátásról, o; a veaonői ellátásiól, é s e) az iskola_egé szsé gügyi
-a
Í i p,ut . e . § (1) bekezdé se alapján a települé si önkormányzat ké pviselŐ-testiilete
vé ve
Kormarry áh;l kijeltilt praxiskezeiő á|ta| megadott szempontokat figyelembe
körzeteit,
rendeletÜen megállápí tja é s kialakitlaazegé szsé gügyi alapellátások

(a továbbiakban:
területi vé dőnői ellátásról szőlő 4912004. (V.21.) ESzCsM rendelet
által ellátható nők
Rendelet) 5.§ (1) bekezdé se a|apján egy vé dőnői körzetben a,vé dőnő
jogviszony
tanulói
(várandós, gyermekágyas anyák) gyórmekek (ú jszülött kortól a
koru
megkezdé seó es az-'oktatási inté záé nybe nem járó otthon gondozott tankÖteles
gyermekek számaösszesen legfeljebb 250 fő lehet,
A területi vé dőnői .rolgáluTlÚt--ári kotelezettsé ge köré b e tartozők lé tszámáről minden é v
alaPjátké Pezl
október 3 1 -ig adatot kcizÓl a szo|gáItató az OEP-pel, ami a finanszí ro zás
Tiszaesz|áron az ellátottak szátma az alábbiak szerint alakul:

A

Területi ellátás:

_ Varandós kismam ák száma: 15 fő, ebből külterület 3 fő.
- 0 - 1 é ves koru gyermek 34 fo ebből külterület 10 fő,
- 1- 3 é ves koru gyermek 68 fő, ebből külterület 18 fő,
- 3 - 6 é ves koru gyermek 134 fő, ebből külterület 27 fő,
- 7 é v feletti 1 fő.

Összesen: 237 í ő.

Iskolai egé szsé gügyi ellátásban ré szesülők száma:
- Tiszaeszlé tr: I79 fő.
- Bashalom 18 fő.

Az óvoda \é tszimaTí szaeszláron 100 fő, Bashalmon 20 fő.

- 2az egé szsé g-biztosí tásirendszer ké plete alapjé n 750 pontot kaP. A ké Plet
figyelembe veszi az adoú tertilet lakosságszámát, é s az ellátottak összeté telé t. Az általános
giákorlat szerint 500 ponttól indokolt a körzet bontása. A vé dőnői szolgálat támogatási

A vé dőnői

szo|gálaí

ié .,dszere alapjan a ké t körzet több központi támogatásban ré szesül.

A ké t körzet határűú gy cé lszeni meghú zni, hogy azlé tszámaftnyos legyen, ugyanakkor
vegye figyelembe az e|látandó feladat sú lyát is.

Iskola-egé szsé gügyi ellátás
ellátás szabáIyait a 2611997.(IX.3.) NM rende|et á|lapí tja meg. Az
Az iskoÚ-egesiságtigyi
-ellátást
valamennyi nevelé si-oktatási inté zmé nyre kiterjesztve kell
iskola-egé srregtigyi
több inté zmé ny ellátásának közös biáosí tásával megszervezni. Az
inté zmé iyenkárt-vagy
-iuata,
iskolaorvos é s vé dőnő együttes szolgáItatásábÓl, valamint
iskola-egé szsé gügyi
iskolafogászatigyőgyí tő-mege|őzőellátásttartalmaz.
A körzet bontása sóran ké i vegyes körzetet cé lszení kialakí tani, tehát mind a ké t kÖrzet
kapjon területi ellátási é s iskola-egé szsé gügyi feladatot is.

HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. é vi CXXX. törvé ny 17. §-a figyelemmel, a vódőnői kÖrzetek
mógeuapitásáról önkormányzati rendelet tervezetben (a továbbiakban: tervezet)
foglaltak varható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek í té lthatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költsógveté si hatásai

a Í .*.ré trn"guálór,rlásának, Ű,aj ueaanői körzet kialakí tásának társadalmi
gazdasági, költsé gveté si hatása,

cs

hatása Pozití v. A

eké ly mé rté kű.

ab) A jogszabály környezeti é s egé szsógi következmé nyei
et"*Lr&.*"grrálór.rlasanak környezeti következmé nye nincs, egé szsé gügyi következmé nYe
pozití v.
ac) A jogszabály adminisztratí v terheket befolyásoló hatásai
Aterve]etmegvalósulása kismé rté kű adminisztrativ teher növekedé st eredmé nYez.
b) A jogszabály megalkotásának szüksé gessé ge,a jogalkotás elmaradásának várható
következmé nyei
A rendeletet cé lszenisé giszempontok miatt, a valós helyzetbez igazodőan szüksé ges
megalkotni.

c)

A

jogszabá|y alkalmazásához szüksé ges szemé lyio szervezeti, tárgyi é s pé nzügyi

felté telek:
A szüksé ges szemé lyi, szewezet\,tárgyi é s pé nzügyi felté telek rendelkezé sre állnak.
Tiszaeszlár, 2018. október 25.
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TlszAEszlÁn rözsnct öNxonuÁNyzar

xrpvtsnlórnsrülprrNBx

.......12018. (.........) önkormányzati

RENDELETE
-

a vé dőnői körzetek megállapí tásáról

az

eljárva,
Az Alaptörv é ny 3Z.cikk (2) bekezdé s a) pontjrá,ba1 meghatározott feladatkÖré ben
kapott felhatalmazás alaPján,
egé szsé gtigyrőí szóló wgj.'eviCLN. törvé ny (2) bekezdé sé ben
ESzCsM, rendelet 5, § (4)
figyelemmel a Területi vé dőnói ellátásról sz'óIő 49l2004.(v. 22,)
bekezdé sben foglaltakra a következőket rendeli el:

1.
A rendelet hatálya

§

teruleté re terjed ki,

Tiszaesz:lé n közsé g közigazgatási

2.§
(1)Tiszaeszlár közsé g kettő vé dőnői körzetre tagozódik,
izia ueaonői köáetJk működé si területé t a rendelet 1. mellé kletetartalmazza.
§

A Rendelet 20Ig. április

1. napján lé p hatályba,

Tiszaeszlé r 2018. október 25.

Nagy Tibor sk.
polgármester

Dr. Varga Pál sk.
jegyző

1. mellé klet
a ...l20I8.(...... ...) önkormányzati
rendelethez
Tiszaeszlár közsé g vé dőnői körzeteinek területi beosztása

számú (é szaki) körzet
Területi ellátás:
1./ Arany. János utca
2.1DeakFerenc utca
3./ Hajnal utca
4./ Kossuth utca
5./ Magyar utca
6.1Rákőczi F. utca Arany J. utcai kereszí eződé stől é szakra terjedő szakasza
7.1 Szé chenyi utca
8./ Tisza utca
9./ Tompa M, utca
10./ Vörösmarty M. utca
1 1./ Bashalom valamennyi utcája
12./ Kocsis tanya,
13./ Farkas tanya,
l4./ Kakas-csárda.
:

Iskola-e gé szs é gügyi ell

óvoda,
általános iskola 5

át ász

- 8. osztá|ya(felső

il.
Területi ellátás:

Ady E. utca
Aradiutca
3./ Árpád utca
4./ Bács utca
5,/ Beregszászilú ca
6.1Csengőoldal utca
7./ Csí k utca,
1./

2.1

8./ Fogarasi utca,
9./

Hunyadi utca,

10,/ Jókai utca,
1./ Kassai utca,
l2./ Karoly utca \

1

tagozat)

számú (dé li) körzet

13./ Kölcsey utca,
14./ Munkácsy M. utca
15./ Petőfi utca,
16./ Pozsonyi utca

I7.1Ré kőczi utca Arany J. utca kercszteződé stől dé lre terjedő szakasza
18./ Szatmári utca,
19./ Sziget utca,

Szilágyi utca,
2lrlTáncsics M. utca
22.1Thököly utca
23./ Tulipan utca.
20.1

Is

kola-e gé

s

zs

é

güg}li ell átás

Általános, Iskola I

z

- 4 osztálya (alsó tagozat)
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RENDELETE
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a vé dőnői körzet;ek megállapí tásáról
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l20l8. (X|.

27 .)

önkormányzati

RENDELETE
-

a vé dőnői körzetek megállapí tásóról

-

Az Alaptörv é ny 3;.cikk (2) bekezdé s a) pontjaban meghatározott feladatkÖré ben eljfuva, az
egé szsé itigyrői szóló 1997. é vi CLN. törvé ny (2)bekezdé sé ben kapott felhatalmazás alaPján,
(4)
n-gy.reÁ*e1 a Területi vé dőnői ellátásról szőlő 49l2004.(V. 22.) ESzCsM. rendelet 5. §
bekezdé sben foglaltakra a következőket

rendeli el:

1.

§

A rendelet hatáIyaTiszaeszlár közsé g közigazgatási területé re terjed ki,

2.§
(1)Tiszaeszlar közsé g kettő vé dőnői körzetre tagozódik,
izja "eaonői koxetek működé si területé t a rendelet 1. mellé klete tartalmazza.

3.

§

1. napjan lé p hatályba.

A Rendelet 2019. április

Tiszaeszlár 20t8. noven,tber

22.

:

§Á\

;

Nagy Tibor

W,;

%"x"d
Zgrudlk;
Kihirdetve. 20l8, XI. 27.

i

;_t

(orreil

Dr. Vaiga Pál

/§'

jegytő

o
N
ú

a.l

o

i;

\.

$

6-

(.oJ,.r_9

Á

tfli

Dr. Var§a Pál
jegyző

körzeteinek területi beosztása
Tiszaeszlár közsé g vé dőnői

I.

számú (é szaki) körzet

Arany János utca
2.1DeákFerenc utca
3./ Hajnal utca
4./ Kossuth utca
1./

Z.i[TJJ,$:ir."

é szakra terjedő szakasza
Arany J. utcai kereszteződé stől

7,1 Szé chenyi utca

Tisza utca
9./ Tompa M, utca
10./ Vörösmarty M, utca
utcája
1 1./ Bashalom valamennyi
12,/ Kocsis tanya,
13,/ Farkas tanya,
14./ Kakas-csárda,
8./

-

qü gyi ell át ás
I s kol a-e gé s zs é

ól,oda,

általános iskola 5

- 8,

z

osztá|ya(felső tagozat)

II. számú (dé li) körzet
Ady E. utca
2,1 Arad\vtca
3./ Árpád utca
4./ Bács utca
1./

\-

5.1Beregszászi utca
6./ Csengőoldal utca
7./ Csí k utca,
8./ Fogarasi utca,
9./ Htrnyadi utca,
10./ Jókai utca,
1 1./ Kassai utca,
t2.1Károly lftca
13./ Kölcsey utca,
14./ Munkácsy M, utca
15./ Petőfi utca,
16,/ PozsonYi utca
dé lre terjedő szakasza
J, utca keresz í eződé stől
Arany
1l ..tYaka"irutca
18./ Szatmári utca,
19.i Sziget utca,
20.1 Sz/rágyi utca,
21./ Tancsics M, utca
22.1Thököly utca
23./ Tulipan utca,

ffiya(alsó

tagozat)

1. oldal

ADÁs rlÉ rELISzERzÓnÉ s
Amely lé trejött egyré szről: rtSZArSztÁn rÖzsÉ c ÓNronaÁNyZATA (Ké pv.: Nagy Tibor
polgármester; adószám: l5732437-2-15, statisztikai számjele: I5'732437-841I-32I-I5) 4464
Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91. sz., mint eladók; másré szrőt TÓTH ATTILA sz Tóth Attila (sz.:
Tiszalök, 1985. április 14.an.: KanalasAnna; szem.sz.: 1-850414-253l)4464Tiszaeszlár, Szigetu,6,
sz. alatti lakos é s nnZUŰVrS BEATRIX szz Ré zműves Beatrix (sz.: Tiszalök, 1986. jú niusb2. an.:
Budai Jolán; szemsz:2-860602-6295) 4464Tiszaeszlár, Sziget u. 6. sz, alatti lakos, mint y evők
között, az aluliroí t helyen é s napon, az alábbi felté telek mellett:

l.

2.

Szerződő felek megállapitják, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint Tiszaeszlár Közsé g
Önkormányzaí a lll arányű tulajdonát ké pezi a tiszaeszlári 565. hrsz. alatt nyilvántartott, a
valóságban Tiszaeszlár, Sziget u. 9. sz. alatt található, kivett lakőház, udvar művelé si ágű, 1439
m2 té rmé rté kűbelteruleti ingatlan.
Eladó ezennel eladja örökre

é s visszavonhatatlanul, per-, igé ny-, é s tehermentesen, szavatosság

terhe mellett a tiszaeszlári 565. hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban Tiszaeszlár,Szigeí u. 9. sz.
alatt található, kivett lakőház, udvar művelé si ágú , 1439 m2 té rmé rté kűbelterületi ingatlant, a
kölcsönösen kialkudott 1.430.000,- Ft, azaz Eglmillió-né gysuí zharmince7erforiní vé teláré rt,

3.

Vevők az l. pontban megjelölt ingatlant az ott kitett vé teláré rt megvásárolják ú gy, ahogyan az áIl,
az általuk ismert é s megtekintett állapotban.

4.

Szerződő felek a vé telár kifizeté sé benakké nt állapodnak meg, hogy a vevők azingat\anvé te|áráta
Tiszántuli Takaré k Takaré kszövetkezettől felvé telre kerülő, ké t meglé vő gyermekük után járó
1.430.000,- Ft családi otthonteremté si kedvezmé nyből (a továbbiakban: CSOK) kí vánják
megfizetni.

A CSOK

kedvezmé ny sikeres igé nylé seeseté re szerződő felek"megállapodnak abban, hogy a
vé telár teljesí té sé nekmódja banki átutalás, melyet a Tiszántú li Takaré k Takaré kszövetkezet fog
vevők nevé ben legké sőbb 2019. január 31. napjáig teljesí teni aké ppen, hogy a támogatásból

ftnanszí rozott vé telárat átvtalja

az eladő Tiszaeszlár Közsé g Önkormányzata

Tiszántuli

Takaré k Takaré kszövetkezetné l vezetett 68500012-11034500 számú bankszámlájára,

Vevők a CSOK folyósí tása eseté n felté tlen é s visszavonhatatlan hozzájáruIásukat adják ahhoz,
logy u tiszaeszlári 565. hrsz-ú ingatlanra a vissza nem té rí tendőtámogatás erejé ig a Magyar
Allam javára 10 é v idótartamra elidegení té sié s terhelé si tilalom kerüljön bejegyzé sre.

5.

Felek megállapí tják, hogy az eladő az ingatlan birtokát a teljes vé telár kifizeté sé velegyidejűleg
ruházza át a vevők ré szé re. A birtokbaadás időpontjától kezdve a vevők hűzzák a 2. pontban
megjelölt ingatlan hasznait é s viselik terheit.

TISZ AESZLÁR KÖZSPC ÖNrORMÁNY ZAT
eladó
Ké pv.: Nagy Tibor polgármester

rÓrH ATTILA

vevő

A

nnzuŰvps BEATRIX

vevő

2. oldal

Eladó vállalja, hogy a birtokátnrházást követő 15 napon belül a közijzemi szolgáltatóknál
kijelentkezik, az esetleges fennálló közú zemi tartozásokat megfizeti, mí g vevók vállalják azt,hogy
ugyanezen szolgáltatóknál bejelentkeznek.
6.

Eladő a tiszaeszlári 565. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát fenntartja é s
a vevők %-%-ed arányú , vé tel jogcí mé ntörté nő tulajdonjogának bejegyzé sé hez,ügyvé d által
ellenjegyzett külön nyilatkozatban járul hozzá. Eladó kötelezettsé get vállal arra, hogy a vevők
tulajdonjogának bejegyzé sé hez sztiksé ges bejegyzé si engedé lyt - a teljes vé telár kifizeté sé vel
egyidejűleg - legfeljebb az okirat foldhivatali benyú jtásától számí tott 6 hónapos határidőn belül
megadja. Felek ké rik az eljárő foldhivatalt, hogy az Inyí v. 47lA. §. (1) bekezdé s b) pontja alapján
az eladó tulajdonjogról lemondó nyilatkozata csatolásáig az iratokat ftiggőben tartani
szí veskedjen.

Eladó a tulajdonjog átruháző nyilatkozatot (bejegyzé si engedé lyt) legké sőbb a CSOK é s a
lakáshitel folyósí tásával egy időben a Tiszántú li Takaré k Takaré kszövetkezet rendelkezé sé re
bocsátja. Eladójelen adásvé teli szerződé s a|áí tásával a tulajdonjogátruháző nyilatkozatot nem í rja
alá é s nem helyezi ügyvé di leté tbe, viszont vállalja, hogy legké sőbb a CSOK folyósí tásával egy
időben a Tiszántú li Takaré k Takaré kszöv etkezet rendelkezé sé re bocsátj a
7.

Szerződő felek kötelezettsé get vállalnak arra, hogy csak a hitelinté zet hozzájárulásával jogosultak
a szrződé st bármilyen módon megszüntetni, a szerződé st felbontani, attól elállni. Ezek a jogok
csak abban az esetben gyakorolhatóak, ha ehhez a Tiszántuli Takaré k Takaré kszövetkezet í rásban
hozzájárul. A Tiszántú li Takaré k Takaré kszövetkezet í rásbeli hozzé tlárulása né lkül a szerződé s
felbontása, megszünteté se vagy az elállás é rvé nyesennem gyakorolható.

8.

Felek rögzí tik, hogy a vé tel tárgyát ké pező ingatlan energetikai minősé gtanú sí tvány köteles.
Vevők jelen adásvé teli szerződé s aláí rásával elismerik, hogy a l'7612008. (VI.30.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelően az eladőtől a vé tel tárgyát ké pező ingatlan energetikai
minősé gtanú sí tványát átvetté k,

HET-00832532

Azenergiatanusí tvány száma:

1

9.

Jelen szerződé s megköté sé re Tiszaeszlár Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testtilete a 2018.
napján megtartott ülé sé n,"l61J0r.{ .rrt...o-r,.l
számű határozatával

rt.

jogosí totta fel a polgármestert.
10.

A vevők tudomásul veszik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatban felmerülő valamennyi költsé g
az ő terhüket ké pezi"

l1. Szerződő felek kijelentik, hogy az e|adő belftildi jogi szemé ly, a vevők pedig nagykorú , magyar
állampolgárok, cselekvőké pessé gükben korlátozva nincsenek, tulajdonszerzé si korlátozás alánem
esnek.
12.

Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy az eladó é s vevők között
egymásnak nem közeli hozzátartoző|

rokoni kapcsolat nem á1l fenn,

"""",;""",::""";"",::"""""""";"",
TISZAESZLAR KOZSEG ONKORMANYZATA
eladó
Ké pv.: Nagy Tibor polgármester

rÓrn ATTILA

vevő

nEzuŰvps BEATRIX

vevő

3. oldal

13.

A felek

megbizást adnak a Juhász Ügyvé di Iroda ké pviseleté ben eljáró Dr. Juhósz Barnabás
(KASZ: 36062317) ügyvé dnek jelen szerződé s elké szí té sé re,ellenjegyzé sé re é s mindennemű

földhivatali eljárás során ké pviseletiik ellátására. A jelen adásvé telt ellenjegyző ügyvé d kijelenti,
hogy a jelen pontban foglalt meghatalmazástaz okirat ellenjegyzé sé velelfogadja.
14. Szerződő felek a jelen jogügyletből eredő valamennyi vitás ké rdé seldönté sé re né zve kikötik a
Nyí regyházi Járásbí rósá g kizárőlagos illeté kessé gé t.

Jelen adásvé teli szerződé st a felek elolvasás é s megé té s után, mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt helyb enha

Kelt: T i s z a

esz

g

y őlag

aláirták.

l á r,2ll8.november 20.

TISZAESZLÁR

rÖzsÉ cÖNKORMÁNYZATA

eladó
Ké pv.: Nagy Tibor polgármester

rÓrH ATTILA

vevő

nBzvŰvES BEATzuX

vevő

Jelen okiratot a mai napon ellenjegyzem:

Kelt: N y í r e g y h á z a,2018. november 21.

Dr. Juhász Barnabás
ügyvé d
KASZ: 36062317

4. oldal

MEGBÍ ZÁSI SZERZŐOES

Amely lé trej ött egyré szről
TISZAESZLAR KOZSEG ONKORMANYZATA (Ké pv.: Nagy Tibor polgármester; adószám:
15732437-2-15, statisztikai számjele:15732437-84l1-321-15) 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 9l, sz,,
rÓTH ATTILA sz. Tóth Attila (sz.: Tiszalök, 1985. április 14, an; Kanalas Anna; szem,sz.: l850414-253|) 4464Tiszaeszlár, Sziget u. 6. sz. alatti lakos é s
szz. Ré zműves Beatrix (sz.: Tiszalök, 1986, jú nius 02, an.: Budai Jolán;

nÉ ZaŰVnS BEATRIX

szem.sz.: 2-860602-6295) 4464 Tí szaeszlár, Sziget u. 6. sz. alatti lakos, mint megbizők - a
továbbiakb an: Megbí zók -, másré szről a
JUHASZ UGYVEDI IRODA (adőszám: 18807235-1-15, bankszámlaszáma: 1010445945582900-01000008, vezetője: Dr. Juhász Barnabás), 4400 Nyí regyháza, Egyház ltca 7.
I17.szám alatti ügyvé di iroda,
mint megbizott - a továbbiakban: Megbizott - között, a mai napon az alábbiak szerint:

1,

Tiszaeszlár Közsé g Önkormány zata eladó é s Tóth Attila, valamint Ré zműves Beatrix,
mint vevők, együttesen megbí zók megbizást adnak adásvé teli szerződé s elké szí té sé re
a
tiszaesz|ári 565. hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságbanTiszaeszlár, Sziget u.9. sz. alatt
találhatő, kivett |akőház, udvar művelé si ágí , 1439 m2 té tmé rté laíbelterületi ingatlan
vonatkozásában a jelen megbizási szerződé s mellé kleté tké pező adásvóteli szerződé sben
foglalt tartalommal.

2.

Megbí zók kijelentik, hogy a fent megjelölt adásvé teli szerződé s tartalmát megismerté k, az
megbí zásuknak é s akaratuknak megfelelő, az abban foglalt té nyek megfelelnek a
valóságnak, é s azt az okiratké szí tő ügyvé d helyesen szerkesztette meg.

3.

Megbí zott tájé koztatja a szerződé st kötő feleket, hogy amennyiben jogügyletük
valótlannak bizonyul, ú gy elkövetik a 2012. é vi C. törvé ny (a továbbiakban Btk.) 342.§ban meghatár ozott közokirat-hami s í tás bűntetté t, mivel
a Btk. 342.§, (1) bek. aki
a) hamis közokiratotké szit, vagy közokirat tartalmát meghamisí tja,
b) hamis, hamisí tott vagy más nevé re szóló valódi közokiratot felhasznál,
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettsé g lé tezé sé re,megváltozására
yagy megszűné sé re vonatkozó valótlan adatot, té nyt vagy nyilatkozatot
foglalj anak közokiratba
bűntett miatt 3 óvig terjedő szabadságveszté ssel büntetendő.
Felek megé rtetté kMegbí zott okiratszerkesztő ügyvé d tájé koztatását, é s ezek után
kijelentik, aláí rásukkal nyugtázzák, hogy az általuk megkötött jogügylet té nyleges
akaratuknak megfelelően é s az okiratban foglaltaknak megfelelően törté nik meg.

4.

Megbí zók aláí rásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Juhász Ügyvé di Iroda a szerződ,é s
elké szí té sé hezszüksé ges okirataikról fenymásolatot ké szí tsené s adataikat a jogügyletek
biztonsága é rdeké bena Közigazgatási é s Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala űtján a Jogügyletek Biztonságát Erősí tő Adatszolgáltatási Keretrendszerből
leellenőrizze.

5. oldal

5.

Szerződő felek jelen jogügyletből keletkezhető minden vitás ké rdé seldönté sé re né zve
kikötik a Nyí regyh ázi J árásbirőság kizárőlagos illeté kessé gé t.

Jelen okiratot

a felek

me ge gy ezőt,

lyb enh agy őlag

Kelt: T

h e

isza

esz

l

ár

elolvasás é s teljes megé rté s után, mint akaratukkal mindenben
aláirták.

,2018. november 20.
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TISZAESZLAR KOZSEG ONKORMANYZATA
megbí ző
Ké pv.: Nagy Tibor polgármester

rÓrH ATTILA

Kelt: N y í r

eg

megbiző

nEzvtŰvBs BEATRI X megbí ző

y h á z a,2018.november 21.

JUHASZ UGYVEDI IRODA megbí zott

Jeevzőkönw: 5./ szómú mellé klet

Tiszaeszlári Polgármesteri Hivatal
4464-Tiszaeszlár. Rákóczi u. 91.
Tel./fax: l42l 277 -505.
pheszlpr@{reemail.hu

Szám:

.l20I8.

nr,ŐrBn.rBszrns
-

a Ké pviselőtestülethez -

Tárgy: Óvodai lé tszámkeret csökkenté sé re.

Előadó: Nagy Tibor polgármester
Tisztelt Ké pviselőtestület

!

A Ké pviselőtestület az önkormányzat 2018. é vi költsé gveté sé ben az ővodai lé tszámkereté t2l
fő közalkal mazoí ib an állapí totta me g.

A

lé tszám-keret magában foglalt 1 fo karbantartó közalkalmazott álláshelyet is. Az
Inté zmé ny - a gyermeklé tszámra tekintettel - a karbantartói álláshelyre az oktatási munkát
közvetlenül segí tő dajkát vett fel, az oktatási törvé ny rendelkezé seinek megfelelően. A
nemzeti köznevelé sről szóló 20Il. é vi CXC. törvé ny 2. mellé kleté nek 3. sora óvodai
csoportonké nt 1 dajka alkalmazását kötelezővé teszi. A dajka foglalkoztatását a központi
költsé gveté safeladat-ftnanszirozáskereté ben támogatja.

A

:

karbantartói tevé kenysé greállami támogatás nincs, az önkormanyzatnak anyagi
lehetősé gei vé gesek, saját fonásból azt támogatni nem tudja ) az álláshelyet cé lszení

megszüntetni,

A

jogosult, melyet az
karbantartó a közalkalmazotti szolgálati ideje alapján vé gkielé gí té sre
inté zmé nyki kell, hogy fizessen. Ezé tl a bé relőirányzaí zárolása nem indokolt.

Az

inté zkedé s nem igé nyli a Ttszaeszlár Közsé gi Önkormányzat é s inté zmé nyei2018. é vi
költsé gveté sről szóló 1/2018.(III. I2.) rendelet módosí tását, mivel az Óvoda engedé lyezett
lé tszé mamarad 27 fő, csak az eddigi karbantartói helyet u oktatási törvé ny által
meghaté rozott dajka tölti be.

Tiszaeszlar, 2018. november 15.

Nagy Tibor
polgármester

Mellé klet a ......,.l20l8. számú előterjesáé shez.

Határozat-tervezet
TIszAEszLÁn t<ozs É GIONKoRuÁxyzlr rÉ plltsntóresü
....../20l8.(

.

mrÉ ltr,r
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Ké pviselőtestület
kaltsé gveté si szeryné l - annak é rdeké ben, hogy az
inté zmé nya nemzeti köznevelé sről szóló 2()]]. ő,i CXC, törvé ny 2. mellé kleté nek 3.
sorában foglaltak Qz iní é zmé nymegfeleljen, é s a Közsé gi Ónkormányzctt
koltsé gveté siegyensú lyafennmaradjon - a karbantartói álláshelyet megszünteti,
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hogy az ,,egyé b" álláshelyen alkaLmazott karbantartó
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A Tiszaeszlári

a Ké pviselőtestülethez -

Polgármesteri Hivatal egyedi iratkezelé s

i

szabá|yzata.

Előadó: Dr. Varga PáI jegyző

Tisztelt Ké pviselőtestület!

Az önkorm ányzatoknak az ASP szo|gáItatásokhoz való csatlakozási folyamat során felül kell
vizsgálni belső folyamataikat é s el kell vé gezni a sztiksé ges szewezé si é s szabályozási
feladatokat. Ilyen a jogszabály által kötelezően előí rt Iratkezelé si szabáIyzatnak az ASP
működé si rendjé hez va|ő igazí tása is,

összefiiggé sben a közfeladatot ellátó szervek iratkezelé sé nekáltalános
követelmé nyeirő1 szólő33512005.(XII.29.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdé se tartalmazza,
hogy azirú ezelé siszabá|yzatot é vente felül kell vizsgálni é s szüksé g eseté n módosí tani kell,

Ezzel

Szinté n a 3. § (2)-(3) bekezdé sei irja elő, hogy:
katelező tnellé kleté tké pezi, melyet é vente
,, (2) Az irat|tári terv az iratkezelé si szabályzat
qetui'ut vizsgólni, é s az irattári tervet alkalmazó szerv (szervek) feladat- é s hatáskaré ben
bekövetkezett változás vagl az őrzé si idő megváltozása eseté n módosí tani kell.
(3) A szerv vezetője a szerv szervezeti é s műkadé si szabályzatában határozza meg aZ
iratkezelé s szeryezeti rendjé t, az iratkezelé sre, valamint az azzal'összeftiggő tevé kenYsé gekre
"
vonatkozó feladat- é s hatásköröket, továbbá kijeloli az iratkezelé s felügyeleté t ellátó vezetőt.

felülvizsgálaí át ezen tú lmenően a 2017. október l-jei
hatállyal bekövetkezett jogszabáIyvá|tozás is indokolja, mivel a 24l20I7. (IX.2I. ) BM
rendeiet móclosí totta_az önkormányzatí hivatalok egysé ges Í rattárí tervé nek kiadásarÓl szóló
78l20I2. (XII. 28.) BM rendeletet. Az battári terv az egysé ges iratkezelé s é rdeké ben az
irattári anyagot té telekre (tátgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az
önkormanyzat szervezeté hez, feladat- é s hatásköré hez igazodó rendszerezé sben sorolja fel, s
meghatárőzza a kiselej tezhető irattari té telekbe tarí oző iratok ügyviteli cé lÚ megőrzé sé nek
időiartamat, továbbá a nem selejtezhető iratok levé ltárba adásának hataridejé t.

Az egyedi iratkezelé si szabáIyzat

köziratokról, a közlevé ltárakról é s a magánlevé ltari anyag vé delmé rŐl szÓlÓ 1995. é vi
Lx1r1. törvé ny 10. § (1) bekezdé s c) pontja szerint: ,,Egledi iratkezelé si szabályzatot ad ki: az
önkormányzati hivatal számára a jegyző (főjegyző) a Magyar Nemzeti Levé ltárral, a 18. § (2)
bekezdé sé benmeghatározott esetekben Budapest Főváros Ónkormányzata által fenntartott
levé ltárral é s a fővárosi é s meglei kormányhivatallal eg,leté rté sben."

A

Mindezek alapján elké szült az egysé ges iratkezelé si szabályzat, amely már illeszkedik az
hatályos _iogszabályi előí rásokhoz is.
ASP által támasztott követelmé nyekhez, il
'Iiszaeszlár, 2018. november 19.
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Dr. Vafua Pál
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Ké pviselőtestüleí

Tiszaeszlári Polgármesteri Hivatal egyedi Iratkezelé si Szabályzatát a
mellé klet szerint eIfu gadj a.

Felké ri a jeglzőt, hogy az Eg"sé ges lratkezelé si szabályzatot a

szüksé ges jóváhag,lások é rdeké benküldje meg

a

Szabolcs-SzatmárBereg Meglei Kormányhivatalhoz, valamint a Mag,,ar Nemzeti
Lev é ltór Szab o l c s - S z atmár - B e r e g Me gle i Lev é ltár áho z.
Határidő: 20]8. december ]0.
Felelős: jegyző

