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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2010. február 11-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt 

üléséről. 
 
Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István 

alpolgármesterek, Balogh Tamás, Dr. Bodnár Zoltán, Császár József, Halász 
László, Lázár István, Dr. Litkei László, Nácsa Balázs, Ötvös János, Palló 
Sándor, Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet, Ráduly Zsolt, Szabó Zoltán, 
Szőke Zoltán, Tóthné Nácsa Irén és Tündik András képviselők. 

 
Távol maradtak: - 
  
Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Áfra Miklós aljegyző, Rácz Mónika 

osztályvezető, Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető, Girus András osztályvezető, 
Bosák Nóra köztisztviselő, Dr. Tóth Marianna köztisztviselő, Csikós László 
köztisztviselő, Kuik Sándorné köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita 
köztisztviselő, Jancsó Istvánné köztisztviselő, Farkas Sándorné köztisztviselő, 
László András könyvvizsgáló, Szabó Pál TSE elnöke, Mészáros Gábor TME 
elnöke, Fülöp Attila SZAPE elnöke, Pogácsás Ágnes TIVA-Szolg Kft. 
ügyvezetője, Poczkodi Ferenc CKÖ elnök, Csombordi József és Sándor Józsefné 
a Magyarországi Magiszter Alapítvány képviseletében, Gáll Antalné ügyvezető, 
Moravszki Zsoltné EÓI vezető, Tarnai Zoltán TTKT SZESZK vezető, Girincsi 
Sándor gazdasági vezető, Pethe István, Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea, 
Csikósné Badics Anikó, Katóné Róka Erzsébet, Mikli Géza és Dr. Fülöp Erik 
jegyzőkönyv-vezető. 

 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel - 18 
főből - 18 fő képviselő volt jelen. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 20. és 22. sorszámmal 
feltüntetett napirendi pontokat előterjesztői jogon levette napirendről. 
Kérte, hogy Egyebek között tárgyalja meg a Képviselő-testület a Városi Strandfürdő területén 
megépítésre kerülő üzlethelyiségek bérleti jogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyásáról és 
az „Új tanulási formák és rendszerek - digitális középiskola program TÁMOP 3.2.1/B-09/2” című 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztéseket. Javasolta továbbá, hogy a Testület zárt ülésen 
tárgyalja meg a tiszavasvári 0368/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan részbeni megvásárlása 
iránti kérelemről készített előterjesztést. Kérte továbbá, hogy a 10., 11., 14., 12., 6., 7., 8., 9. és 17. 
napirendi pontok megtárgyalásával kezdje az ülést a Képviselő-testület.    
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Kérte, hogy a 9. napirend után kerüljön sor a 15. napirendi pont megtárgyalására, ugyanis 
összefüggésben van az előző napirendekkel.  
 
A Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendi javaslatot elfogadta. 
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A Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2010. (II. 11.) Kt. számú 
határozata 

 
 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

   A  138/2009. (VI.18.)   Kt. sz. határozat 
147/2009. (VI.18.)   Kt. sz. határozat  
181/2009. (VII.27.)   Kt. sz. határozat  
182/2009. (VII.27.)   Kt. sz. határozat  
183/2009. (VII.27.)   Kt. sz. határozat  
184/2009. (VII.27.)   Kt. sz. határozat  
185/2009. (VII.27.)   Kt. sz. határozat  
186/2009. (VII.27.)   Kt. sz. határozat  
190/2009. (IX.10.)   Kt. sz. határozat 
191/2009. (IX.10.)   Kt. sz. határozat 
194/2009. (IX.24.)   Kt. sz. határozat 
196/2009. (IX.24.)   Kt. sz. határozat 
197/2009. (IX.24.)   Kt. sz. határozat 
198/2009. (IX.24.)   Kt. sz. határozat 
199/2009. (IX.24.)   Kt. sz. határozat 
233/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat 
234/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat 
235/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat 
236/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat 
258/2009. (X.29.)   Kt. sz. határozat 
295/2009. (XII.22.)   Kt. sz. határozat 
296/2009. (XII.22.)   Kt. sz. határozat 
297/2009. (XII.22.)   Kt. sz. határozat 
298/2009. (XII.22.)   Kt. sz. határozat 
299/2009. (XII.22.)   Kt. sz. határozat 

 
    végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Tárgy (1.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi 

Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás 
módosításáról. 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:   Girus András osztályvezető 
 
Girus András osztályvezető: 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan két határozatról kell döntenie a 
Képviselő-testületnek.  
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Az első határozat-tervezetnél elmondta, hogy kimutatás szerint 84 eFt plusz támogatás igénye 
mutatkozik az alapítványnak. Amennyiben elfogadásra kerül a határozat, úgy ezen összeg a 
határozat mellékletében dologi kiadások között egyéb üzemeltetési feladatok címen kerül 
beépítésre.  
Elmondta, hogy az anyag kiküldését követően egyeztetést folytattak az alapítvány képviselőivel. 
Ezzel kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy munkaügyi központi támogatásaként 270 eFt bevétel 
realizálódott az idei évben, melynek összegével javasolta megemelni a bevételek összegét. Erre 
tekintettel tulajdonképpen 270 eFt-tal csökken az önkormányzati támogatás és 84 eFt-tal nő. Utalt 
arra is, hogy a költségvetés-tervezetben beépítésre került a dolgozók kereset kiegészítése, melynek 
alapján javasolta a határozat-tervezet 2. pontját 3. pontra javítani és a következőket 2. pontként 
beszúrni:  
„2.) A bérjuttatásként kimutatott kereset-kiegészítés számfejtésénél a jogosultsági feltételeket a 
316/2009.(XII.28.) Kormányrendelet 2. és 3. §-ban foglaltak szerint kéri figyelembe venni.” 
 
Bizottsági vélemények: 

 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a határozattervezetet a 
témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja.  
 
Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke:   
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy 
 

– „...az alapítványi iskola és óvoda dolgozói tekintetében a kereset-kiegészítés azon elvek 
alapján legyen kifizethető, amit a közalkalmazottakról szóló jogszabály előír”, 

 
 - továbbá, hogy az alapítvány szeptemberben készítse el szakmai beszámolóját. 
 
Poczkodi Ferenc Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 
Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a témafelelős által tett szóbeli 
kiegészítésével a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testületnek.  
 
Hozzászólások: 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy az alapítványi költségvetés ugyanazon megszorításokat tartalmazza, mint az 
általános iskola költségvetése. A szakmai beszámoló elkészítését jó ötletnek tartotta és utalt arra, 
hogy ez alapján értékelhető az Alapítvány munkája.  
 
Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány képviseletében: 
Megköszönte az együttműködés folyamán tanúsított segítséget és elmondta, hogy zavartalanul 
tudták teljesíteni a munkájukat. Igyekeztek a feladataiknak maradéktalanul eleget tenni és korábban 
megjelölt fejlesztési célokat elérni. Utalt arra is, hogy a tavalyi évhez hasonlóan szigorú 
költségvetési tervezet készült el most is.  
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Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2010.(II.11.) Kt. sz. 
határozata 

 
a Magyarországi Magiszter Alapítvány tiszavasvári telephelyei 2009. évi költségvetésének 

beszámolójáról 
 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter Alapítvány 
tiszavasvári telephelyei 2009. évi költségvetésének beszámolóját megtárgyalta és azt az 
előterjesztett tartalommal elfogadja. Egyben kinyilatkozza, hogy a Magyarországi Magiszter 
Alapítvány 84 eFt többlet támogatási igényét elismeri és a 2010. évi költségvetés készítésekor 
kiadási tételként történő szerepeltetéséhez hozzájárul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

 
Magiszter Alapítványi Óvoda, Iskola Tiszavasvári telephelyeinek 2009. évi 

költségvetésének beszámolója 
 

 
Magyarországi Magiszter Alapítvány a Tiszavasvári Önkormányzattal megkötött közoktatási 
megállapodás alapján 2009 szeptember 1- től mint fenntartó indította el  a Kerek-perec Óvoda és a 
Pethe Ferenc  Ált. Iskola. működését. 
 
Az Alapítvány, mint fenntartó az állami normatíva lehívása és az intézmények saját bevétele 
mellett a Tiszavasvári Önkormányzattól kapott támogatással finanszírozza az intézményeket.  
 
Az Önkormányzat támogatása 2009. 09. 01 – 2009. 12. 03. között: 

- Iskola  4 255 e Ft 
- Óvoda 2 158 e Ft 
 

A 2009.09.01. – 2009.12.31 költségvetése az alábbiak szerint alakult: 
 
A bevételek  
             iskolánál  tervezett  35 245 e Ft  tényleges  33 972 e Ft       különbözet      - 1 273 e Ft                                  
                
            óvodánál tervezett   13 409 e Ft  tényleges  12 947 e Ft       különbözet       -    462 e Ft  
 
 
A normatív elszámolás alakulásában az alábbi változásokat figyelembe vettük, 
Iskola: 
- iskolai létszám 1 fővel csökkent, mert 8. osztályból 1 fő magántanuló lett.  
- az étkezők létszáma csökkent 1-6 évfolyamon14 fővel, az 5-6 évfolyamon 11 fővel, 
- csökkent a gyógypedagógiai nevelés-oktatás 2 fővel.   
 
Óvoda: 
- óvodai létszám 2 fővel növekedett 
- étkezők létszáma12 fővel csökkent, mivel a 2 csoport 2 héttel később indult be. 
 
 
Kiadások:  
 
Iskola:                                            terv                                   tény   különbözet 
 
Személyi juttatás és járulékok:      24 568 e Ft      24 194 e Ft                  - 478 e Ft    
Dologi kiadása:                               26 30 e Ft                          2 551 e Ft                     -   79 e Ft 
Étkeztetés:                                    12 302 e Ft                         11 998 e Ft                     - 304 e Ft 
     Összesen:                     39 500 e Ft                38 743 e Ft       - 757 e Ft 
 
A fenti adatok nem tartalmazzák a 3 917 e Ft, összegű ingyenes tankönyv támogatás bevételét és 
kiadását.  
 
Óvoda:                                            terv                                   tény                        különbözet 
 
Személyi juttatás és járulékok:    10 039 e Ft           10 038 e Ft                    -1 e Ft 
Dologi kiadása:                                500 e Ft                               455 e Ft       - 45 e Ft  
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Étkeztetés:                                     5 028 e Ft                            4 180 e Ft     - 848 e Ft 
     Összesen:        15 567 e Ft                              14 643 e Ft              - 894 e Ft  
 
A személy jellegű kiadásokból 3 havi bér költség és bér járulékok vannak számolva, a dologi és 
étkeztetési kiadások 4 havi költségeket számoltunk el. Nem számoltuk a kiadásoknak az intézmény 
működésével kapcsolatban felmerült menedzseri kiadásokat, központi igazgatással felmerült 
költségek. (Fenntartói feladatokkal felmerülő költségeket, bank költségeket, utazási – kiküldetési 
költségeket, intézmények elszámoltatásával járó kiadásokat 
  
Támogatások alakulása:  
 
     Átutalt: elszámolás alapján:          különbözet 
                       Iskola:                   4 255 e Ft      4 771  e Ft                             + 516 e Ft 
  Óvoda                          2 158 e Ft           1 726 e Ft                             -  432 e Ft          
  Összesen:    6 413 e Ft          6 497 e Ft                              + 84 e Ft 
 
Az Alapítvány 84 e Ft –al kevesebb Önkormányzati támogatásban részesült, amelyet az alapítvány 
más támogatási forrásból biztosította.  
A támogatási különbözetet, 2010 évi támogatásban szükséges korrigálni.  
 
A Magyarországi Magiszter Alapítvány, mint fenntartó az iskolában és az óvodában, alapvető cél 
kitűzése egy átgondolt és lefektetett tervszerű pedagógiai program kezdése és megvalósítása. Célt 
úgy kell megtennünk, hogy egy szűk költségvetésben feszes, szigorú, takarékos költséggazdálkodás 
teljesüljön. 
 
 
 
Debrecen, 2010. február 2. 
 
 
 
 
     Nagy Levente sk.         Csombordi József sk. 
       kuratóriumi tag     kuratóriumi tag 
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      Óvodai nevelés költségvetési beszámolója 
                                                                2009.09.- 12. hó 
 
                                                                                                                              

     adatok e Ft. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
                                                             Terv                          Tény           Eltérés 
 
Munkabérek 3 hó   7 781   7 778   -   3 
Járulékok 3 hó   2 153   2 155   +   2 
EHO 3 hó       105      105   - 
 
Személyi juttatások            10 039             10 038   -   1 
 
Dologi kiadások: 
 Pedagógiai tovább képz.     50         50    - 
 Irodaszerek         -         24   +  24 
 Tisztítószerek     100       100    - 
 Munkaruha       33         33    - 
 Karbantart.anyag      50         43   -     7 
 Telefon költség      27         20   -     7 
 Szakmai anyagok    100          75    -  25 
 Egyébüzemeltetési       90       110   +  20 
 Egyéb vásárolt készl.      50          -   -   50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   500       455   -   45 
 
Étkezési kiadás   5 028    4 180   - 848 
Összes kiadás             15 567   14 673              - 894 
 
Bevétel             13 409   12 947               - 462 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Önkormányzati támogatás  2 158     1 726                         - 432 
 
 
 
Debrecen, 2010. február 02. 
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                 Iskola nevelés költségvetési beszámoló 
                                                 2009. 09. – 12. hó 
 
 
                                                                                                                            adatok e Ft. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Terv   Tény  Eltérés 
 
Munkabér 3 havi    19 006  18 867  - 139 
Járulékok 3 havi      5 322   5 122  - 200 
EHO 3 havi           240      205  -  35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Személyi jellegű összesen 3 hó  24 568  24 194  - 374 
 
Dologi kiadások: 
 
 Készlet beszerzés kisértékű 
 Eszközök, sport eszközök      468       324  -  144 
 Tisztitószerek        200       241  +   41 
 Egyéb  anyagok         -       172  + 172 
 Karbantartási szolg.       100         52  -    48 
 Pedagógiai továbbképz.        -       128             + 128 
 Telefon, internet, posta      125        175  +  50 
 Gazdasági vez. okt.szolg.      480        675  +195 
 Munkába járás, kiküldetés      400        402  +    2 
 Egyéb szolg. / szemét díj, orvosi,  
 riasztói szolg./        857        382  - 475 
                                                   ---------------------------------------------------------------------------      
       2 630     2 551  -   79 
 
Étkeztetés:     12 302  11 998   - 304 
 
 
 
Kiadás összesen:    39 500  38 743   - 757 
 
 
 
Bevétel:      35 245  33 972            -1 122 
 
Különbözet:             -   4 255  - 4 771             + 516 
 
 
 
Debrecen, 2010. február 02. 
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                              Iskolai bevétel részletezése 2009.09.- 12. hó 
 
 
 
Normatíva bevételt:     
 
 
1.2 évfolyam  4.656 666 
3    évfolyam  1.947 333 
4    évfolyam  4.572 000 
5.6 évfolyam  5.080 000 
7.   évfolyam  2.794 000 
8.   évfolyam  1.862 667 
Napközi foglal. 5-8 évf.        338 667 
 
Iskola otthonos foglalkozás 
 
4.   évfolyam     846 667 
1.3 évfolyam  1.524 000 
 
Gyógypedagógiai oktatás       827 896 
Gyógypedagógiai oktatás           96 078 
 
Kizárólagos magyarnyelvű 
Roma kisebbs. oktatás   
          2.551 333 
 
Étkeztetési normatívája  5.741 883 
5-6 évfolyam étkeztetés kieg.            520 000 
 
Pedagógiai szakszolgálat         127 725 
 
Diák sporttal kapcsolatos 
Támogatás            51 028 
                                                                 ------------------ 
Normatíva  33.386 943                    
 
Saját bevétel       585 000 
  
Összes bevétel:         33 971 943 ~33972   
       
 
 
Debrecen, 2010. február. 02 
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Óvoda  
 
136 fő                 9.313.333 
 
 Kizárólag magyar nyelvű roma kisebbségi nevelés  974.667 
 Étkeztetési támogatás              2.426.667 
 Pedagógiai továbbképzés                  46.800 
                                                                                         ----------------------------- 
 Összesen:             12.761.467 
 
Saját bevétel: 
Étkeztetési térítésdíj: 
 
 Gyermek            45.460 
 Felnőtt          139.730 
                                                                                            --------------------------- 
                                                  185.190 
            
 
       Mindösszesen:              12 946 657                                                                                               
 
 
 
Debrecen, 2010. február.02 
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Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2010.(II.11.) Kt. sz. 
határozata 

 
a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között 

megkötött Közoktatási megállapodás módosításáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a 
Magyarországi Magiszter Alapítvány között 2009. május 28-án létrejött és a       238/2009. (X.29.), 
270/2009. (XI.26.) és a 307/2009. (XII.22.) Kt. számú határozatokkal módosított Közoktatási 
megállapodásban foglaltak módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
 
 

1. Elfogadja a határozat mellékletét képező Közoktatási megállapodást módosító okiratot. 
2. A bérjuttatásként kimutatott kereset-kiegészítés számfejtésénél a jogosultsági feltételeket 

a 316/2009.(XII.28.) Kormányrendelet 2. és 3. §-ban foglaltak szerint kéri figyelembe 
venni. 

3. Felkéri a Magyarországi Magiszter Alapítvány képviselőit, hogy a 2010. szeptember havi 
képviselő-testületi ülésre terjesszék elő Tiszavasváriban a 2009/2010-es tanévben ill. 
nevelési évben végzett szakmai munkájukról szóló beszámolójukat. 

4. Ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert a Közoktatási megállapodás módosító 
okiratának aláírására, illetve tájékoztassa a Magyarországi Magiszter Alapítvány 
képviselőit a jelen határozatban foglaltakról. 

 
Határidő:                                                                            Felelős:               

4. pont esetében: azonnal                                               Rozgonyi Attila polgármester            
3.  pont esetében: 2010. augusztus 31.             Nagy Levente kuratóriumi titkár 
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                                                                                      19/2010.(II.11.) Kt. sz. határozat melléklete 

             

Közoktatási megállapodást módosító okirat 

 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4., adószám: 15404761-2-15, képv.: Rozgonyi Attila polgármester önállóan), mint 
megbízó (továbbiakban Megbízó), 

másrészről a Magyarországi Magiszter Alapítvány (4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b.), képviseli 
Nagy Levente kuratóriumi titkár, és Csombordi József kuratóriumi tag, mint megbízott 
(továbbiakban Megbízott) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Szerződő felek megállapítják, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata és a 
Magyarországi Magiszter Alapítvány között 2009. szeptember 1. napjától kezdődően, tíz 
éves időtartamra, „Közoktatási megállapodás” (továbbiakban: Közoktatási megállapodás) 
jött létre. 

2. Szerződő felek az 5. sz. mellékletet a jelen módosító okirat mellékletében foglaltakra 
módosítják. 

3. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. 

 

Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.    

 

Tiszavasvári, 2010……………… hó .… nap 

 

                                                
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Megbízó 
 

............................................................. 
   Képv: Rozgonyi Attila  

polgármester 

 

Magyarországi Magiszter Alapítvány  

Megbízott 

 

            …………………………                                            ……………………………. 
    Képv.: Nagy Levente                                                Képv.: Csombordi József 
                 Kuratóriumi titkár                                                           Kuratóriumi tag 
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                                                          Közoktatási megállapodást módosító okirat melléklete 
 
 

Óvodai nevelés költségvetése  
2010.  

 
Személyi juttatások + járulékok:   12 fő óvodapedagógus és 6 fő dajka 
2009. december havi bér  2 586    
11 hónapra eső bér  28 284    
Bérjuttatás 2.49000Ftx18fő   1 764    
  Bér összesen:   32 634    

  2%-os adminisztratív csökkenés 617    
Bér  
mindösszesen:   32 017 
        
12. havi bér után TB járulék 751    
Bérjuttatás Tb 27% 476    
TB járulék 27% 7 637    
  Járulékok összesen: 8 864    
  2%-os adminisztratív csökkenés 167    
Járulék mindösszesen:   8 697    
        
Személyi juttatások + járulékok mindösszesen: 40 714    
       
Dologi kiadások:       
  Irodaszer   30    
  Szakmai anyagok   40    
  Kisértékű anyagok   75    
  Munkaruha   33    
  Készlet beszerzés (játék, textíliák stb.) 78    
  Távközlések   56    
  Karbantartás   100    
  Tisztítószerek   250    
  Szemétszállítás   58    
  Egyéb üzemeltetési szolg. 280    
Dologi kiadások mindösszesen: 1 000    
        
Étkezés:     12 003    
Összesítés:        
  Személyi juttatás   40 714    
  Dologi kiadások   1 000    
  Étkeztetés   12 003    
  Óvodai kiadások   53 717    
  
       
Óvoda bevétel:       
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  Normatíva   35 720    
  Saját bevétel    528    
  Összes bevétel   36 248    
Bevétel: 36248   
Kiadás: 53717   
Különbözet: -17469   

 
 

Általános iskolai oktatás költségvetése  
2010. 

Személyi juttatások + járulékok: 40 fő pedagógus + 2 fő technikai sz. 
2009. december havi bér  6 140    
8 hónapra eső bér  50 785    
3 hónapra eső bér  19 422    
  Bérjuttatás 2x49000x42fő   4 116    
  Bér összesen:   80463    

  
3%-os adminisztratív 
csökkenés   2 391    

        
Bér mindösszesen:     78 072    
      
11 havi TB járulékok 27%   18 956    
12 havi TB járulékok 27%  1 717    
Bérjuttatás 27% Tb járuléka 
    1 111    
  Járulék összesen:   21 784    

  
3%-os adminisztratív 
csökkenés   646    

Járulék mindösszesen:     21 138    
        
Személyi juttatások + járulékok mindösszesen: 99 210    
        
Dologi kiadások     
  Irodaszer   250    
  Munkaruha, védőruha   62    
  Kisértékű eszközök   250    
  Tisztítószer   420    
  Karbantartó   120    
  Egyéb készlet beszerzés   198    
  Kommunikáció   320    
  Szemétszállítás   620    
  Karbantartási szolg.   330    
  Orvosi szolg.   120    
  Tagdíj   80    
  Munkábajárás, kiküldetési ktg 800    
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  Gazd. és Ügyvitel szolgáltatás   1 980    
  Közbeszerzés   1 000    
  Fel nem sorolt egyéb szolg.   655    
 Egyéb üzemeltetési feladatok  84 

Dologi kiadás mindösszesen:   7 289    
        
Étkeztetés     32 935    
        
Tankönyv támogatás     4 334    
        
Iskolai összes kiadás:   143 768    
        
Iskola bevétel:       
                   Normatíva 101 752   
                   Saját bevétel (bérbeadás, étkezés) 1 519   
                   Összes bevétel 103 271   

Bevétel:                                                               103 271   
Kiadás:                                                                143 768    
Különbözet:                                                      - 40 497    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 

 
Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások  

 
2010. 

 
 

Óvoda 
 
 

Költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján: 
 
15.a Alap – hozzájárulás: 
Számítás: 136/20*1,62= 11,0   11,0*2350000 
8 hónapra eső része:                   17 233 333,-Ft 
4 hónapra eső része:                                                                                        8 616 667,-Ft 
 
16. Kiegészítő hozzájárulások 
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés: 
Számítás:  136/2=68 68*40000 
8 hónapra eső része:                     1 813 333,-Ft 
4 hónapra eső része:                        906 667,-Ft 
 
17. Szociális juttatások 
17.1 Kedvezményes óvodai étkeztetés: 
Számítás: 114*65000 
8 hónapra eső része:                     4 940 000,-Ft 
4 hónapra eső része:                     2 470 000,-Ft 
 
 
Óvoda összesen:              35 980 000,-Ft 
2009. évi többlet lehívás (étkezés):                                               260 000,-Ft 
 
 
Óvoda mindösszesen:                                                              35 720 000,-Ft 
 

Általános iskola 
 
 
 Költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján  
 
15.b Alap-hozzájárulás: 
 
1-2. évfolyam: 
számítás:  97/21*1,20 =5,5    5,5*2350000   
  8 hóra eső         8 616 667,-Ft 
 
 
3.évfolyam 
számítás: 40/21*1,22= 2,3     2,3* 2350000  
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8 hóra eső         3 603 333,-Ft 
 
 
4.évfolyam: 
számítás: 62/16*1,39= 5,4         5,4* 2350000             
8 hóra eső         8 460 000,-Ft 
 
 
5-6. évfolyam 
számítás: 89/23*1,55=6,0    6,0*2350000              
8 hóra eső         9 400 000,-Ft 
 
 
7. évfolyam 
számítás:  43/23*1,76=3,3        3,3*2350000  
8 hóra eső         5 170 000,-Ft 
 
 
8. évfolyam 
számítás:  26/20*1,76=2,3    2,3*2350000 
8 hóra eső         3 603 333,-Ft 
 
 
1-3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás: 
számítás:  137/21*0,27=1,76  1,8*2350000   
8 hóra eső         2 820 000,-Ft 
 
4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás: 
számítás: 62/16*0,27=1,0 1,0*2350000      
8 hóra eső                                                                                                       1 566 667,-Ft 
 
5-8. évfolyam napközi/tanulószobai foglalkoztatás: 
számítás:  25/25*0,16=0,16 0,2*2350000       
8 hóra eső                                                                                                         313 333,-Ft 
    
16. Kiegészítő hozzájárulások 
 
16.2.1.d  gyógypedagógiai nevelés, oktatás: 
számítás: 13*179200 
8 hóra eső           1 553 067,-Ft 
 
 
16.2.1.e.  
számítás:        2*134400 
8 hóra eső              179 200,-Ft 
 
 
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi  nevelés: 
számítás: 357/2=178,5 178,5*40000 
8 hóra eső           4 760 000,-Ft 
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17. Szociális juttatás 
 
17.1.a.  Kedvezményes iskolai étkeztetés: 
 
1-8. évfolyam  
számítás: 298 fő*65000 
8 hóra eső         12 913 333,-Ft 
 
17.1.b.  Kiegészítő hozzájárulás 
5-7. évolyam ingyenes étkeztetéséhez: 
számítás: 115*20000 
8 hóra eső                     1 533 333,-Ft 
 
15.b Alap-hozzájárulás: 
 
1-2. évfolyam: 
számítás:  100/21*1,20 =5,7    5,7*2350000   
  4 hóra eső         4 465 000,-Ft 
 
 
3.évfolyam 
számítás: 60/21*1,22= 3,5     3,5* 2350000  
4 hóra eső         2 741 667,-Ft 
 
 
4.évfolyam: 
számítás: 40/21*1,39= 2,6         2,6* 2350000              
4 hóra eső         2 036 667,-Ft 
 
5-6. évfolyam 
számítás: 114/23*1,55=7,6    7,6*2350000             
4 hóra eső         5 953 000,-Ft 
 
 
7. évfolyam 
számítás:  37/23*1,76=2,8        2,8*2350000  
4 hóra eső         2 193 333,-Ft 
 
 
8. évfolyam 
számítás:  43/23*1,76=3,3    3,3*2350000  
4 hóra eső         2 585 000,-Ft 
 
 
1-3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás: 
számítás:  160/21*0,27=2,0  2,0*2350000   
4 hóra eső         1 566 667,-Ft 
 
 
4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás: 
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számítás: 40/21*0,27=0,5 0,5*2350000      
4 hóra eső                                                                                                        391 667,-Ft 
 
 
5-8. évfolyam napközi/tanulószobai foglalkoztatás: 
számítás:  25/25*0,16=0,16 0,2*2350000      
4 hóra eső                                                                                                        156 667,-Ft 
   
16. Kiegészítő hozzájárulások 
 
16.2.1.d  gyógypedagógiai nevelés, oktatás: 
számítás: 13*179200 
4 hóra eső              776 533,-Ft 
 
16.2.1.e.  
számítás:      2*134400 
4 hóra eső                 89 600,-Ft 
 
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi  nevelés: 
számítás: 394/2=197 197*40000 
4 hóra eső           2 626 667,-Ft 
 
17. Szociális juttatás 
 
17.1.a.  Kedvezményes iskolai étkeztetés: 
 
1-8. évfolyam  
számítás: 316 fő*65000 
4 hóra eső         6 846 667,-Ft 
 
17.1.b.  Kiegészítő hozzájárulás 
5-7. évfolyam ingyenes étkeztetéséhez: 
számítás: 131*20000 
4 hóra eső           873 333,-Ft 
 
17.2 Tanulók tankönyvellátásának támogatása 
számítás: 394*11000                                                                                  4 334 000 ,-Ft 
 
 
Általános iskola összesen:                 102 128 734,-Ft 
 
2009. évi többlet lehívás:                                                             376 666,-Ft 
 
Általános iskola mindösszesen:                                          101 752 068,-Ft       
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének 
módosításáról .  

Előadó:   Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:   Girus András osztályvezető 
 
Girus András osztályvezető: 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Kft. által alkalmazható élelmezési térítési díjakkal 
kapcsolatban elkészített táblázat újra kiosztásra került az ülés megkezdése előtt, melyben az 
„általános iskolában napi kétszeri étkezés” sor és a hozzá tartozó számadatok lettek beillesztve.   
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a határozattervezetet 
elfogadásra javasolja.  
 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a 
határozattervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Hozzászólások: 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Megköszönte a Kft. hozzáállását, mely magtakarítást jelent az Önkormányzat számára.  
 
Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2010.(II.11.) Kt. sz. 
határozata 

 
A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 

feladatellátási szerződés mellékletének módosítása 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 141.§ (2) bekezdés m) valamint x) pontja és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési 
Nonprofit Kft. alapító okiratának 8.1b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 
A Képviselő-testület 

 
1. úgyis, minta a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. taggyűlése a határozat 

mellékletében foglaltak szerint állapítja meg a Kft. által alkalmazható térítési díjakat.  
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2. felkéri a polgármestert a képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse a Kft. 
ügyvezetőjét. 

 
3. felhatalmazza a polgármestert úgyis, mint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit 

Kft. taggyűlése a módosított szerződés aláírására. 
 

4. felhatalmazza az ügyvezetőt úgyis, mint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 
taggyűlése a módosított szerződés aláírására. 

 
 
Határidő: azonnal                            Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
            Gáll Antalné ügyvezető 
  
                                                                                      20/2010.(II.11.) Kt. sz. határozat melléklete 

              

SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
/székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz./ képviseletében Rozgonyi Attila polgármester, 

másrészről a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) /székhely: 
4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 4. sz./ képviseletében Gáll Antalné ügyvezető, 

továbbá 
- az Egyesített Óvodai Intézmény /székhely: Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz./ képviseletében: 

Moravszki Zsoltné intézményvezető,  
- a Tiszavasvári Általános Iskola /székhely: Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. sz./ képviseletében: 

Halász László igazgató,  
- a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium /székhely: Tiszavasvári, Petőfi utca 1. sz./ 

képviseletében: Szabó Zoltán 
 
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári 
Város Közétkeztetési Nonprofit Kft, továbbá az Egyesített Óvodai Intézmény, a Tiszavasvári 
Általános Iskola és a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium között 2010. július 
01. napjáig a közétkeztetés biztosítására szerződés jött létre. 

2. Szerződő felek a 2. sz. mellékletet a jelen szerződés mellékletében foglaltakra módosítják. 
3. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. 

 
Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Tiszavasvári, 2010. ……………..hó ….. nap 
 
 
 
         ……………………………………………..       …………………………………………… 
 Tiszavasvári Város Önkormányzata        Tiszavasvári Város Közétkeztetési Kft. 
 képviseli:   képviseli: 
         Rozgonyi Attila polgármester Gáll Antalné ügyvezető 
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         ……………………………………………..       …………………………………………… 
 Egyesített Óvodai Intézmény        Tiszavasvári Általános Iskola 
 képviseli:   képviseli: 
         Moravszki Zsoltné int.vez. Halász László igazgató 
 

……………………………………… 
Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 

képviseli: 
Szabó Zoltán igazgató 

 
A jelen szerződésben foglaltakat tudomásul veszem: 

 
 
 

……………………………………… 
Magyarorsági Magiszter Alapítvány 

képviseletében: 
Nagy Levente 

Kuratóriumi titkár 
 
 

                                                                                         Szerződés melléklete 

 

A Kft. által alkalmazható élelmezési térítési díjak 

(ÁFA nélkül, forintban meghatározva) 

 

 

 

Intézmény Élelmezési 
nyersanyag-

norma 

Önkormányzat vagy a 
dolgozók által 

fizetendő térítési díj 

Hatályba lépés 
időpontja 

Óvodában 150 360 2010.02.01. 

Általános iskola napközi 191 458 2010.02.01. 

Ált. isk-ban napi kétszeri étkezés 160 384 2010.02.01. 

Általános iskola menza 119 286 2010.02.01. 

Középiskola menza 153 367 2010.02.01. 

Középiskola externátus 381 915 2010.02.01 

Dolgozói ebéd 164 440 2010.03.01. 



 

 23 

 
 
Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári 

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2010. évi 
költségvetéséről. 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős: Tarnai Zoltán intézményvezető és Girus András osztályvezető 
 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a határozattervezetet 
elfogadásra javasolja.  
 
Szőke Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
javasolja a Képviselő-testületnek  a  határozat-tervezet  elfogadását az alábbi kiegészítésekkel: 
- a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ a márciusi ülésre tegyen javaslatot az Idősek 

Átmeneti Otthonának és a Családok Átmeneti Otthonának gazdaságosabb működése 
vonatkozásában,  

- az ügyeleti ellátás során elvégzett fizikális vizsgálat díja a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 
Központot  illesse, melyet szerződésben rögzítsenek.   

 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Bodnár Zoltán képviselő:   
Utalt arra, hogy a támogató szolgálattal és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos 
tájékoztatás kimaradt az előterjesztésből. Megkérdezte, hogy ezen feladatok ellátásával 
kapcsolatban milyen összegű támogatást kell nyújtania az Önkormányzatnak.  
 

Elmondta, hogy remélhetőleg nem lesz szükség az Önkormányzat támogatására, ugyanis mindkét 
ellátásforma kikerült a normatív-rendszerből és pályázati rendszerben működik. Ennek 
következtében a többletteljesítmény kerül finanszírozásra. Utalt arra is, hogy a tavalyi évre 
vonatkozóan sikerült mindkét ellátással kapcsolatban többlettámogatást realizálni.  

Tarnai Zoltán intézményvezető: 

 
Rozgonyi Attila polgármester:   
Elmagyarázta tehát, hogy mindkét szolgáltatás önfenntartó módon működik az Önkormányzatnál. 
Javasolta a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntésével együtt a határozat-tervezet elfogadását.  
 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

 
 
 



 

 24 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2010.(II.11.) Kt. sz.  
határozata 

 
a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központjának 2010. évi költségvetéséről 
 
 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi 
Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2010. évi 
költségvetésével kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi 
Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2010. évi 
költségvetés-tervezetét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa ülésén az 

önkormányzatot a határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje. 
 

3. Felkéri a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató Központjának vezetőjét az alábbi feladatok végrehajtására: 

 
- a márciusi ülésre tegyen javaslatot az Idősek Átmeneti Otthonának és a Családok 

Átmeneti Otthonának gazdaságosabb működése vonatkozásában,  
 

- az ügyeleti ellátás során elvégzett fizikális vizsgálat díja a Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató Központot illesse, melyet szerződésben rögzítsenek, 

 
- a második bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a 2010. évi márciusi testületi ülésen 

tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
 
 
Határidő:                                                                            Felelős:               

2. pont esetében: 2010. február 15.                       Rozgonyi Attila polgármester            
3. pont esetében: 2010. március 31.            Tarnai Zoltán intézményvezető 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés „Az Egyesített Óvodai Intézmény 
intézményegységeinek kazán- és a Varázsceruza intézményegység 
külső nyílászáróinak cseréje” című pályázat benyújtásáról.  

Előadó:   Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Bosák Nóra és Kuik Sándorné köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a 
határozattervezet „A” alternatíváját elfogadásra javasolja.  
 
Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága a határozat-tervezet „A” alternatívájának elfogadását javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Nácsa Balázs Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága javasolja 
a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet „A” alternatívájának elfogadását. 
 
Dr. Litkei László Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet „A” alternatívájának 
elfogadását. 
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke:  
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet „A” alternatívájának 
elfogadását. 
 
Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.  
 
Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2010. (II.11.) Kt. számú 

határozata 
 

 „Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményegységeinek kazán- és a Varázsceruza 
intézményegység külső nyílászáróinak cseréje” című pályázat benyújtásáról 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1. Kifejezi szándékát, hogy a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztéséhez, valamint a közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított 
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. 
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(I.19.) ÖM rendelet által kiírt felhívásra pályázatot nyújt be „Az Egyesített Óvodai 
Intézmény intézményegységeinek kazán- és a Varázsceruza intézményegység külső 
nyílászáróinak cseréje” címmel. 

 
2. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

A beruházás összköltsége: 24.982.587 Ft 
Igényelt támogatás (80 %): 19.986.068 Ft 
Önkormányzati sajáterő (20 %): 4.996.519 Ft 

 
3. A beruházás megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi 
költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló 2/2010. (II.17.) 
önkormányzati rendeletében biztosítja. 

 
4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi 

Regionális Igazgatóságához (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere. 8.) nyújtsa be. 
 
Határidő: 2009. február 15. Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
 
 
Tárgy (5. np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2009. évi szakmai és 

gazdálkodási tevékenységének alakulásáról.   
Előadó:   Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:   Rácz Mónika osztályvezető 
 
Bizottsági vélemény: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a 
határozattervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 

 
Hozzászólások: 

Elmondta, hogy az épületek üzemeltetésének a felelősségérzete, az önerőből történő felújítások, 
festések, a pályázati erőből elkészült beruházások mutatják azt a fajta gondoskodást, amely a 
kezdeti félelmeket eloszlatta. Mindemellett hangsúlyozta, hogy az idei évre vonatkozó 
színvonalas programok (Főiskolás Kézilabda Világbajnokság, a nyári strandrendezvények) 
rendkívül vonzóak és várhatóan nagy tömeget fognak megmozgatni.  

Rozgonyi Attila polgármester: 

 

Megkérdezte, hogy mennyi a Sportcsarnok rezsiköltsége egy órára a téli időszakban. 
Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 
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Feltett kérdéssel kapcsolatosan azt a tájékoztatást adta, hogy 3500 Ft a csarnok óránkénti bérleti 
díja. Elmondta azt is, hogy a bérleti díj úgy került megállapításra, hogy a helyi lakosoknak ezen 
összeget kell megfizetniük, míg mások ennél magasabb díjat fizetnek. Hangsúlyozta, hogy ezen 
összeg fedezi a rezsiköltséget.   

Szabó Pál TSE elnöke: 

 
A Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

23/2010. (II.11.) Kt. sz. 
határozata 

 
a Tiszavasvári Sportegyesület 2009. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének 

alakulásáról 
 
 
 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
1./ az egyesület elnöke által készített - a Tiszavasvári Sportegyesület 2009. évi szakmai és 

gazdálkodási tevékenységéről szóló - beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
 
2./ felkéri a város Polgármesterét, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott döntésről. 
 
 
Határidő: azonnal.         Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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A 23/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat melléklete 
 
 
 

BESZÁMOLÓ A TISZAVASVÁRI SPORTEGYESÜLET 2009. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

 
Szervezet neve: Tiszavasvári Sportegyesület 
Szervezet címe: 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. 
Képviselő: Szabó Pál 
Adószám: 18792526-2-15 
Bankszámlaszám: OTP 11744144-20001962 
Elérhetőség: e-mail: tsetv@freemail.hu,tsesportcsarnok@freemail.hu, 
                     telefon: 06-42-520-084 
 
 
 
Egyesületünk 2009 évben 8 szakosztállyal működött. Ezek a labdarúgás I. (megye I.), 
labdarúgás II. (megye IV.), kézilabda (NB II.), röplabda (NB II.), sakk (NB II.), szektorlabda 
(NB I.), karate, tömegsport. 
Tömegsport szakosztályunk két csoportot is magában foglal ezek az íjászok és a teniszezők. 
Szakosztályaink az önkormányzati támogatáson felül saját bevételeikkel szabadon 
rendelkeznek. Az egyesület által nyert pályázati támogatások és egyesületi bevételek elosztása 
az elnökség hatáskörébe tartozik. 
Az egyesület 2009-ben új elnökségi tagot választott, mivel Lázár István távozott a 
vezetőségből. Az ő helyére László Zoltán került. Ugyanezen a közgyűlésen határozott a tagság 
a szervezet közhasznúvá válásáról. A Tiszavasvári Sportegyesület 2009 októberétől 
közhasznú szervezetként működik. Ez előnyt jelent számunkra a pályázati lehetőségek 
szempontjából. 
Február 1-től az egyesület működteti Tiszavasvári sportintézményeit. Ezek a sportpálya, 
sportcsarnok,extrém pálya,salakos sportpálya és a lakótelepi teniszpálya. A pályák 
működtetése segítséget nyújt az egyesület életében, ugyanis eddig bérleti díj ellenében 
használhattuk ezeket. 
 
Az intézmények karbantartása és eszközparkjának fejlesztése nagy munkát adott az egyesület 
számára, amiből a városi önkormányzat segítséget nyújtott.  
A legnagyobb fejlesztés a sportpályán található faház felújítása volt. Ezt az Önkormányzati 
Minisztérium által kiírt SLF-09 pályázatán nyert 1.8 millió forint tette lehetővé. A felújított 
épület funkciójában és minőségében bővült és javult. Az önkormányzat megfelelő környezetet 
teremtett az új kerítéssel és kapuval a szabadtéren sportolni vágyók számára. Közös erővel új 
jegypénztárt építettünk. A pálya füvének kezelésére új fűnyírótraktort és kézi fűnyírót 
vásároltunk. 
A sportcsarnok nyári karbantartása során a külső nyílászárók festése történt. Az őszi és téli 
hónapokban belső festés, szaniterek cseréje történt és történik. Az elavult és elhasználódott 
hangosítás cseréje is megtörtént. 

mailto:tsetv@freemail.hu,tsesportcsarnok@freemail.hu�
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A lakótelepi teniszpálya felújítása is megtörtént. Ezt szintén közös erővel és összefogással 
sikerült a városnak megvalósítani. Ehhez egyesületünk csekély anyagi segítséget és lelkes 
segítőket tudott adni. 
Az SLF-09 pályázaton kívül még egy sikeres pályázatunk volt. Működésre az NCA-09 
pályázaton 800.000 Ft nyertünk. 
Feladataink között szerepel az iskolai testnevelés órák számára biztosítani a megfelelő 
környezetet. Ez a 2009/2010 tanévben a Tiszavasvári Középiskola Szakiskola és Kollégium 
diákjain kívül a Tiszavasvári Általános Iskolai tanulóinak is a sportcsarnok jelenti az órák 
helyszínét. Ezen kívül a diáksport, versenysport és szabadidősport résztvevői használják a 
sportcsarnokot és a sportpályát. Rendezvényeinket önállóan vagy más civil szervezetekkel 
együttműködve szervezzük (mellékelve TSE rendezvényei mellékletben). 
2010 júniusában városunk sportcsarnoka is helyszíne lesz a XX. Férfi és Női Főiskolás és 
Egyetemi Kézilabda Világbajnokságnak. A rendezvény komolyságát jelzi, hogy először 
rendezik a férfiak és nők versenyeit egy helyen és időben. Szeretnénk a szervezéssel és 
lebonyolítással megfelelően képviselni városunkat és jó hírnevét öregbíteni. 

 
 

Tiszavasvári, 2010. január 24. 
 
 
 
 
                                         /: Szabó Pál :/ 
 Elnök 
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A beszámoló 1. sz. melléklete 
 

BESZÁMOLÓ 
a Tiszavasvári SE Labdarugó szakosztály 2009. évi tevékenységéről 

 

Bajnokságokban való részvétel 
A labdarugó szakosztály csapatai 2009évben is a SZ-SZ-Bereg Megyei Labdarugó bajnokság 
első osztályában neveztek és szerepeltek 
2008/2009 évi bajnokág végeredmény: 
Felnőtt csapat (22fő) a bajnokságban a 6. helyet szerezte meg (edző. Fecsku István). Fazekas 
Viktor a gól lövő lista második helyén végzett 
Ifjúsági csapat (20-22fő) a bajnokságban a 3. helyet szerezte meg (edző: Héri Géza) Szolyka 
Gergő a gól lövő lista második helyén végzett 
Serdülő csapat U16 (20-22fő) a bajnokságban a 12. helyet szerezte meg csoportjában (edző: 
Széki József) 
Serdülő csapat U13 (20-22 fő) a bajnokságban a 6. helyet (11 csapatból) szerezte meg 
csoportjában 
2009/2010 évi bajnokág őszi szezon: 
Felnőtt csapat (22fő) a bajnokságban a 9. helyen áll (edző. Fecsku István) Fazekas Viktor a 
gól lövő lista második helyén áll 
Ifjúsági csapat (20-22fő) a bajnokságban veretlenül az 1. helyen áll, 16 győzelem egy 
döntetlennel (edző: Héri Géza). Szolyka Gergő, aki 2009-ben megkapta futball sportágban 
SZ-SZ-B Megyében az év ifjúsági versenyzője címet, a gól lövő lista élén áll 32 lőtt góllal, 
míg Vámos Norbert ugyanezen listán a harmadik 25 lőtt góllal. 
Serdülő csapat U16 (15-16 fő) a bajnokságban a 6. helyen áll csoportjában (edző: Széki 
József) 
Serdülő csapat U13 (20-22 fő) a bajnokságban 2. helyen áll csoportjában így esély látszik a 
bajnokság végén a rájátszásban való részvételre. Lakatos Jenő 23 gólnál tart. 
Feladatunk a tavaszi szezonban az utánpótlás csapatok szervezésének szinten tartása a 
eredményeik helyezéseik megtartása, több tehetséges gyerek játékára lehet felfigyelni akik 
remélhetőleg biztosítják az idősebb korosztályok utánpótlását. 
Egyéb rendezvényeink: 
A bajnokságok szünetében részt vettünk a Joma Kupa kis pályás felkészülési tornán, melynek 
csoportmérkőzésit Tiszavasváriban rendezték. A döntőig jutott csapatunk ahol 6lett és 
megkapta a legsportszerűbb csapat címet.  
Megrendeztük a V. Bohács Sándor emléktornát Tiszavasváriban 4 csapat közül első lett 
csapatunk. 
Helyet adtunk és a lebonyolításban részt vettünk a megyei szervezésű Jonatán Kupa 
csoportmérkőzéseinek. 
Utánpótlás nevelés területén 3 korosztályos (U7, U9, U11) országos MLSZ-NUPI program 
megyei szervezésű tornáin vettünk részt, melyek tavaszi és őszi 3-3fordulóját sporttelepünkön 
rendeztünk meg. A körzeti toborzásvezető, és versenyeztetést irányító Fecsku István. Az 
edzéseket Fazekas Viktor, Szabó Zoltán, Fedor Jolán irányítják. 
Augusztusban 1 hetes utánpótlás tábort szerveztünk Szabó Pál, Fecsku István és Fazekas 
Viktor irányításával. 
Több utánpótlás mérkőzésen és tornán vettek részt a Fazekas Viktor és Szabó Zoltán által 
irányított korosztályos csapatok. 
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Felszerelések, működés, létesítmények 
A szakosztály működéséhez szükséges anyagi feltételeket az önkormányzat mellett több 
vállalkozás és vállalkozó reklámszerződéses összege biztosítja. 
A szakosztály igazolt versenyzői megfelelő létszámban látogatják az edzéseket, a személyi 
kapcsolatok jók. A közösségi hangulat jó szinten tartásához néhány önkéntesen segítő és 
munkát végző személy járul hozzá. 
A szakosztály sportfelszerelései a működéshez, és versenyeztetéshez megfelelőek. Az 
utánpótlás korosztály részére egyéni felajánlásból 2-2 garnitúra szerelést és több labdát 
kaptunk 
Az edzéseinket és a mérkőzéseket a Liget úti sporttelepen rendezzük, mely körülmények 
jelenleg elfogadhatók, de az öltözők műszaki állapotának (fűtési rendszer korszerűsítése, 
mivel jelenlegi üzemeléssel az öltözőkben és a gondnoki lakásban nem tartható a kívánt 
legalább 20 C fokos hőmérséklet) szinten tartása és kis mértékű fejlesztése a jövőben is 
szükséges lenne. A sporttelep környékének rendberakása (önkormányzat segítségével) 
kerítésen belül folytatódott, a jövőben biztosítani kell az rendezett területek és pályák  
karbantartását. Szükséges a kerítésen kívüli rész (5m-es sáv) tisztántartása.  A kerítés cseréje 
(Önkormányzat) részben lett elvégezve ill. a jegykiadó épület felújításra került.  
Az edzőpálya világítási rendszere jól működik, így csapataink edzéseit kora tavaszi, késő őszi 
és téli időszakban villany világítás mellett tudjuk megtartani. 
Pályázati segítséggel sikerült felújítani a faház épületét, melynek használatára több eseményt 
kellene szervezni. 
Szükségesnek tartjuk a salakpálya rendbetételét, állapotának sportolásra való alkalmassá 
tételét, állagának megóvását. 
A szakosztály vezetése az egyesület elnökségétől a szükséges támogatást megkapja.  
A pályagondnoki feladatok ellátása a működéshez, versenyeztetéshez igazodik. 
A mérkőzések látogatottsága sajnos nem emelkedett az elmúlt évben sem.  
A hazai mérkőzéseinket a városi televízió stábja felveszi, így többen otthon is megnézhetik 
azokat.  
A rendezés színvonala a polgárőrség segítségével jó. Továbbra is gond, hogy a sportpályát 
illetéktelenek használják, bár ez a kapuk elkészültével csökkent, zavarva ezzel a szervezett 
foglakozásokat. Nem egy alkalommal volt tapasztalható az építmények és berendezések 
szándékos rongálása. 
Fentieket ismerve elmondható, hogy jelenleg nagy odafigyeléssel, takarékos gazdálkodással a 
megyei első osztályban való szereplés biztosítható. A biztosabb háttér megteremtéséhez mind 
az egyesület elnökségétől, mind az önkormányzattól nagyobb segítségére (támogatók 
megnyerése) van szüksége a szakosztálynak, hogy ezen a szinten tudja biztosítani a 
tiszavasvári és környékbeli fiatalok versenyszerű sportolását. 
A labdarugó pályákat, sporttelepet működtető Városi Sportközpontnak a jövőben még többet 
kell fordítani a létesítmények megfelelő üzemeltetésére, az állagmegóvásra és fejlesztésre. 
 
Tiszavasvári, 2010-01-31. 
 
 
                                /: László Zoltán :/ 
                     szakosztályvezető 
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A beszámoló 2. sz. melléklete 
 

BESZÁMOLÓ A LABDARÚGÓ II. SZAKOSZTÁLY 2009. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 
 

A szakosztály létszáma: 
A szakosztály életében a 2009-es év az ellentmondások éve lett, szinte minden területen. 
Annak ellenére, hogy a 2008/2009-es bajnokságot a második helyen zártuk, a szakosztály 
létszáma 10 fővel csökkent. A csökkenés megoszlik a tömegsport és a versenysport között, 
hiszen a tömegsport 16 főről 11-re csökkent, míg a versenysport 30 főről 25 főre. Ennek 
részben sérülések, illetve átigazolási okai vannak, valamint a pénzügyi nehézségek is 
hozzájárultak a tagok kilépéséhez. 
 
Szakmai munka:  
Lakatos István játékos edzőnk 2009. tavaszán sikerrel folytatta tovább az ősszel megkezdett 
munkát. Magáért beszél, hogy 1 ponttal lemaradva az első helytől és 18 ponttal megelőzve a 
harmadik helyezettet ezüstérmesek lettünk. Mindössze 20 gólt kaptunk és kiérdemeltük a 
legsportszerűbb csapat címet is. A Magyar Kupában megyei I. és III. osztályú csapatot kiütve 
3 fordulóig maradtunk talpon, ami az egész országot tekintve is csak néhány csapatnak 
sikerült. Úgy gondolom, ha a körülményekben nincs változás, akkor a jövőnk még ennél is 
szebb lehetne, de sajnos ez nem így alakult. A 2008-as év pénzügyi hiányának ledolgozása a 
csapatépítés rovására ment, és ennek következtében azok a játékosok, akik kevesebb 
lehetőséget kaptak arra kényszerítették a szakosztály vezetését, hogy változtasson az 
elvárásokban. Nem szabad elfelejteni, hogy speciális a szakosztályunk működése, mert a 
sportolók jelentős anyagi terheket vállalnak a működésből, melyre tekintettel részben jogosan 
várják el a versenyzés lehetőségét. Ezen változások miatt néhány meghatározó játékos a 
2009/2010-es bajnoki évet nem kezdte el, vagy nem nálunk. Többek között az edzőnk is ezt 
tette, így Szabó Zoltán vette át a szakmai irányítást. Az őszi szezont a 9. helyen zártuk, amire 
büszkék nem lehetünk, de az említett változások miatt sokkal jobb eredményben nem is 
reménykedhettünk. Biztató jel az, hogy sikerült ledolgoznunk a pénzügyi hiányt és ha 2010-
ben jobb anyagi helyzetben leszünk, akkor annak az eredményekben is jelentkeznie kell. 
 
Pénzügyi helyzet:        
A 2009. évi önkormányzati támogatás teljes egészében a 2008-as hiányra kellett fordítanunk 
és a problémát tetőzte, hogy a gazdasági válság következtében a szponzoraink is 
megszüntették a támogatást. Mindezek miatt a költségeket minimális szintre kellett 
szorítanunk és csak a szakosztály tagjainak támogatásából tudtunk működőképesek maradni. 
A költségtakarékosság miatt majdnem minden mérkőzésre saját gépkocsival utaztunk, de az 
élet megmutatta, hogy ez sem járható. Júniusban a jégeső 4 csapattag gépkocsijában több 
százezres kárt okozott. Az összes kiadásunkat 800 eFt-ra sikerült leredukálni, de ez a szint 
hosszabb távon nem tartható. Nyomtatványokra, felszerelésre csak 50 eFt-ot költöttünk, de 
ez jövőre már nem tartható, mert sportszárakat biztosan venni kell. Az utazási költségünk 
150 eFt volt, de jobb lett volna, ha busszal utazunk (jégkár). A saját gépkocsival történő 
utazás a csapatépítésnek sem tesz jót. A bírói költségek, nevezési díjak, tagdíjak, engedélyek, 
átigazolások közel 500 eFt-ot tettek ki, de ennél kevesebb már ez sem lehet. Gyakorlatilag 
ősszel, illetve télen felkészítő tornákra nem is mentünk. Étkezésre, rendezői díjakra kb. 100 
eFt-ot költöttünk. Ez az év megmutatta, hogy pénz nélkül jó szakmai munka sem várható el és 
a működésünkhöz minimálisan 1 MFt szükséges. 
 
Tiszavasvári, 2010. január 31.                                                                                                                                    
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A beszámoló 3. sz. melléklete 
 

BESZÁMOLÓ A KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY 2009. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 
 
Új év, új kihívás. Mint mindenben a kézilabda sportban sincs két egyforma év.  
Jönnek a nem várt dolgok az eredmények mellet. 
2008 év végét, amit az idő bebizonyít, egy jó edzőváltással fejeztük be, ami hozta is az 
eredményt. A tavaszi fordulóban, a remény szinten sem gondolt előkelő 5. helyen zártuk a 
bajnokságot. Ez egyértelműen Rácz Sándor szakedzőnek köszönhető.    
Az ifi csapatunk - Marozs László edző vezetésével - akiknek ezúton is gratulálok, a második 
helyen végeztek, két ponttal lemaradva az aranyról! 
Ebben a lemaradásban benne van az amit sürgősen orvosolni kell,  -  a fiatalok elvándorlása! 
Sajnálatos, hogy jó és kiváló képességű gyerekek 14-18 évesen mennek el tanulni és 
kézilabdázni városunkból a jobb oktatás és kézilabdázás reményében.  
Az ifi csapatunkból   például az elmúlt évben öten távoztak, ami egyértelműen mutatja a jó 
szakmai hátterünket. Sajnos ezeket a gyerekeket már nem tudjuk beépíteni a  felnőtt csapatba 
ezért annak építése nehézségeket okoz.  
Ezt a helyzetet segítheti a kézilabda tagozatú sportosztály beindulása. 
Személy szerint ennek nagyon örülök és gratulálok is ehhez a lépéshez.  
A 2009/2010-es évet elég nehezen tudtuk elkezdeni az előbb említett problémák miatt, sőt a 
megmaradt játékosok közül még igazoltak is el felnőtt játékosokat, ami a felnőtt csapatunk 
helyzetét nehezítette meg. Ez meglátszott az eredményünkben is, hiszen a bajnokság elején 
sokáig a 2. helyen voltunk, aztán ahogy telt az idő, a sok sérülés miatt lecsúsztunk a 9. helyre. 
A teljesen új ifi csapatunk stabil szereplésének köszönhető, hogy az 5. helyen végzett az őszi 
fordulón.     
A fiatalok közül a forduló vége felé négyen is helyet kaptak a felnőtt keretben. 
Ez részben jó, hogy lehetőséget kapnak fiatal játékosok a felnőttek mezőnyében, kritika 
abban, hogy nincs legalább 12 felnőtt játékosunk.  
A felmerült helyzetet orvosolni kell természetesen és nem hivatkozni a problémákra. 
Ezen vagyunk, és megpróbálunk mindenben megfelelni a kívánalmaknak, illetve az 
elvárásoknak.    
 

2009/2010 Bajnoki évad őszi eredményei 
 
2009. 09. 13. 17:00 Bőcs KSC Tiszavasvári SE 22 : 25  (12 : 15)  részletes>>  

2 2009. 09. 19. 19:00 Tiszavasvári SE Nádudvari SE 31 : 28  (18 : 12)  részletes>>  

3 2009. 09. 27. 16:00 DEAC Debrecen Tiszavasvári SE 32 : 28  (20 : 17)  részletes>>  

4 2009. 10. 04. 17:00 Mátészalkai MTK Tiszavasvári SE 20 : 21  (9 : 11)  részletes>>  

5 2009. 10. 10. 19:00 Tiszavasvári SE Hajdúszoboszlói KSKE 30 : 30  (16 : 13)  részletes>>  

6 2009. 10. 17. 18:00 Nyírbátori VKC Tiszavasvári SE 33 : 24  (15 : 14)  részletes>>  

7 2009. 10. 24. 19:00 Tiszavasvári SE Nagykálló-Nyíregyházi KS... 23 : 26  (11 : 12)  részletes>>  

8 2009. 11. 07. 16:00 Sárospatak TC Tiszavasvári SE 36 : 26  (16 : 13)  részletes>>  

9 2009. 11. 14. 19:00 Tiszavasvári SE Balmazújvárosi KK 27 : 27  (13 : 15)  részletes>>  

10 2009. 11. 21. 18:00 FVSE-Fevill Tiszavasvári SE 37 : 26  (21 : 14)  részletes>>  

11 2009. 11. 28. 19:00 Tiszavasvári SE Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE 26 : 38  (19 : 17)  részletes>>  
 

Tiszavasvári, 2010.01.31.  Tisztelettel:     
                                                                             /: Kovács Tibor :/ 
                                                                               Kézilabda szakoszt.vez. 
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A beszámoló 4. sz. melléklete 
 

ATiszavasvári SE Röplabda Szakosztályának szakmai beszámolója 
a 2008/2009- es bajnoki idény eredményeiről, valamint a 2009/2010-es 

bajnoki szezonban végzett munkáról 
 
 
A röplabda sportág nemzeti bajnoksága őszi – tavaszi fordulós rendszerben kerül 
lebonyolításra. A 2008/2009–es szezon tehát 2009. május végén ért véget. 
Ennek végeredményeképpen a felnőtt csapat az NB II Keleti Csoportjában a negyedik helyen 
végzett. Bár hivatalosan országos abszolút sorrendet nem hirdetnek, csak az első három 
helyezett csapatot nevezik meg, a mi számításaink szerint az országos sorrendben a 12-ik 
helyezést értük el. Ez az eredmény az adott feltételeket és körülményeket figyelembe véve 
elfogadhatónak mondható. A csapat játékerejéhez képest alulmúlta a várakozásainkat. Néhány 
játékos rutintalansága, az edzésekről való indokolatlan hiányzások, a „kispad rövidsége”, 
egyéb objektív körülmények közrejátszása, néhány mérkőzésen komolyan befolyásolta a 
végeredményt, annak az egyébként reális célkitűzésnek az elérését, hogy az első tízben 
végezzünk. A megfelelő tanulságokat levontuk. 
 
A junior csapat csoportunkban a harmadik helyen végzett. 
 
A 2009/2010-es bajnoki szezon előtt nagy kérdés volt, hogy az alap és középfokú 
iskoláinkban végzett diákok közül hányan és hova mennek el továbbtanulni, lehet-e rájuk 
számítani az új bajnoki idényben. Bár örvendetes, hogy minden továbbtanulni jelentkezőnket 
felvettek közép és felsőfokú intézményekbe, ez érzékeny veszteséget jelentett a 
játékosállomány jelentős megcsappanása miatt. 
Az ifjúsági-junior korosztályból 7 játékos távozott / Magyar M, Bagdi N, Szigeti A, Nagy Zs, 
Gulyás E, Girincsi E, Lepeták L. / 
 
A felnőtt keretből 8 játékos közül Darai Mariann és Kiss Lilla külföldön tanul tovább, Kolozsi 
Alexandra, Benedek Viktória, Mirkó Anikó Budapesten jár egyetemre, így kiszámíthatatlan, 
milyen rendszerességgel tudnának hazajárni, Kenyeres Adrienn Debrecenben jár egyetemre, a 
tanulmányi munkája miatt nem tud a csapat rendelkezésére állni, Bódor Katalin nem vállalja a 
további közreműködést, Nagy Éva Debrecenben tanul, esetlegesen vállal csak szereplést. 
Ebből a 15 játékosból, akiket hosszú éveken keresztül mi neveltünk, egy jó középkategóriás 
NB II-es csapatot össze lehetne állítani. Nem volt tehát valami rózsás a helyzet. 
  
Szerencsére a szenior korcsoportban rendszeresen röplabdázó Gálné Csongár Mária, Nagyné 
Bódis Andrea, Gajdos Melinda, Sándor Brigitta vállalta, hogy „beszáll” a 
versenyröplabdázásba, ily módon segítve a szakosztályt. Mirkó Anikó szintén vállalta, hogy 
egyetemi tanulmányai mellett, amikor csak teheti, vállalja a játékot. 
Így a következő 16 versenyzési engedéllyel rendelkező játékossal indultunk a 2009/2010-es 
bajnoki idényben: Sándor B, Gálné Cs M, Nagyné BA, Mírkó A, Gajdos M, Nagy É, Nagy E, 
Nagy M, Nagy V, Szombati A, Tar N, Csonka B, Juhász B, Benedek E, Mikli Á, Lepeták L. 
A felsorolt játékosok közül többen vannak olyanok, akik munkahelyi, tanulmányi elfoglaltság 
miatt, családi okok miatt, nem tudnak a heti három edzés mindegyikén részt venni. 
Sajnálatos volt, hogy a tavaszi szezonban kétszer tudtunk a legjobb kezdőcsapattal kiállni 
bajnoki mérkőzéseinken. /Sérülés, családi ok stb./ Ha ehhez hozzávesszük, hogy az NB II 
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Keleti csoportjában szerepel a két NB I-es aspiráns is /Jászberényi RC, Bp. Közgazdasági 
Egyetem SC/, nem csoda hogy  csak a kazincbarcikai RC ellen tudtunk mérkőzéseket nyerni, a 
többi csapattól csak egy-egy játszmát sikerült elcsípni. 
2009. november végén két debreceni játékos jelentkezett szakosztályunknál azzal, hogy 
megszűnt a szakosztályuk, és nálunk szeretnének a továbbiakban röplabdázni. Természetesen 
örömmel vettük jelentkezésüket, hiszen két jól képzett játékosról van szó /Jeney Kinga, Riczu 
Katalin/,akik sokat lendíthetnek a felnőtt csapat játékerején. Velük erősödtünk, amit mutat az 
is, hogy a legutóbbi Közgazdasági Egyetem elleni nagyon jó színvonalú meccsen nagyon 
szoros /3:2/ mérkőzésen maradtunk csak alul. A két új játékos elég jól beilleszkedett a 
csapatba, jóllehet az összeszokottság hiánya még megmutatkozott a játék folyamán. A frissen 
igazolt lányok semmilyen külön díjazásban nem részesülnek, csupán a heti háromszori bejárás 
/két edzés egy mérkőzés/ vonatköltségét téríti nekik a szakosztály. Az edzéseken és 
mérkőzéseken tanúsított magatartásukkal, igyekezetükkel például szolgálnak néhány hazai 
játékosnak is. Reméljük, a bajnokság hátralévő hányadában ezzel a felállással 
eredményesebbek leszünk. 
 
Néhány szó az utánpótlás nevelésről: 
 
A 2009. év őszi továbbtanulások miatt a közvetlen utánpótlás létszáma megcsappant. 
Az általános iskolák közül csak a Kabay J. tagiskolában működik egy 20-25 főből álló 
utánpótlás csoport, ami mini és gyermek korosztályos gyerekekből áll. 
2009-ben megállapodtunk az általános iskolák igazgatójával, hogy a Pethe F. tagiskolában is 
alakul egy utánpótlás csoport, röplabdás irányultságú testnevelő tanár vezetésével. Ez meg is 
történt, a gyerekek nagy létszámban jelentkeztek, szerettek foglalkozásokra járni. Az iskolák 
átszervezése miatt azonban ez tudomásunk szerint megszűnt. 
A középiskolákban nem folyik szervezett röplabdaoktatás. 
Ennek ellenére reméljük, hogy létszámban és eredményességben a jövőben is tartani tudjuk a 
jelenlegi szintet, és utánpótlás nevelés tekintetében jobban tudunk majd együttműködni a helyi 
oktatási intézményekkel. 
 
Tiszavasvári 2010. január 31. 
 
 
         /: Mangel Karlo :/ 
        Röplabda Szakosztály Vezetője 
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A beszámoló 5. sz. melléklete 
 

B E S Z Á M O L Ó 
A TISZAVASVÁRI SE SZEKTORLABDA SZAKOSZTÁLYÁNAK 2009. ÉVI 

MUNKÁJÁRÓL 
 
 

Az elmúlt év végén az alábbi terveket fogalmaztuk meg: 
 
- szektorlabdában NB-I-ben az első  hat között szeretnénk végezni  
- a világbajnokságon szereplő  magyar válogatott csapatba tudjunk versenyző t adni 

 
A „ brazil”  12 érintéses szakágban rendkívül kemény felkészülésbe kezdtünk 
Legyártottuk a technikai eszközöket, készítettünk asztalokat, kapukat, csapatokat. 
Részt veszünk a csapatbajnokságon, ahol nem titkoltan dobogón szeretnénk 
végezni.  
Két kvalifikációs versenyre kerül sor egyéniben. Célunk, hogy ebben a szakágban is 
legyen magyar válogatottunk. Ez most ugrás a sötétségbe, mert nem ismerjük a 
játék taktikai elemeit, de bízom benne, hogy a komoly munkának meg lesz az 
eredménye. 
- 2009-ben az iskolások bevonásával ütő képes utánpótlás csapatot szeretnénk 
kialakítani a brazil szabályra 

• egyéni versenyeken szeretnénk úgy szerepelni, hogy legyen versenyző nk az 
országos Tizek-en mindkét szakágban. 

• A 2009. év versenyeinek befejeztével a megfogalmazott célokat tekintjük át. 
• A hagyományos szektorlabdában az elmúlt tíz év alatt mindent elértünk, ami 

lehetséges. Éppen ezért terveztünk úgy, hogy annak szintentartásával ebben 
az évben a 12 érintéses szakágra helyezzük a hangsúlyt.  

• A szektorlabda NB-I-ben sikerült dobogón végezni. Az elért III. hely rendkívül 
jó eredmény, hiszen a tizenkét csapatból hat csapat szinte azonos eséllyel 
indult. 

• Párosban az ifj.Farkas-Magyar párosunk megnyerte a magyar bajnokságot és 
jogot szerzett a világbajnokságon való szereplésre. Ott a címvédő  páros 
legyő zésével világbajnoki címet szereztek. 
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A 12 érintéses szakágban a mi csapatunk volt az, amelyik talán a legtöbb energiát 
fordította felkészülésre. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen az 5fő s magyar 
válogatottba négy tiszavasvári versenyző  került be.  
Ez a magyar válogatott döntő t játszott, ahol a még erő sebb brazil válogatott nyert. 
A 12 érintéses szakág csapatbajnokságát veretlenül nyerte a Tiszavasvári SE. 
Egyéniben is Tiszavasvári siker született. Pákai György és Farkas Gábor 
személyében az első  és második helyet sikerült megszerezni. 
Csapatunk büszke lehet arra, hogy a nemzetközi honlapokon sok helyen találkozunk 
a Tiszavasvári névvel.  
Az elért eredményeink alapján 2010-ben Tiszavasváriban rendezzük a Bajnokok 
Ligája 4-es döntő t, ahol a Tiszavasvári SE selejtező  nélkül vehet részt. 
A sportág elő dje a gombfoci játék Pécsrő l indult egy férfi szabó szervezésében. 
Mivel 2010-ben Pécs Európa Kúltúrális fő városa lett, adódott az alkalom, hogy a 
program sorozatba bekerüljön a Szektorlabda Európa Bajnokság is. 
Így számunkra a 2010-es év komoly kihívást jelent. 
Természetesen szeretnénk megnyerni a Bajnokok Ligáját és a 2010-es 
csapatbajnokságot is. Készülünk a válogató versenyekre, hogy két-három fő t 
adhassunk a magyar válogatottba, amelyik esélyes lesz az EB megnyerésére. 
 
Eldő lt, hogy Brazília lesz a következő  világbajnokság házigazdája. Az idő pont 
2012. április 25- május 1-ig. A helyszín érdekesen lett kiválasztva. Az első  4 nap 
Rio de Janeiro-ban lesz, a többi Sao Paulo-ban. Mindkét helyszínen, 2-2 napon át 
turista nevezetességekkel fognak ismerkedni a versenyző k, méghozzá a 
vendéglátók költségén. A versenyen két szakág lesz. Az egyik a szektorlabda, amit 
itt szektorball (sectorball) néven ismernek, a másik pedig a brazil eredetű  12 
érintéses játék. A vb ez utóbbi szakága Sao Paulo-ban, míg a szektorlabda Rio-ban 
kerül megrendezésre, a szokásos kategóriákban. Az anyagiak tekintetében is jó 
üzletet sikerült kötnie az ISBF-nek a brazil szövetséggel, mivel bizonyos 
kedvezmények fejében a brazil rendező k állják - a már említett szabadidő s 
kiadások mellett - a versenyző k szállását, és ellátását is. Tehát a világ minden 
pontjáról érkező  résztvevő  csapatoknak csakis az útiköltség lesz a gondja. . 



 

 42 

A 2009-es év értékelésénél egy hiányosságot is meg kell említenünk. Nem sikerült 
utánpótlás bázist kiépíteni. Ennek egyik oka, hogy költségvetésünk nagyon szű kös, 
a másik ok pedig az, hogy az új szakágra való átállás rendkívül sok idő t vett el. 
A két szakágban összesen 12 versenyző t foglalkoztatunk.  
Köszönetet mondunk az egyesület vezetésének, hogy mindenben segítségünkre 
voltak és a lehető ségekhez mérten az anyagi támogatást biztosították. 
 
Tiszavasvári, 2010. január 31. 
 
                                                                              Tisztelettel:  
 

/: Farkas Gábor :/ 
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A beszámoló 6. sz. melléklete 
 
 

A KARATE SZAKOSZTÁLY 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA 
 

 
Az elmúlt évben a Magyar Karate Szakszövetség által elfogadott rendezvényeken, 

versenyeken szerepeltek tagjaink. Ezek: Diákolimpia, Országos Bajnokság (stílus verseny), 

Magyar Bajnokság. Eredményeket most is szép számban hozták versenyzőink. 

Nemzetközi minősítést szerzett Forgó László szakosztály vezető ( JKA Világszövetségnél 

Instruktori és Versenybírói " D " fokozatot, míg az Európai Szövetségnél "Kata" 

versenybírói minősítést ) 

Az egyesület tagjai a városban megrendezésre kerülő " Drogellenes" napon bemutatót tartott, a 

jövőben is segíteni szeretnénk munkánkkal, részvételünkkel minden olyan eseményt, amely az 

egészséges életmódra tanít. 

 

Terveink között szerepel az általános iskolai sport szélesebbre nyitása, az úgynevezett 

Karate-Suli beindításával. 

 

Tiszavasvári, 2010.01.31. 
 
 

                                                                    /: Forgó László :/ 
           szakosztályvezető 
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A beszámoló 7. sz. melléklete 

 
TISZAVASVÁRI SE 
SAKK 
NB II., Barcza csoport 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
- a SAKK szakosztály 2009. évi munkájáról - 

 
 
 

A Magyar Sakkszövetség által szervezett nemzeti sakk-csapatbajnokság Barcza 
csoportjában 12 csapat található. A bajnokság őszi-tavaszi rendszerben folyik. A 2008/2009 
évi bajnokság tavaszi felét beárnyékolta az akkori szakosztályvezető, Nagyidai Kálmán 
tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála, aki még a február 8-i fordulóban győztesen 
hagyta el a táblát. Az ezt követő két fordulóban már otthonról szervezte a csapatot, azonban 
az utolsó háromban már nélküle kellett küzdeni a kiesés elkerülése ellen. A csapat vezetését 
ekkor ideiglenesen Dr. Mizik Tamás vette át. 

 
A csapat tagjai nagy lelkierőről tettek tanúbizonyságot, mivel az utolsó három 

fordulóban két erős ellenféllel szemben sikerült szoros eredményt elérni, míg az utolsóban a 
szintén a kiesés ellen harcoló Mezőkövesd csapata elleni győzelemmel matematikailag is 
bebiztosítottuk a bennmaradást. Ezzel a gárda a tavalyival azonos, 10. helyen zárta a 
bajnokságot. Azonban a csapatok játékosállományát és játékerejét megnézve elmondható, 
hogy ez az eredmény jobb, mint a tavalyi volt – ráadásul a gárda kicsit több pontot is szerzett 
(52-őt a korábbi 50-nel szemben). Mind a 11 mérkőzésen asztalhoz ült Korpás Zoltán, Dr. 
Mizik Tamás, Bartha László, Trembácz László, Halmi Sándor, Boros László és Barnóth 
Róbert. Közülük az átlagosnál több pontot (sorrendben) Halmi, Boros és Korpás szereztek. 
Regisztrációs versenyengedély 33 fő részére került kiváltásra, ebből 21 fő helyi játékos, 12 fő 
pedig a vonzáskörzetből áll a csapat rendelkezésére. Közülük 16 fő rendelkezett FIDE 
értékszámmal. A jövőben a hazai nyilvántartás helyét ez veszi át, így aki néha-néha játszik 
értékszámba beszámító partit, az már kezdetben is ezt fogja megkapni. A keretben 6 ifi 
játékos is volt, közülük minden fordulóban kettőnek a szerepeltetése kötelező. 

 
A következő bajnokság őszi kezdete előtt (2009. szeptember5) nagy sikerű 

emlékversenyt szervezett a Tiszavasvári SE sakk szakosztálya Nagyidai Kálmán 
emlékére. A Városi Sportcsarnokban 36-an szálltak harcba a különböző díjakért. A 
versenyzők egy része a TSE sakkozója volt, sokan jöttek a megyéből (főleg Nyíregyházáról), 
de Debrecenből, sőt még Budapestről is többen érkeztek. A versenyen a TSE játékosai jól 
szerepeltek és több díjat is hazavihettek. Az eddigi visszajelzések alapján a verseny kiválóan 
szolgálta a kitűzött célokat, öregbítve ezzel Tiszavasvári és a helyi sakkcsapat jó hírnevét. 
Idén mindenképpen szeretnénk ezt a versenyt újra megrendezni és ezáltal hagyományt 
teremteni. 

 
A 2009/2010-es idény őszi fele a szokásosnál később, november elején indult. A 

csapatok erősorrendje alapján elmondható, hogy ebben az évben – a korábbi évekhez 
hasonlóan – ismét kicsit erősebbek lettek az ellenfelek, míg a mi esetükben erősítésre nem 
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volt lehetőség, sőt az egyik játékosunk el is igazolt. Célunk azonban változatlan, vagyis a 
biztos bennmaradás és legalább a 10. hely elérése. Az eddig eltelt 4 fordulóban az eredmények 
a várakozásoktól elmaradtak, kivéve az utolsó mérkőzést, ahol egy igen erős debreceni 
csapattal szemben értünk el kiváló eredményt. Ez jó alapot adhat a folytatáshoz és 
önbizalomra szükség is lesz, hiszen január végén a bajnokesélyes Piremon SE ellen fogunk 
asztalhoz ülni. A csapatnak az első négy fordulót követően 15 pontja van és ezzel a 11-ik 
helyet foglalja el a tabellán. 

 
 

Tiszavasvári, 2010.01.31. 
 
 

                                                                   /: Dr. Mizik Tamás :/ 
                                                                  Szakosztályvezető 
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A beszámoló 8. sz. melléklete 

 
 

Beszámoló a Tiszavasvári SE Íjász Baráti Körének 2009. évi 
tevékenységéről 

 
 

A tevékenységünket az adott évben is két csoportra oszthatjuk. Az egyik a hagyományőrző 
tevékenység bemutatókon, mely korabeli öltözékben megpróbálja népszerűsíteni az íjászatot 
főleg az ifjabb korosztály körében. Ilyen rendezvényünk volt a városban az Öhönforgató 
rendezvény és a Lovasnapok keretében. Ezenkívül Tiszalökön volt még hasonló 
rendezvényünk. 
A másik terület a versenyzés és versenyrendezés. Ezt két szakágban, a történelmi íjászatban 
és 3D vadászíjászatban végeztük. 
Történelmi íjászat: az idén is részt vettek tagjaink a Keleti Gyepű számos rendezvényén 
(Boldogkővár, Diósgyőr, Hajdúszoboszló, Ónod, Tiszaújváros). 
 
3D vadászíjaszat: a csoport fő tevékenységi ága. Az idén mind versenyzés és versenyrendezés 
terén jelentős az előrelépés. Négy fő elvégezte saját költségén a MÍSZ Biztonságtechnikai 
Ellenőri tanfolyamát, sokan kiváltották a versenyengedélyt is. Longbow felnőtt férfi 
kategóriában minden versenyen, ahol elindultak versenyzőink, a dobogó valamelyik fokán 
végeztek.  
2009-ben négy versenyt rendeztünk, melyen szép számban vettek részt a keleti régió 
vadászíjászai, minden kategóriában. A versenyrendezés színvonalát és minőségét az is 
jelzi, hogy egyre több versenyzővel kellett számolni versenyenként. Szerintem ezzel is 
öregbítettük Tiszavasvári hírnevét. 
A tevékenységünk anyagi hátterét jelentős mértékben a tagság teremtette elő, de az egyesület 
is támogatott bennünket a terembérlet idei részével, amit ez úton is köszönünk.  
Tagságunk az év folyamán 27 fő volt. 
 
 

Tisztelettel:  
 

/: Kádár Gyula :/ 
 
Tiszavasvári, 2010. január 31. 
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A beszámoló 9. sz. melléklete 
 
 

TSE Tenisz tagozat 2009. évi beszámolója 
 
 

Kissé nehézkesen, de mégis megalakultunk a TSE Tömegsport szakosztályán belül, mint 
Tenisz tagozat 24 alapító taggal 
Megszerveztük a pálya kerítésének bontását és felújítását, a pálya burkolatának kitakarítását, a 
labdafogó háló felszerelését, az ivókút víz ellátását, a tároló konténer kihelyezését és javítását. 
Ezen munkák elvégzéséhez nagy segítséget kaptunk az Önkormányzattól, a Quick 200 Kft-
től, a Vasép Kft-től és a tagoktól .Ezúttal is köszönetünket fejezzük ki a segítségért. 
 
A megszervezett versenyek eredményei a tagok és a városlakók számára megismerhető volt a 
Vasvári Hírmondó által.. Sajnos az előzetes jelentkezés alapján induló Borbély Vivien- aki 
korosztályos országos helyezett- elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, pedig megítélésem 
szerint nagyban emelte volna az érdeklődést a verseny és a tenisz iránt. Az őszi verseny 
befejezését az időjárás nem engedte. 
Több tagtársunk (Bíró Pál, Gazdag László, Páger János,Kórik László, Szabó András, 
Fitus Máté, Szombati Gábor ) részt vett a Hajdúnánási club által rendezett versenyen, 
ahol nagyon jó eredményeket értek el. 
 
A Sportcsarnokban történő teniszezési lehetőségekről mindenki tájékoztatva lett. Ez előzetes 
egyeztetés alapján időpont egyeztetéssel történik. 2010-ben a Sportcsarnokban 
megszervezett Városi versennyel és fiatalok számára a Tiszavasvári KEF közösen 
szervezett  Ifjúsági versennyel indítjuk az évet. 
 
 
Tiszavasvári, 2010. január 31.   
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A beszámoló 10. sz. melléklete 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Városi Hírmondó 2009. évi tevékenységének és 

gazdálkodásának alakulásáról. 
Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős: Rácz Mónika osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a  határozat-tervezet elfogadását. 
 
Hozzászólások: 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy több, mint 400 előfizetője van a Vasvári Hírmondónak és 
nagyjából 1100 példány került értékesítésre ebben a hónapban.  
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:  
Hangsúlyozta, hogy csak a véleményét szeretné közölni a főszerkesztő munkásságával 
kapcsolatosan. Elmondta, hogy a beszámoló első részével egyetért, azonban nehezményezte, 
hogy a főszerkesztő a Tanácsadó Testület tanácsait nem vette figyelembe és negatívan állt a 
javaslatokhoz. Elmondta azt is, hogy eredetileg úgy képzelte el a nemrégiben létrehozott 
szerkesztőbizottság működését, hogy minden tag az újság egy-egy részéért felelős és az ő 
munkájukat hangolja össze a felelős szerkesztő. Utalt arra is, hogy a város jegyzője, a hivatal 
egyik osztályvezetője, illetve egy újságírói képesítéssel rendelkező személy részvételével 
alakult meg a lap szerkesztőbizottsága, melyet nem tartott jó ötletnek, ugyanis nagyon 
leterheltnek tartotta ezen személyeket. 
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a beszámolóban megemlítésére kerültek a lap 20 éves 
évfordulója alkalmából megrendezésre került programok is, amellyel kapcsolatosan sajnálattal 
állapította meg, hogy azokon – az esti programok kivételével – nagyon kevesen vettek részt. 
Kíváncsi volt arra is, hogy milyen lakossági vélemények érkeztek az újsággal kapcsolatban. 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról is, hogy nem két, hanem három megbízásos 
munkatárs dolgozik az újságnál, ugyanis azon személy akivel problémája volt a 
főszerkesztőnek, még jogviszonyban áll az újsággal. Tolmácsolta sok idős ember 
hozzáérkezett panaszát is, akik nehezményezték, hogy sok cikk túlságosan apró betűkkel volt 
megírva. Kérte azt is, hogy az újság honlapján megjelenő információk minden esetben valósak 
legyenek, ugyanis példaként említette, hogy korábban megjelent egy olyan tájékoztatás az E-
Onnal kapcsolatban mely nem felelt meg a valóságnak. Sérelmezte azt is, hogy az újság 
megjelenése nem mindig történik határidőben. Nehezményezte azt is, hogy a Tanácsadó 
Testület tagjainak javaslatait minden alkalommal személyes támadásnak vette, melynek 
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következményeként a Tanácsadó Testület 3 tagja lemondott a tisztségéről, akik egyébként a 
Képviselő-testület tagjai is. Felhívta a figyelmet arra is, hogy már a korábbi választások 
alkalmával is kevés jelölt vette igénybe az újságot a magas tarifák miatt és inkább a saját 
szórólapjaikon keresztül teremtettek kapcsolatot a választópolgárokkal. Egyetértett az Etikai 
Kódexben leírtakkal, ugyanakkor megjegyezte, hogy a Kódexben „Magyar Nemzet”-ként 
megjelölt fogalom nagy kezdőbetűvel írva nem az államot, hanem egy országos napilapot 
jelent.               
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2010. (II.11.) Kt. számú 
határozata 

 
a Vasvári Hírmondó 2009. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasvári Hírmondó felelős 
szerkesztője által benyújtott beszámolót áttekintve és értékelve az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület 
 
1./ Balogh Tamás, a Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapjának felelős 

szerkesztője által benyújtott - a Vasvári Hírmondó 2009. évi tevékenységéről és 
gazdálkodásáról szóló - beszámolót elfogadja. 

 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Vasvári 

Hírmondó felelős szerkesztőjét. 
 
 
 
Határidő: azonnal   Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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A 24/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat melléklete 

 
A VASVÁRI HÍRMONDÓ  

2010. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉSE 
 

                            Westdeutsche Allgemeine Zeitung 
jelmondata:   
                                                                            „ Gondolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan!”  
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
A helyi médiumok szerepe az elmúlt években felértékelődött és meghatározó szereplői lettek a 
médiapiacnak. Elsősorban az elérhető lokális híreknek, információknak, helyi promócióknak, 
az erőteljesen élő lokálpatriotizmusnak és a fogyasztóval kialakítható informális, közeli, 
személyes kapcsolatnak. Ezt a törekvést jelzi az esseni illetőségű Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung jelmondata: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”Alapvető dolognak tartom, 
hogy az újság a lakosság széles köre részére nyújtson hiteles, pontos és rendszeres 
tájékoztatást Tiszavasvári Város Önkormányzatának munkájáról, valamint a város életéről.  
Nehéz év áll mögöttünk, és még nehezebb előttünk. Az idei év kétségkívül legjelentősebb 
változása, hogy néhány év után újra fizetni kell a Vasvári Hírmondóért. Ahogy azt a tavalyi 
esztendőben beharangoztuk, 2010. januártól a lap 100 Ft-os egységáron megvásárolható a 
hírlapot árusító üzletekben. A kereskedők örömmel fogadták a felkérést az újság árusításával 
kapcsolatosan és a lehetőségeket kihasználva a város szinte minden pontján sikerült 
értékesítési pontokat létrehozni. Ezzel párhuzamosan beindítottuk a lap előfizetői rendszerét, 
amely révén lehetőség van Vasvári Hírmondó előfizetésére is. Nagy örömünkre folyamatosan 
érkeznek az előfizetői szelvények. A hivatal munkatársai az adatok feldolgozása után levélben 
küldik el a sárga postai csekket vagy az átutaláshoz szükséges számlaszámot.  
 
A Hírmondó  20 éves: 
20 éves a Vasvári Hírmondó, Tiszavasvári közéleti havilapja. Ebből az alkalomból Média 
napot rendeztünk a Találkozások Házában november 19-én a Tiszavasvári Média Egyesülettel 
közösen. Az egész napos programok közt szerepelt kiállítás a település egykor megjelent 
újságaiból, archív filmek vetítése a város életéből a Tiszavasvári Városi Televízió 
operatőrének Kovács Györgynek archívumából. Látható volt a „Te is szereted?” 
városmarketing kampány óriásplakát kiállítása is. Délelőtt szakmai előadásokat hallgathattak 
az érdeklődők, míg délután már a könnyedebb témáké volt a főszerep. A rendezvényt a 
helyszínről egész nap élőben közvetítette a helyi rádió. A rendezvénnyel a szervezők nem 
titkolt szándéka, hogy közelebb hozzák egymáshoz a médiában dolgozó és médiafogyasztó 
embereket. Az egész napos program egy igazi csemegével zárult, hiszen fellépett Hadházi 
László (Savanyú) a Duma Színház egyik legnépszerűbb humoristája. Az esti program 
könnyűzenei koncertjével zárult. 
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A Hírmondó a város lapja: 
Úgy gondolom, hogy a 2009-es esztendőben sikerült még színesebbé, érdekesebbé és 
tartalmasabbá tenni az újságot. A lap egész évben beszámolt a város közéleti, kulturális, sport 
eseményeiről. Foglakoztunk olyan jelentős kérdésekkel, mint a roma integráció, a Közmunka-
program, a hulladékszállítással kapcsolatos változások, a nyári pusztító természeti katasztrófa, 
a gazdasági válság helyi hatásai vagy az Európai Uniós választások. Emellett ott voltunk 
számos kulturális, sport és szabadidős rendezvényen.  
Ugrásszerűen megnőtt az olvasói levelek, észrevételek száma jól szemléltetve azt, hogy a 
lapban megjelenő írásokról van véleménye az itt lakóknak.  
Gyümölcsöző kapcsolatot sikerült kialakítani a város intézményeivel, ahonnan rendszeresen 
érkeznek cikkek, fotók, amelyek még jobban színesítik, és teszik a város lapjává a Vasvári 
Hírmondót. 
 
A Hírmondó személyi feltételei: 
A lap jelenleg két megbízásos munkatárssal áll jogviszonyban. Fintor Gábor sportújságíróval, 
aki a Nyíregyházi Főiskola kommunikáció-művelődésszervező szakán végzett, majd elvégezte 
a Komlósi Oktatási Stúdió sportriporter szakát. Botrágyi Anita korrektor, a Debreceni 
Egyetem magyar szakán végzett és 2006 óta a START Nyomda korrektora. A lap nyomdai 
előkészítését vállalkozásom, a BTPRESSMEDIA végzi. Az újság cikkeinek elkészítését 
továbbra is sok önkéntes segíti hónapról-hónapra.  
 
 A Hírmondó és a Tanácsadó Testület: 
A Tanácsadó Testület 2009. évben több alkalommal ülésezett.  
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, mint a Tanácsadó Testület tagjai sok kemény 
kritikát, észrevételt, megállapítást fogalmaztak meg, amelyeket megpróbáltam beépíteni a 
lapba. Bízom benne, hogy az idei bizottsági üléseken is hasznos - a lap jövője szempontjából - 
előremutató vitákat tudunk majd folytatni. 
 
A Hírmondó infrastrukturális helyzete: 
Infrastrukturális területen más hasonló városi lapokhoz képest elég szerény körülmények 
között kénytelen dolgozni a városi lap szerkesztője. Jelenleg is egy íróasztal demonstrálja a 
lap szerkesztőségét a Tiszavasvári Média Egyesület által bérelt 20 m² -es irodában a 
Találkozások Házában. Tapasztatalataim szerint az utóbbi időben jelentősen megnőtt a 
szerkesztőségben személyesen belátogató, olvasó vagy hirdető partner. A lap elkészítéséhez 
szükséges (diktafon, professzionális fényképező, számítógép, képkezelő és tördelő program, 
nyomtató, internet csatlakozás, telefon stb.) eszközöket vállalkozásom biztosítja. 
 
- A Vasvári Hírmondó Nyomdai munkálatait továbbra is a Tiszavasvári Gőz Nyomda végzi. 
- A lap terjesztését és disztribúciós és PR feladatait, mint Felelős-szerkesztő végzem. 
- A Vasvári Hírmondó 2009 novemberétől már online változatban is elérhető az alábbi    
   webcímen:  www.vasvarihirmondo.hu  
 
A Hírmondó terjesztése:  
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Mint beszámolóm elején már említettem decemberi számunkban beindítottuk lap előfizetői 
rendszerét, amely révén az önkormányzat kézbesítőinek köszönhetően kapják meg a lapot a 
városlakók. Örömteli hír, hogy január 31-ig közel 400db előfizetői szerződést sikerült 
kötnünk. Az előfizetés mellett lehetőség van az újság üzletekben való megvásárlására is. Ezek 
az üzletek a következők: 
            
Dobogó Abc 
Kossuth út 

Adu Diszkont 
Kabay János út 

Vásártéri Abc 
Bajcsy Zs. út 

Bihary Csemege 
Vasvári P út 

Andi Kis ABC 
Ifjúság út 

Sarki Delikatesz 
Kossuth út 

Posta Shop 
Kossuth út 

Gyereksarok Üzlet 
Bocskai út 

Bűdi Lottózó 
Vasvári Pál út 

  Szakó Kft 
 Polgári út 

19.Polgári Coop 
Kossuth út 

Rózsa Abc 
Vasvári Pál út 

    
 
 
A Hírmondó gazdálkodása:  
 
 

PÉNZFORGALMI ADATOK 
(2009.01.01 – 2009.12.31.) 

 
 

NÉV EREDETI 
ELŐIRÁNYZAT 

FORGALOM MARADVÁNY TELJESÍTÉS  
%-A 

 
KIADÁSOK 
Külső személyi juttatás 850,000 778,510 71,490 91,59 
Munkaadókat terhelő 
járulékok 

201,000 185,433 15,567 
 

92,26 

Egyéb üzemeltetési, 
fenntartási 
szolgáltatások, ebből: 
- nyomdai költség 
- postai szolgáltatások 
-  számlázott tételek 

4.282,000 
 
 
 

4.079,350 
 
 

3.149,020 
225,611 
704,719 

202,650 
 
 
 

95,27 

Dologi kiadások: 
Vásárolt termékek és 
szolg. ÁFA 

443,000 211,933 231,067 47,84 

Belföldi kiküldetés 120,000 99,700 20,300 83,08 
Költségvetési 
kiadások összesen 

5.896,000 5.413,926 482,074 91,82 

 
BEVÉTELEK 
Egyéb sajátos bevétel 
teljesítése 

1.000,000 541,902 458,098 54,19 

ÁFA 200,000 120,422 79,578 60,21 
Költségvetési 
bevételek összesen 

1.200,000 663,276 -536,724 55,27 
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A Hírmondó és a hirdetések: 
Tájékoztatom a tisztelt képviselő testületet, hogy a reklámbevételek 2008-es évhez képest 
2009-ban nem javultak. A városban megjelent több új hirdetésekre specializálódott szórólap 
és kiadvány, amelyek a hirdetési árakat jócskán letörve sokkal kedvezőbb feltételeket 
biztosítanak. Emellett a hirdetőket a gazdasági válság sem kímélte. Míg 2008-ban 966.260 e 
Ft volt a lap bevétele, addig ez 2009-ben 663.276 e Ft volt. Kedvezően alakulhat azonban az 
ide esztendőtől a lap bevételi és kiadási oldala. Hiszen amíg kiadási oldalon várhatóan 
csökken a nyomdaköltség, addig a bevételi oldalon a lap eladásából jelentős bevétel 
növekedést érhetünk el.  
             Vasvári Hírmondó 
                                        Tiszavasvári város közéleti havi lapja 
                                     
Megjelenik 3000 példányban 20 oldalon, színesben minden hónap első hetében Tiszavasvári 
hírlapot árusító helyein és forgalmasabb helyein. Előfizetők részére terjeszti az 
Önkormányzat. 
 
                                                       Hirdetési tarifák: 
 
                                            Közületek és vállalkozók részére: 
 
      
1/1 oldal 28x44 cm 59.400  Ft (20. oldal) +10% 
½   oldal 28x22 cm 34.700  Ft 
¼   oldal 14x11 cm 24.500  Ft 
Ettől kisebb méret  300 Ft /cm 
Áraink nettóban értendőek. 
 
Lapzárta: minden hónap 1-én 
Megjelenés: minden hónap 10-ig 
 
A hirdetési szövegét kérjük word formátumban eljuttatni a lent található e-mail címre. 
Amennyiben a hirdetés fotót is tartalmaz azt nagy felbontású JPEG formátumban, kérjük 
biztosítani. 
 
 
Elérhetőségek: 
 
Felelős szerkesztő: Balogh Tamás 
Cím: 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 
Tel/fax: 42/911-100 illetve 30/6370-995 
e-mail: info@vasvarihirmondo.hu  
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A Hírmondó és a Választások: 
Tiszavasvári Város Jegyzője a 2010-es tavaszi parlamenti és őszi önkormányzati 
választásokra való tekintettel etikai kódexet ad ki a Vasvári Hírmondó közéleti havilap és a 
www.vasvarihirmondo.hu internetes weboldal zökkenőmentes működése érdekében.  
 
A kiadó tisztázni kívánja, hogy: 
- Az országgyűlési, - önkormányzati képviselő, valamint polgármester jelölt az a személy, aki 

a megfelelő számú jelölő cédulát leadta, ezáltal jelölését az illetékes választási bizottság 
elfogadta, majd jelöltként nyilvántartásba vette.   

- A választási kampány során a fent felsoroltaknak, továbbá a politikai pártoknak lehetőségük 
van programjukat, jelöltjeiket propagálni időszaki lapunkban vagy annak internetes oldalán, 
fizetett politikai hirdetésként.  

- A választási hirdetéseket azok méretétől függetlenül jól látható “Fizetett Politikai Hirdetés” 
felirattal különböztethetőek meg a lapban szereplő többi cikktől. 

- A választási hirdetések díjának meghatározásánál a lap „politikai hirdetések” tarifa 
táblázatának egységárai irányadóak. (lásd melléklet) 

- A választási kampány kezdetéig választási hirdetésnek nem minősülő hirdetésekre a Vasvári 
Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzatában megállapított díjtételek az irányadók. 

- Az újságban, vagy az interneten leadott hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem 
vállal.  

- Fizetett tartalomnak tekintjük azokat a reklámcélú közléseket, melyek a kiadó munkatársai, 
megbízottjai által kontrollált felületeken, ellenszolgáltatás fejében kerülnek közlésre. 

- Kampányidőszak a választási eljárásról szóló 1997 évi C. törvény (továbbiakban: Ve.tv.) 40. 
§ (1) bekezdése értelmében: a választási kampány a választás kitűzésétől a szavazást 
megelőző nap 0 óráig tart. 

- Kampánycsend időszak a Ve. tv. 40.§ (2) bekezdése értelmében: kampánycsend a választás 
napját megelőző nap 0 órától a szavazás befejezéséig tart.  

- A mandátumukat jelenleg is töltő képviselők (helyi és országgyűlési), valamint a Hivatalban 
lévő polgármester fogadóórájának megjelenítése a lapban 200 karakterig ingyenes. Azon 
felül megjelenített bármilyen jellegű szöveg ára 5,-Ft / karakter (leütés). 

 
A képviselő jelöltek, a pártok és azok képviselői egyetértenek és elfogadják, hogy: 
- a választási kampány nem háború;  
- a pártok vagy képviselőjelöltek nem egymás ellenségei, hanem politikai ellenfelei; 
- az országgyűlési és önkormányzati választás a Magyar Nemzet és a város jövőjéről szól; 
- a választási kampány célja, hogy a pártok és jelöltek programjukat, politikai céljaikat    
   ismertessék és értelmezzék; ne legyen céljuk egymás lejáratása; 
- elfogadják, hogy a választási kampány során tilos a jelöltet és a jelölő párt politikusait     
  bűncselekmény elkövetésével vádolni, jó hírnevét kétségbe vonni, magánéletére vonatkozó  
  adatot ellene felhasználni (hitelrontás). Nem tartozik a hitelrontás fogalmi körébe a jelölt  
  korábbi politikai tevékenységének ismertetése és értékelése; 
- vállalják, hogy választási propagandaanyagaikon nevüket feltüntetik 
- a választási kampányt mentesíteni kell minden valótlanságtól, rágalmazástól, fenyegetéstől,   
  az emberi és a politikai jogok sérelmére történő uszítástól, felelőtlen demagógiától; 
- vállalják, hogy az Etikai Kódexet betartják, annak szellemében járnak el, szövegét 

szándékosan félre nem magyarázzák, ki nem forgatják; 
- a választási kampány tisztességességét, emberiességét, törvényességét és tisztaságát alapvető    
   jelentőségű politikai kérdésnek tekintik 
- az itt leírt szabályzat irányvonalat ad a fontosabb etikai kérdésekben, azonban nem térhet    

http://www.vasvarihirmondo.hu/�
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  ki minden, esetenként előreláthatatlan problémára. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot,    
  hogy a megfelelő intézkedéseket megtegyük minden olyan esetben, ha a lap vagy a    
  weboldal fórum működését az illetéktelen hozzászólások veszélyeztetik, beleértve a    
  szándékosan  zavart keltő hozzászólók kitiltását is. 
 
Az etikai kódex életbelépésének ideje: 2010. január 01. Érvényes: 2010. december 31-ig 
 
 
                                                   Választási Hirdetési tarifák: 
 
                                   A 2010-es parlamenti és önkormányzati választásokra 
 
                                  Érvényes: 2010. január 01-től 2010. december 31-ig 
 
Motívumokat, jelképeket, fotókat, illusztrációkat tartalmazó keretes hirdetések esetén: 
Igénybe vehető oldalak: 20. oldal (magazin) 17. oldal (hasznos) 15. oldal (postaláda) 14. oldal (vélemények) 
                                        12. oldal (mozaik) 9. oldal (közélet) 
Árak:       
1/1 oldal 22x32 cm 99.400  Ft (20. oldal)  + 20% 
½   oldal 22x16 cm 64.700  Ft (20. oldal)  + 20% 
¼   oldal 11x16 cm 44.500  Ft (20. oldal)  + 20% 
Ettől kisebb méret  600 Ft /cm 
Áraink nettóban értendőek. 
 
Csak szöveges tartalmú hirdetések esetén: (amely tartalmazhat 1db kisméretű képet) 
Igénybe vehető oldalak: 20. oldal (magazin) 17. oldal (hasznos) 15. oldal (postaláda) 14. oldal (vélemények)  
                                       12. oldal (mozaik) 9. oldal (közélet) 
Árak:       
Oldalon belül 
megjeleníthető Max. 2 flekk 
(1 flekk 1500 leütés karakterekkel, 
szóközzel 12 Times New Roman 
betűtípussal) 

                                                 1 leütés 5 Ft  
                                                 1 flekk 7500 Ft 
                                                           2 flekk 15000 Ft 

 Áraink nettóban értendőek. 
 
A hirdetési szövegek elhelyezése a lapban érkezési sorrendben történik. Érkezési sorrendnek 
tekintjük a szerkesztőségbe beérkezett word formátumban eljuttatatott anyagokat, amely 
hirdetés díját a hirdető Polgármesteri Hivatal pénztárába kp-ban előzetesen befizette és arról 
a számlát bemutatta.  Amennyiben a hirdetés fotót is tartalmaz azt nagy felbontású JPEG 
formátumban, kérjük biztosítani. 
 
Lapzárta: minden hónap 1-én 
Megjelenés: minden hónap 10-ig 
 
 
Elérhetőségek: 
 
Felelős szerkesztő: Balogh Tamás 
Levelezési Cím: 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. 
Szerkesztőség: Szabadság tér 1.(Találkozások Háza) 
Tel/fax: 42/911-100 illetve 30/6370-995e-mail: info@vasvarihirmondo.hu 

mailto:info@vasvarihirmondo.hu�
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A Hírmondó 2009-es legjobb fotói:  
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A Hírmondó tervei 2010-ben: 
 
Mint az újság Felelős-szerkesztője megígérhetem, hogy szerkesztőségünk tagjai 2010-ben is 
mindent megtesznek majd azért, hogy a helyi lakosok tájékozottak legyenek a helyi 
közéletben és kultúrában. Továbbra is foglalkozunk emberi történtekkel, helyi eseményekkel, 
várospolitikával, oktatással, sporttal, egészségüggyel és hagyományaink ápolásával. Olyan 
alkotók publikálnak 2010-ben is a Hírmondóban, akik az események részesei, átélői. Tucatnyi 
olyan fiatal értelmiségi szegődött szerzőtársunknak, akik írásaikkal jelen vannak a helyi 
közéletben. Az idei esztendő kétségkívül legfontosabb belpolitikai eseménye (i) lesz a 
választás. Lapunk felkészülten várja a kampány időszakot, ahol a kiadó által deklarált 
szabályok mellett mindvégig a független tájékoztatásra törekszünk majd. Szeretnénk, ha a 
Vasvári Hírmondó kedvelt olvasmánya lenne mindenkinek, aki szeretne többet tudni a várost 
foglalkoztató kérdésekről.  
Kérem Önöket, hogy ha észrevételük, kérdésük, javaslataik vannak, keressenek bizalommal az 
alábbi elérhetőségeken:  
Mobil: 30/6370-995 vagy info@vasvarihirmondo.hu vagy személyesen az újság 
szerkesztőségben a Találkozások Háza I. emeletén 
 
Tiszavasvári, 2010. január 30. 
 

Tisztelettel:  
 
 

/: Balogh Tamás :/ 
    Felelős-szerkesztő 

 
 
Tárgy (7. np.): Előterjesztés a Best of Radio 2009. évi tevékenységének és 

gazdálkodásának alakulásáról.   
Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester  
Témafelelős: Rácz Mónika osztályvezető 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Hangsúlyozta, hogy csak pozitív visszajelzésekről tud beszámolni a rádióval kapcsolatosan, 
mely hitelesen tájékoztatja a hallgatókat. Megköszönte a rádió munkatársainak is az önzetlen 
segítségét. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a 
határozattervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.  
 
Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.  
 

mailto:info@vasvarihirmondo.hu�
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A Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2010. (II.11.) Kt. sz. 

határozata 
 

a Best of Radio 2009. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Média Egyesület által 
benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
1./ a Tiszavasvári Média Egyesületnek a Best of Radio 2009. évi tevékenységéről és 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy  
 

a) kösse meg a Tiszavasvári Média Egyesülettel a tárgyévi költségvetési rendeletben 
jóváhagyott összeg szerinti, aktualizált Támogatási szerződést. 

 
b) a Támogatási szerződést a továbbiakban is évente vizsgálja meg tartalmi 

szempontból és szükség szerint terjessze a Képviselő-testület elé felülvizsgálat 
céljából.  

 
Határidő: azonnal Felelős: Rozgonyi Attila polgármester
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A 25/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat melléklete 
 
 

Tiszavasvári Média Egyesület 
Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 19/a. 

Szerkesztőség: 4440 Tiszavasvári Szabadság tér.1./Találkozások Háza/ 
Adószám: 18817911-1-15 

Telefon/fax: 42/911-100 e-mail: mediaegyesület@gmail.com. Mobil:30/6370-995 
Bankszámla: 68700016-10138797 - Takarékszövetkezet 

 
 

A TISZAVASVÁRI MÉDIA EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA  
A BEST OF RADIO 2009. ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MŰKÖDÉSÉRŐL 

 
A Tiszavasvári Média Egyesület 2007. július 07-én alakult. Az egyesületet 2007. szeptember 
07-én jegyezte be a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Bíróság. Az egyesületünk alapszabály 
szerinti célja: városi és kistérségi szinten elektronikus és nyomtatott médiumok alapítása, 
fenntartása és működtetése; ezen kívül PR- és marketing tanácsadás, valamint sajtómegjelenés 
biztosítása elsősorban turisztikai területen, együttműködve a kistérség önkormányzataival, 
intézményeivel, vállalkozásaival. 
A helyi médiumok - ezen belül is a helyi rádiók - szerepe az elmúlt években felértékelődött és 
meghatározó szereplői lettek a médiapiacnak. Egyesületünk első projectje 2007-ben indult. 
Szeptember 03-án pályázatot nyújtottunk be az Országos Rádió és Televízió Testület a 
Rádiózásról és Televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41.§(1) bekezdésének a) pontja 
alapján helyi frekvencia hasznosítására kisközösségi rádiók céljára. A testület 2008. január 
11-én kelt levelében a Tiszavasvári Média Egyesület pályázatát nyertessé és nem 
nyereségérdekelt műsorszolgáltatóvá nyilvánította, 3 év időtartamra. Adásunkat 2008 
novembere óta sugározzuk az FM 98.00 MHz-en Tiszavasváriban és annak közvetlen 
vonzáskörzetében, a hét minden napján, non-stop. Rádiónk lehetőséget biztosít a helyi 
intézmények, civilszervezetek, közösségek életének bemutatására. Együttműködünk a helyi 
Önkormányzattal, a város oktatási intézményeivel, a Tűzoltósággal, a Rendőrkapitánysággal, 
a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, és civil szervezetekkel. Önálló műsora 
van rádiónkban a Szögi Lajos Bölcs Baglyok Oktatóközpontnak, a Nagycsaládosok 
Egyesületének, az Észak-Alföldi Regionális Tanácsnak, a Vasvári Pál Múzeumnak, a helyi 
Horgászoknak a Tiszavasvári Görög Katolikus Egyházközségnek, a Tiszavasvári Református 
Egyházközségnek, és az Irodalmi Rádiónak. 
Személyi feltételek: 
Az egyesület tagjai helyi és a térségben élő fiatal, diplomás, kommunikációs szakemberek, 
akik az egyesület céljait szem előtt tartva munkálkodnak. Egyesületünk lehetőséget biztosít 
egyetemi vagy főiskolai diákoknak gyakorlati tudásuk megszerzéséhez. A rádióban dolgozó 
munkatársak jó része egyesületi tag, taglétszámunk jelenleg 13 fő, ebből 10 fő tiszavasvári 
lakos, 3 fő más településekről (Nyíregyháza, Nyírtelek, Nyíregyháza) jár be rádiónkba. 
A szervezet: 
Szervezet neve: Tiszavasvári Média Egyesület 
Címe: 4440, Tiszavasvári Szabadság tér 1. 
Képviselője: Mészáros Gábor 
Elérhetőség: 06-70/3159640 
info@bestofradio.hu 
A támogatás felhasználása: 
Az Önkormányzat által megítélt 600 e Ft támogatást saját forrásainkkal kiegészítve műszaki, 



 

 64 

technikai, fejlesztésekre, működésre és jogdíjakra vettük igénybe a 2009-es évben. 
Önkormányzati támogatás felhasználása: 
12500 Ft Bue Comp Kft Számítástechnikai eszközök 
18340 Ft Opus Music Kft Mikrofonok, kábelek 
4615 Ft Postelektronic Kft telekommunikáció 
240000 Ft Találkozások Háza Bérleti díj 
15600 Ft Sándor és Nagy Kft Hangszigetelő szivacs 
36300 Ft Szabit Kft Számítástechnikai eszközök 
127500 Ft Artisjus Jogvédı Iroda jogdíjak 
123186 Ft Mahasz jogdíjak 
17990 Ft Média Markt diktafon 
12600 Ft Creativeart domain regisztrációk 
Összesen:608.631 Ft 
Számlák mellékelve! 
 
Begyújtott pályázataink és annak eredménye: 
2009-ben az Nemzeti Civil Alaphoz, a Tiszavasvári Városért Alapítványhoz, valamint a 
Leaderhez nyújtottunk be pályázatot. Az NCA-nál sajnos pályázatunk nem nyert a Leader 
pályázat elbírálása 2010 év közepén várható. A Tiszavasvári Városért Alapítványtól 2009-ben 
100 e Ft támogatást nyertünk, amely összeget a következő célokra fordítottunk. 
50 e Ft technikai fejlesztés (Antenna, RDS, kábelvásárlás) 
30 e Ft „Te is Szereted” városmarketing kampány 
20 e Ft „Média Nap” rendezési költségek. 
 
Tevékenységünk bemutatása (A"leggyorsabb" médium) 
Elsősorban az elérhető lokális híreknek, információknak, helyi promócióknak, az erőteljesen 
élő lokálpatriotizmusnak és a fogyasztóval kialakítható informális, közeli, személyes 
kapcsolatnak köszönhető a helyi rádiók sikere. Úgy gondoljuk, mi vagyunk az internet után a 
"leggyorsabb" médium, a városban. Napról-napra beszámolunk a városban és a térségben 
történő eseményekről. Híreket, tudósításokat, hangképes anyagokat hallhatnak tőlünk. A 
tavalyi nehéz gazdasági esztendő ellenére megpróbáltunk minden olyan városi eseményről 
beszámolni, amely kiemelten fontos szerepet tölt be a város életében. 
Így ott voltunk többek közt: 
- a nemzeti ünnepeinken (március 15., augusztus 20., október 23.) 
- a kulturális eseményeken (Magyar Kultúra Napja, Tisza parti Dalostalálkozón Fúvószenekar 15 

születésnap, kiállítások, Vasvári Pál Emlékhét) 
- a városi nagyrendezvényeken (Öhönforgató, Múzeumok Éjszakája, Szentmihályi Kézműves 

találkozó és Lovasnap, Múzeumok Őszi Fesztiválja) 
- sporteseményeken. 
Élőben közvetítettük a Fehérgyarmat-Tiszavasvári NB-II kézilabda mérkőzést, tudósítottunk a ’94-
es tiszavasvári kézis fiúk nagy sikeréről, a nyíregyházi kézilabda Gáláról. 
A 2009 évben interjúkat készítettünk a városba látogató ismert személyiségekkel, így például 
az Európai Uniós választási kampány idején ismert politikusokkal, Vasvári Pál emlékhét 
díszvendégével, az Országgyűlés Elnökével és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
alelnökével. Az interjúk során nem maradhattak ki művészek, zenészek, előadók sem. 
Beszélgettünk a Duma Színház népszerű humoristáival, Szekeres Adrienn énekessel a Magna 
Cum Laude zenekarral. A sportélet kiválóságai is megszólaltak rádiónkban így Dr. Molnár 
Tamás háromszoros Olimpiai Bajnok vízilabdázó, Mészöly Géza válogatott labdarúgó, Katus 
Attila fittnes világbajnok, Dávid Sándor a Hungaroring sajtófőnöke, Izsányi Szabolcs a 
Nemzeti Sport Forma-1-es szakírója. Mindezek mellett kiemelten foglalkoztunk a városban 
zajló eseményekkel, amelynek kapcsán több száz, rövidebb-hosszabb interjút készítettünk 
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városvezetıkkel, intézményvezetıkkel, civilekkel, sportolókkal és lokálpatrióta 
városlakókkal. 
 
Fotók a kitelepülésekről: A „látható rádió”: 
Sokat dolgozunk azért, hogy minél több városlakót üdvözölhessünk hallgatóink között. 
Az elmúlt esztendőben, néhány esetben mi mentünk a hallgatókhoz, ahol élőben láthatták, 
hogyan készül egy rádióműsor. Ezt a kitelepülések helyszínen készült fotók is bizonyítják. 
Váci Mihály Gimnázium Vasvári Pál Középiskola 
Drogmentes Maraton 
Belvárosi Fagyizó 
Öhönforgató 
Strand 
Média Nap 
 
Egyéb tevékenységeink: 
Egyesületünk egyéb, az alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően végez, pr marketing 
és turisztikai tevékenység: 
2009-es referenciáink: 
- Múzeumok Éjszakája (Vasvári Pál Múzeum) marketing kampány 
- Ízek Kavalkádja Kistérségi Gasztronómiai Fesztivál marketing kampány 
- V. Öhönforgató és Néptánctalálkozó (Találkozások Háza) sajtókampány 
- Te is szereted? városmarketing kampány (Tiszavasvári Városért Alapítvány) arculat tervezés és 

marketing kampány végrehajtása. 
- Média Nap sajtókampány és rendezvénybonyolítás 
- TAMOL sajtókampány 
- Allianz Biztosító rádiókampány 
- Uniqa Biztosító rádiókampány 
- Takarékszövetkezet rádiókampány 
 
2010-es terveink: 
Egyesületünk tagjai 2010-ben is mindent megtesznek majd azért, hogy az Önök 
támogatásának is köszönhetően a városlakók még tájékozottabbak legyenek a helyi 
közéletben és kultúrában. Továbbra is foglalkozunk emberi történtekkel, helyi eseményekkel, 
várospolitikával, oktatással, sporttal, egészségüggyel és hagyományaink ápolásával. 
A legfontosabb mégis, hogy szórakoztató élmény dús rádiót csináljunk hallgatóink 
megelégedésére. 
Szeretnénk megköszönni Tiszavasvári Város vezetésének a Képviselő Testületnek, hogy az 
elmúlt évben is támogattak, mely nagy segítséget jelentett számunkra. Bízunk benne, hogy az 
ide esztendőben is támogatják a lokális sajtót így rádiónkat. Bízunk benne, hogy a vállalt 
célkitűzéseink nagyban hozzájárulnak a város életének színesítéséhez, a kulturális és 
társadalmi értékeink bemutatásához és a mindennapi információáramlás elősegítéséhez. 
Eddigi együttműködésüket köszönjük, bízunk további támogatásukban! 
 
Tiszavasvári, 2010. január 20. 
                                                            Tisztelettel:  

Mészáros Gábor 
             Elnök 
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Ötvös János képviselő kiment az ülésteremből, így 17 fő képviselő volt jelen. 
 
 
Tárgy (8.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2009. évi 

tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.  
Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Rácz Mónika osztályvezető 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Köszönetet mondott a televízió munkatársainak az áldozatos munkájukért és kiemelte azt is, 
hogy politikai jellegű panaszokat nem hallott a munkájukkal kapcsolatosan.   
 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a 
határozattervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 17 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2010. (II.11.) Kt. sz. 
határozata 

 
a Tiszavasvári Városi Televízió 2009. évi tevékenységének és gazdálkodásának 

alakulásáról 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szabadidős 
Programszervező Egyesület által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
1./ a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári 

Városi Televízió 2009. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót 
elfogadja. 
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2./ felkéri a Polgármestert, hogy  
 

a) kösse meg a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesülettel a tárgyévi 
költségvetési rendeletben jóváhagyott összeg szerinti, aktualizált Támogatási 
szerződést. 

 
b) a Támogatási szerződést a továbbiakban is évente vizsgálja meg tartalmi 

szempontból és szükség szerint terjessze a Képviselő-testület elé felülvizsgálat 
céljából.  

 
 
Határidő: azonnal Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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A 26/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat melléklete 
 

 
SZABADIDŐS PROGRAMSZERVEZŐ EGYESÜLET 

Tiszavasvári Városi Televízió 
Tiszavasvári, Hősök út 51. 4440 

Tel.: 06 42/520-125, 30/336-4177, email: fuliiq40@t-online.hu 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A TISZAVASVÁRI VÁROSI TELEVÍZIÓ 2009-BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 

 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 

 
A 2009-es esztendő egy eléggé vegyes, de kiforrott év volt számunkra. Az előző évekhez képest 
több volt a sikerek, mint a kudarcok sora. Egy biztos: tettük, amit tennünk kellett, amit a város 
lakossága elvárt tőlünk. Örömünkre az EuroCable Magyarország Kft jóvoltából már több mint 2500 
családhoz jut el nap, mint nap az adásunk itt Tiszavasváriban, és az év közepétől már 
Szorgalmatoson is tudnak bennünket nézni az érdeklődők. Ettől jóval több emberhez jutunk el az 
internet segítségével.  
Ha a statisztikát nézzük, volt 365 adásnapunk. Ezt lebontva: 1460 adásóra, melyet az újonnan 
készített műsorok, és az ismétlések tesznek ki. Műsorstruktúránkon változtattunk. A testületi ülések 
csak kedden kerülnek levetítésre, így nem egymást követő napon ismételünk, hanem egy hét múlva. 
Erre azért volt szükség, hogy azok is láthassák ezt a műsort, akik éppen a műszakolás miatt akkor 
nem tehetik meg.  
 
Tehát: 
 
Vasárnap – Hétfő: Vallási, felekezeti műsorok, sport 
Kedd : Képviselőtestületi ülés 
Szerda -Csütörtök: Hírek, riportok 
Péntek – Szombat: Riportok, közszolgálati műsorok   
 
Továbbra is nagy sikere van a délelőttönkénti ismétléseknek. A Kedves Nézők minden nap 9.00 – 
11.00-ig láthatják újra az előző napi műsorunkat. 
 
2010. január 5-én ünnepeltük fennállásunk 3. éves évfordulóját. Sikerült elérnünk, és 
bebizonyítanunk, hogy a politikai egyensúly megtartása és a korrekt tájékoztatás a feladatunk. 
Mindig odamentünk, ahol a hír volt, de vigyáztunk arra, hogy senkit ne hagyjunk ki. A bölcsődés 
ballagástól a szociális otthonban lakók karácsonyozásáig minden területet átöleltünk. Volt, ahova 
nem sikerült elmennünk, de többször kértünk mindenkit, hogy ne aznap, vagy előtte való nap 
szóljanak. Sajnos érték a TV-t olyan vádak, hogy műsort szándékosan visszatartunk – „felsőbb” 
utasításra, vagy szabotáltuk a műsort. Előfordult, hogy a technikai hiányosságok folytán később 
került valami adásba, vagy az adásbonyolító gépen a Windows „elment szabadnapra”, de a 
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szándékosságot minden esetben kizárjuk. Sajnos ez az a terület, ahol nem nagyon tudtunk 2009-ben 
fejleszteni. Mivel a számítógépeink a nap 24 órájában mennek, nagyobb az igénybevétel, így 
gyakoribb a meghibásodás is. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Tiszavasvári Városért 
Alapítvány kurátorainak, akik az elmúlt évben megajándékoztak bennünket egy új géppel, melyet 
adásbonyolításra használunk.  
Pont a hiányos technikai berendezéseknek köszönhető, hogy az ORTT, - akik rendszeresen bekérik 
ellenőrzés céljából az adásnapjainkat – ismét figyelmeztetett bennünket, mert az elküldött DVD-n 
nem szerepelt a spotunk, és nem látszott a TVTV jel. A fellebbezésben kitértünk rá, hogy nincs 
pénzünk olyan komoly műszerre, ami az adást a lejátszás pillanatában rögzítené, mert abban viszont 
mind a kettő kifogásolt dolog megtalálható. 
 
A műsorainkról: 
 
Sokszor számunkra is meglepő, hogy milyen nagy a nézettségünk. Vannak csúcs műsorok, 
kiemelkedő nézőszámok. Ilyen a Testületi Ülések közvetítése, a Megkérdeztük a Polgármestert, a 
szalagavatók, ballagások, illetve a sport, és az egyházi adások közvetítése. A 2009-es évben a nézők 
által megítélt legjobb riport a Dr. Helmeczi László, a Szögi-család ügyvédjével készített beszélgetés 
volt, mely a Debreceni Ítélőtáblán megszületett végleges döntés után készült. Nagy sikere van 
továbbá az Ismeretlen Ismerősök, valamint a Tabuk Nélkül c. vacsorás beszélgetős műsornak is. 
Sok szülő nagy örömére esténként ment az Esti Mese, melyet óvodás mesemondó versenyen vettünk 
fel, és addig sugároztuk, míg tartott a sok kis előadóból. Beszámolómban már említettem a politikai 
egyensúly megtartását. A Média Törvény értelmében – az EP-s választásokkor minden érintett 
szóhoz juthatott, ugyan annyi műsoridőt biztosítva számukra. Sokszor kapunk elismerő sorokat 
mailben azoktól, akik interneten nézik az adásokat. Még mindig sok a külföldön dolgozó, vagy 
Tiszavasvári kötődésű néző. A sportműsoroknak nagyban köszönhető (foci, kézilabda), hogy sok 
idegen, pontosabban nem Tiszavasvári lakos látogat honlapunkra. Ez kétélű dolog: elismerés 
számunkra, és reklám Tiszavasvárinak.  
Amiből továbbra sem szeretnénk engedni, az az őszinteség, amely jellemzi műsorainkat. Tetszik a 
nézőknek, hogy nincs tabu téma, és a Megkérdeztük a polgármestert c. műsorban minden általuk 
feltett kérdés elhangzik. 
 
Kapcsolatok: 
 
Nemzetközi kapcsolatot nem sikerült kialakítanunk, bár a nyelvi nehézségek miatt nem is biztos, 
hogy szükség van rá. Viszont országon belül sikerült a budapesti CAFE Produkciós Irodával, a 
Hajdúnánási Városi Televízióval, a Szekszárdi Városi Televízióval, és most legutóbb a Mátészalkai 
Városi Televízióval együttműködési és műsorcsere megállapodást kötni. 
 
Pályázatok: 
 
Sajnos komolyabb pályázatot, amit az ORTT felé nyújthatnánk be – az idén sem mertünk 
megkockáztatni, mert addig, míg a Kölcsey TV 180 milliót nyer, és még 100 milliót HD-s átállásra, 
addig mi, illetve hozzánk hasonló költségvetésű városi televíziók semmit. Csak azt a 90.000.-Ft 
pályázati díjat veszíthettük volna el, ami nagy érvágásnak számítana. 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Médiák Tanácsadó Testülete működés 
folyamatosságának biztosításáról. 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Rácz Mónika osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozat-tervezet 1. pont „A” alternatívájának, valamint 2. pont „A” 
alternatívájának elfogadását. 
 
Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
a határozat-tervezet 1. pont „A” alternatívájának, valamint a 2. pont „A” alternatívájának elfogadását 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Ötvös János képviselő visszajött az ülésterembe, így 18 fő képviselő volt jelen. 
 
Hozzászólások: 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Hangsúlyozta, hogy a bizottságok úgy döntöttek, hogy nem szükséges tanácsadó testületet 
működtetni a Vasvári Hírmondó mellett és a jelenlegi szerkesztőt bízza meg továbbra is a 
szerkesztői feladatok ellátására.    
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Utalt arra, hogy amennyiben az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot bízza meg a Képviselő-
testület ezen feladatok ellátásával, az nem változtat a jelenleg fennálló helyzeten, ugyanis a 
Tanácsadó Testületben betöltött tisztségéről lemondott három tag a Bizottságnak is a tagja. 
Hangsúlyozta, hogy ha a felelős szerkesztő eddig nem fogadta el az ő véleményüket, akkor ezután 
sem fogja. Nem látta akadályát annak, hogy most szüntessék meg a felelős szerkesztő megbízatását.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy az egyik javaslat szerint önkormányzati struktúrán kívüli szervezet látná el az 
említett feladatokat, míg a másik megoldás továbbra is az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
hatáskörében hagyná ezen feladatkört, így a Tanácsadó Testületi tisztségről csak a Bizottsági 
tagsággal együttesen lehetne lemondani. Utalt arra is, hogy abban az esetben, ha visszavonja a 
jelenlegi felelős szerkesztő megbízatását a Képviselő-testület, akkor a következő hónapban 
valószínűleg nem tudják kiadni a Vasvári Hírmondót, vagy rendkívüli képviselő-testületi ülést kell 
összehívniuk ezen problémakör megoldására. Hangsúlyozta azt is, hogy a szerkesztő bizottság ad 
hoc jelleggel, az érintett személyekből állt össze azért, hogy orvosolja ezen hiányosságokat és nem 
hivatalosan kinevezett szervezetről van szó. 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző:   
Elmondta, hogy egy korábbi tanácsadó testületi ülésen merült fel annak a kívánalma, hogy a 
főszerkesztő munkáját egy szerkesztő bizottság segítse. Ezzel kapcsolatosan megjegyezte, hogy 
hamarosan előjöttek a szerkesztő bizottság munkáját akadályozó tényezők is, mint például a 
helyhiány, ugyanis a bizottság nem rendelkezik olyan helyiséggel ahol összeülhetnének, vagy akár 
ahol az állampolgárok hirdetéseket adhatnának fel. Erre való tekintettel gondolta úgy, hogy az első 
üléseket megtarthatják a jegyzői irodában is. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a szerkesztő 
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bizottságot a következő személyek alkotják: Bundáné Badics Ildikó jegyző mellett Rácz Mónika az 
önkormányzati hírekért felelős, Juhász Borbála a közéleti, míg Fintor Gábor a sport rovatot fogja 
össze.  
 
Dr. Litkei László képviselő:   
Megkérdezte, hogy miért szükséges leváltani a felelős szerkesztőt, ugyanis ennek a döntésnek 
komoly szakmai indoka kell legyen. Véleménye szerint természetes, hogy mindenki munkájában 
lehet találni hibákat. Álláspontja szerint a Vasvári Hírmondó színvonala sokat javult és betölti azt a 
szerepet, amit előzetesen szánt neki a Képviselő-testület. Ezt azzal is alátámasztotta, hogy sokan 
vették meg, illetve fizettek elő a lapra.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy ezen előterjesztést a Hírmondó körüli folyamatos összetűzések és a Tanácsadó 
Testület három tagjának a lemondása indokolta. Az előterjesztés alapján nem a főszerkesztő 
leváltásáról kell dönteni, hanem a feltételrendszer megerősítése szükséges, amely az újság 
zavartalan, folyamatos működését fogja biztosítani a választások időtartama alatt. Véleménye 
szerint a jelenlegi felelős szerkesztő tisztségének 2010. október 31-ig történő megerősítése alapján 
értelmetlenek lesznek a további viták. Bár természetesen dönthet a Testület úgy is, hogy más 
főszerkesztővel képzeli el a közös munkát.  
 
Palló Sándor képviselő:  
Megjegyezte, hogy nem 2010. október 31-ig kellene megerősíteni a jelenlegi, vagy esetleg az új 
főszerkesztő megbízatását, ugyanis akkor az új Képviselő-testületnek rögtön az alakuló ülésen 
kellene ilyen nagy horderejű kérdésben döntenie. Erre való tekintettel javasolta, hogy 2010. 
december 31-ig bízza meg a felelős szerkesztőt.  
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Véleménye szerint amellett, hogy a Tanácsadó Testület javaslatait nem vette figyelembe a jelenlegi 
felelős szerkesztő, az újságban közölt választási cikkekkel kapcsolatos viták és az újság ellen 
valószínűleg megindításra kerülő polgári peres eljárás is indokolhatja új felelős szerkesztő 
kinevezését. 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Megerősítette az elhangzottakat és elmondta, hogy 250 eFt-ra perlik az Önkormányzatot a 
Hírmondó miatt, melynek megalapozottságáról jelenleg nem tud nyilatkozni, ugyanis azt az 
önkormányzat jogásza vizsgálja.  
Elmondta, hogy 5 képviselő írásban névszerinti szavazás tartását kérte a határozat-tervezet 2. 
pontjával, tehát a felelős szerkesztő személyével kapcsolatosan. Kérte, hogy először a határozat-
tervezet 1. pontjáról döntsön a Képviselő-testület, azaz arról, hogy szükség van-e Tanácsadó 
Testületre a továbbiakban és ha igen, akkor ezen feladatok ellátásával a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot bízza meg.   
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Elmondta, hogy nagyjából 2 éve már, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság látja el a 
Tanácsadó Testület feladatait, mégsem működik jól a rendszer.    
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Nem értette a Tanácsadó Testület döntését és nehezményezte azt, hogy soha nem foglalt állást a 
Testület. 
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Ráduly Zsolt képviselő: 
Hangsúlyozta, hogy a Testület csak „tanácsadó” jogkörrel működött és tekintettel arra, hogy nem 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságként, hanem tanácsadó testületként működött, így csak 
tanácsot és nem javaslatot adhatott az illetékes médiák részére.   
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Véleménye szerint a nemcsak a médiák, hanem a Képviselő-testület részére is továbbítani kellett 
volna a javaslatukat. Ettől függetlenül kérte, hogy a határozat-tervezet 1. pontjának „A” 
alternatívájáról szavazzon a Képviselő-testület, tehát arról, hogy indokoltnak tartja-e a továbbiakban 
a Tiszavasvári Médiák Tanácsadó Testületének működését. 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a 
határozat-tervezet 1. pontjának „A” alternatíváját. 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Kérte, hogy először Palló Sándor képviselő azon javaslatáról szavazzon a Testület, hogy 2010. 
december 31-ig hosszabbítsák meg a felelős szerkesztő megbízatását.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással (1 fő nem 
szavazott) elfogadta Palló Sándor képviselő javaslatát. 
 
Ezt követően kérte, hogy név szerint szavazzon a Képviselő-testület a jelenlegi felelős szerkesztővel 
kötött megbízási szerződés további fenntartásáról, tehát a határozat-tervezet 2. pontjának „A” 
alternatívájának elfogadásáról.   
 
 
Balogh Tamás:  nem szavazott 
Benicsák István:  tartózkodott 
Császár József:  igen 
Dr. Bodnár Zoltán:  igen 
Dr. Litkei László: igen 
Halász László: igen 
Lázár István: tartózkodott 
Nácsa Balázs: igen 
Ötvös János: igen 
Palló Sándor: igen 
Ráduly Sándorné: nem 
Ráduly Zsolt: nem 
Rozgonyi Attila:  igen 
Szabó Zoltán: igen 
Szőke Zoltán: igen 
Tóthné Nácsa Irén: igen 
Tündik András: igen 
Várkonyi István: igen 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással (1 fő nem 
szavazott) elfogadta a határozat-tervezet 2. pontjának „A” alternatíváját és az alábbi határozatot 
hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2010. (II.11.) Kt. sz. 
határozata 

 
a Tiszavasvári Médiák Tanácsadó Testülete működése folyamatosságának biztosításáról 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. 
évi I. törvény 3-5.§-ában és a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 2-3.§-ában foglalt alapelveket és 
rendelkezéseket figyelembe véve az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem tartja a továbbiakban indokoltnak a 

Tiszavasvári Médiák Tanácsadó Testületének működését, ezért a Tiszavasvári Médiák 
Tanácsadó Testületének létrehozásáról szóló 49/2009. (III.19.) Kt. sz. határozatot hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határidő: azonnal                             Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
 

 
2./ A Képviselő-testület a Balogh Tamás felelős szerkesztővel kötött határozatlan idejű megbízási 

szerződést 2010. március 01. napjától 2010. december 31. napjáig tartó határozott idejű 
szerződésre módosítja, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy ennek megfelelően 
módosítsa a megbízási szerződést. 

 
 

Határidő: azonnal                                 Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés megvalósítási terv készítésével kapcsolatosan halasztás 

engedélyezéséről.   
Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 

 

Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a határozattervezetet 
elfogadásra javasolja az alábbi módosítással: 
- A felmentés lehetőségét 2010. évre javasolja biztosítani.  
- A terv elkészítéséhez szükséges felkészülést már most javasolja elkezdeni. 
 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szőke Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
javasolja a Képviselő-testületnek  a  határozat-tervezet  elfogadását.   
 
Nácsa Balázs Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága 1 igen     
szavazattal, 4 tartózkodással,  ellenszavazat  nélkül „Megvalósítási terv készítésével kapcsolatosan 
halasztás engedélyezéséről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban döntést nem hozott.  
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet Lakásügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lakásügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a  határozat-tervezet  elfogadását.   

 
Dr. Litkei László Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Poczkodi Ferenc Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 
Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésével a 
határozat – terv elfogadását javasolja a képviselő testületnek. 
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Hozzászólások: 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Kérte, hogy a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával együtt fogadja el a Képviselő-testület a 
határozat-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2010.(II.11.) Kt. sz.  
határozata 

 
  a megvalósítási terv készítésével kapcsolatosan halasztás engedélyezéséről 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. §-ban az önállóan működő és gazdálkodó szervei által készítendő 
megvalósítási terv elkészítésétől ugyanezen törvény 125. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel 
elve a 2010. évben eltekint.  
 
Felkéri a polgármester, hogy a fentiekről az érintett intézményeket tájékoztassa. 
 
 
Határidő:  azonnal                        Felelős: Rozgonyi Attila 
                         polgármester 
 
Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati 

Múzeumok Igazgatósága iroda használatával kapcsolatos kérelméről.  
Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények: 

 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a határozattervezetet 
elfogadásra javasolja.  
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a 
határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Hozzászólások: 
 
Nácsa Balázs képviselő: 
Javasolta, hogy a Térségi Szolgáltató Ház közös költségeinek a csökkentése érdekében a 
Polgármesteri Hivatalban kerüljön kijelölésre egy olyan személy, aki koordinálja ezen feladatokat, 
ugyanis a téli hónapokban a közös költségek összege megközelíti a saját költségek összegét.  



 

 78 

 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Ez elhangzott felvetéssel kapcsolatosan elmondta, hogy ilyen jellegű problémákkal Áfra Miklós 
aljegyzőt lehet keresni. 
 
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2010. (II. 11.) Kt. számú  
határozata 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága iroda 

használatával kapcsolatos kérelméről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt határkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület nem támogatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok 
Igazgatósága irodahasználat során felmerült rezsiköltség elengedésére vonatkozó kérelmét, 
tekintettel arra, hogy az Önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé ezen költségek átvállalását. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
Múzeumok Igazgatóságát a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
 
Tárgy (12.np.): Előterjesztés a választási szervek megválasztásáról.   
Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős:  Dr. Tóth Marianna köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemény: 
 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2010.(II.11.) Kt. sz. 
határozata 

 
A választási szervek megválasztásáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 
23. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 2010. tavaszán megtartásra kerülő 
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országgyűlési képviselő választásokra való felkészülés keretében a választásokon közreműködő 
szavazatszámláló bizottságok tagjaivá, póttagjaivá a következő személyeket választja meg. 
 
 
1.sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Tagok:       Árki Jenő                                                 Tiszavasvári, Déryné u. 1. 
                  Nagyné Lakatos Éva    Tiszavasvári, Tolbuchin u. 14. 
                  Bukszár Pálné     Tiszavasvári, Mihálytelep 2. 
Póttagok:   Nagy János     Tiszavasvári, Kiss Ernő u. 2. 
                  Takács Imréné     Tiszavasvári, Tolbuchin u. 53. 
 
 
2. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Tagok:      Juhászné Oláh Edit    Tiszavasvári, Gorkij u. 6/b. 
                 Majoros Béla     Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 68. 
                 Virág Balázs     Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 78. 
Póttagok:  Szólláthné Barna Gabriella   Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 110/b. 
                 Mészáros Jánosné     Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 103. 
 
 
3. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Tagok:     Holoda Józsefné     Tiszavasvári, Kabók L. u. 5/c. 
                Nagy Andrea     Tiszavasvári, Tolbuchin u. 4/a. 
                Fehér Ferencné     Tiszavasvári, Árpád u. 7/a. 
Póttagok: Bódor Tünde     Tiszavasvári, Árpád u. 18. 
                Nácsa Lajosné     Tiszavasvári, Bessenyei u. 4. 
 
 
4. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Tagok:     Bertalan György     Tiszavasvári, Bercsényi u. 9. 
                Gáll Sándor     Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 25/a. 
                Róka Irma      Tiszavasvári, Wesselényi u. 13/a. 
Póttagok: Kása Lajosné     Tiszavasvári, Wesselényi u. 18/a. 
                Kabai Jakab     Tiszavasvári, Wesselényi u. 20. 
 
5. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Tagok:     Kissné Szakács Julianna    Tiszavasvári, Petőfi u. 74/a. 
                Juhász Gábor     Tiszavasvári, Petőfi u. 52. 
                Rácz Lászlóné     Tiszavasvári, Petőfi u. 45/a. 
Póttagok: Kola Sándorné     Tiszavasvári, Bajcsy Zs. u. 62/a. 
                Molnár Károlyné     Tiszavasvári, Petőfi u. 86. 
 
 
 
 
6. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Tagok:     Dojcsákné Pásztor Erika    Tiszavasvári, Ifjúság u. 13/1. 
                Tőkésné Tóth Ágnes    Tiszavasvári, Hősök u. 30/a. 
                Mátó Rudolfné     Tiszavasvári, Kossuth u. 58/a. 
Póttagok: Pethe Zoltánné     Tiszavasvári, Ifjúság u. 9/4. 
                Nagy Sándorné     Tiszavasvári, Hősök út 40. 
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7. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Tagok:     Kulcsár Simon     Tiszavasvári, Garami Ernő u. 6. 
                Kecsmárikné Katona Gizella  Tiszavasvári, Kossuth u. 3. I/5. 
                Deli Julianna     Tiszavasvári, Zsdánov u. 8. 
Póttagok: Simon István     Tiszavasvári, Krúdy Gy. u. 12. I/3. 
                Leányvári Attila     Tiszavasvári, Kossuth u. 2. 
 
8. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Tagok:     Horváth Józsefné     Tiszavasvári, Aradi V. u. 35. 
                Cselényi Jánosné     Tiszavasvári, Vörös Csillag u. 9. 
                Olajos Sándor     Tiszavasvári, Bocskai u. 47. 
Póttagok: Bényei Zoltánné     Tiszavasvári, Bocskai u. 41. 
                Halászné Furman Edit    Tiszavasvári, Aradi V. u. 32. 
 
9. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Tagok:      Szabóné Csaba Irma    Tiszavasvári, Kelp I. u. 1/a. 
                 Molnár Ferencné     Tiszavasvári, Gergely Deák u. 17/a. 
                 Kuik Sándor Péterné    Tiszavasvári, Kelp I. u. 6. 
Póttagok: Várkonyiné Móré Julianna   Tiszavasvári, Kabay J. u. 17./a. I/5. 
                 Kopka János     Tiszavasvári, Kabay J. u. 17. 
 
10. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
Tagok:      Gombás Lajosné     Tiszavasvári, Madách u. 1/a. 
                 Boczák Anita     Tiszavasvári, Gépállomás u. 6. 
                 László Istvánné     Tiszavasvári, Kiss u. 7/a. 
Póttagok: Tóth Józsefné     Tiszavasvári, Kiss u. 28. 
                 Linter István     Tiszavasvári, Madách u. 78. 
 
Felkéri a jegyzőt a szavazatszámláló bizottság tagjaiként megválasztott személyek kiértesítésére, 
valamint a funkció betöltéséhez szükséges eskü letételének előkészítésére. 
 
 
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor                   Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
 
 
Tárgy (13.np.): Előterjesztés a 11/2004.(VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési 

Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.   
Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős:  Áfra Miklós aljegyző 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Nácsa Balázs Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Dr. Litkei László Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
11/2004.(VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2010. (II.15) önkormányzati 
rendelete 

 
a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat 

és Szabályozási Terv módosításáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervet (továbbiakban: HÉSZ) az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. § 
 
A tiszavasvári 6651;  6652; 6653; 6654; 6655; 6656 6657; 6658; 6659 hrsz-ú ingatlanokkal érintett 
terület „üdülőházas üdülőterület” (Üü) övezeti besorolását „településközpont vegyes területté” (Vt-6 
) módosítja. 

2. § 
 

A HÉSZ 20. § (6) bekezdésében megállapított „településközpont vegyes terület” övezetre 
vonatkozó rendelkezését a következőképpen módosítja: 
 
„(6) Az övezetben elhelyezett kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete az övezeti előírások 
betartása esetében sem haladhatja meg az 5.000 m2-t.” 
 

3. § 
A rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba. 
 
Tiszavasvári, 2010. február 11. 
 
 Rozgonyi Attila     Bundáné Badics Ildikó 
   polgármester       jegyző 
 
Kihirdetve: 2010.február 15-én 
 
  Bundáné Badics Ildikó 
 jegyző 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés közcélú foglalkoztatás érdekében anyag- és 

eszközbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.   
Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Csikós László köztisztviselő 
 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Nácsa Balázs Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Dr. Litkei László Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.  
 
 
A Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2010. (II. 11.) Kt. számú 
határozata 

 
Közcélú foglalkoztatás érdekében anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
1. Elfogadja a NYÍRBER Kft. (Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) által elkészített, a határozat 

mellékletét képező, a közcélú foglalkoztatás érdekében anyag- és eszközbeszerzéssel 
kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy 
 

- gondoskodjon az Ajánlattételi felhívás megjelentetéséről a Közbeszerzési Értesítőben, 
 

- az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
 
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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3. melléklet a …/2009. (… …) IRM rendelethez  
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

 
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesszió 

 

X 
 
 

 
 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Postai cím: 
Városháza tér 4. 
Város/Község: 

Tiszavasvári 

Postai 
irányítószám:    
4440              

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Csikós László Márk 

Telefon: 42/520-500 

E-mail:  
varosfejlesztes@tiszavasvari.hu 
 

Fax: 42/275-134 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

X   Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
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Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
 

 
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű X 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

X  Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 
 
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]                                           

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                            

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                          

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                            

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

 
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  nem X  
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Közcélú foglalkoztatás érdekében anyag- és eszközbeszerzés 
Tiszavasváriban.  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 
szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                            X c) Szolgáltatás                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően 
 
Építési koncesszió 

 

 

 
 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

X 
 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        �� 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 
 
 

 

 

Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  ����� 

A teljesítés helye  

Tiszavasvári, Városháza tér 
4. 

NUTS-kód                  HU323 

A teljesítés helye  

                               

                               

NUTS-kód                  ����� 
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                          X                    Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma ��� 

VAGY, adott esetben, maximális létszáma ��� 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ��� 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):            

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):       

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Adás-vételi Szerződés, Közcélú foglalkoztatás érdekében anyag- és eszközbeszerzés 
Tiszavasváriban. 
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék 

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 39000000-8 ����-�  ����-� 

 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                             igen      nem   X 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                   igen      nem X 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Közcélú foglalkoztatás érdekében anyag- és eszközbeszerzés Tiszavasváriban. 
 

Megnevezés Szükséges 
mennyiség 

Védőcső(110 mm PVC-KM tokos nyomócső, 110*3,2 mm, 7,5 bar 
névleges nyomásra) 

28 m 

Homok (TH 0/4 P-TT Nyékládháza) 6,1 m3 
Homokos kavics (NKH 0/63 Q-TT Nyékládháza) 406 m3 
C8/10 – XN(H) földnedves kavicsbeton (sávalap készítése) 102,4 m3 
C12/15 – X0b(H) képlékeny kavicsbeton (szerelőbeton készítése) 36,6 m3 
Betonacél (6 mm) 770 szál 
Betonacél (8 mm) 495 szál 
Betonacél (12 mm) 1340 szál 
Betonacél (16 mm) 360 szál 
Kavics (0-63 kavicságyazat) 8,1 m3 
C12/15 – X0b(H) képlékeny kavicsbeton (járdakészítés) 8,1 m3 
C16/20 – X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton 
(vasbeton fal, vasbeton gerenda, vasbeton koszorú, vasbeton lemez, lépcső, 
beton aljzat készítése) 

134 m3 

C20/25 – X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton 
(vasbeton lemez készítése) 

6,7 m3 

Nyílásáthidaló 1,25 m (POROTHERM S) 6 db 
Nyílásáthidaló 1,50 m (POROTHERM S) 26 db 
Nyílásáthidaló 1,75 m (POROTHERM S) 4 db 
Nyílásáthidaló 2,00 m (POROTHERM S) 2 db 
Teherhordó tégla (POROTEHERM 30 HS) 269,7 m2 
Válaszfal tégla (POROTHERM 10 N+F) 64,5 m2 
Falazó habarcs 340 zsák 
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(BAUMIT száraz falazó habarcs, 40 kg/zsák) 
Z-C 100 szelemen és falváz-gerenda 
(LINDAB C 100/1,5 horganyzott acélgerenda SUB 350) 

221,5 m 

Z-C 150 szelemen és falváz-gerenda 
(LINDAB Z 150/1,5 horganyzott acélgerenda SUB 350) 

269,8 m 

Tetőfedés 
(40 mm vastag CTW METECNO-METCOPPO 40/0,6/0,4 poliuretánhabos 
horganyzott tetőpanel + polyester bevonat) 

284,9 m2 

Panelrögzítő csavar 
(KINGSPAN JT2-D-6H-5,5x102 V16 horganyzott acél önfúró csavarok) 

2260 db 

Oldalfalvakoláshoz zsákos kiszerelésű szárazhabarcs 
(LB-Knauf MP 501 W gépi alapvakolat) 

506,9 m2 

Homlokzati alapvakolathoz normál szárazhabarcs 
(LB-Knauf MP 503A gép alapvakolat külső) 

247,5 m2 

Nemesvakolat 
(LB-Knauf EDELPUTZ EXTRA, I-es színcsoport) 

247,5 m2 

Lábazati alapvakolat 
(LB-Knauf ZEMENPUTZ fagyálló) 

64,2 m2 

Lábazati műgyantás vakolatréteg 
(LB-Knauf colorol lábazati vakolat) 

64,2 m2 

Gipszkarton álmennyezet 
(12,5 mm HRAK 1250/2000) 

215,1 m2 

Beltéri aljzatkiegyenlítés 
(MUREXIN önterülő beltéri aljzatkiegyenlítő) 

263,9 m2 

Kültéri aljzatkiegyenlítés 
(MUREXIN önterülő kültéri aljzatkiegyenlítő) 

224,1 m2 

Burkolat készítése beltérben mázas kerámiából 20*30 cm méretben, falhoz, 
oszlophoz 

506,9 m2 

Burkolat készítése beltérben mázas kerámiából 30*30 cm méretben, 
padlóburkolathoz 

263,9 m2 

Burkolat készítése kültérben mázas kerámiából 30*30 cm méretben, 
padlóburkolathoz 

224,1 m2 

Csemperagasztó 
(MAPEI Adesilex P9 flexibilis csemperagasztó, szürke, 25 kg/zsák) 

140 zsák 

Fugázó 
(Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér, 25 kg/zsák) 

10 zsák 

Burkolat készítése beltérben üvegmozaikból 4*4 cm méretben, falon 48,4 m2 
Csemperagasztó 
(MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, fehér, 25 kg/zsák) 

7 zsák 

Burkolat készítése beltérben üvegmozaikból 4*4 cm méretben, 
padlóburkolathoz 

31,2 m2 

Csemperagasztó 
(MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, 25 kg/zsák) 

5 zsák 

Fugázó 
(Keracolor FF Flex fugázó, fehér, 5 kg/zsák) 

3 zsák 

Függőeresz-csatorna 
(LINDAB R 150 félkörszelvényű függőeresz-csatorna, horganyzott acél + 
műanyag bevonat, standard színben, KSZ: 33 cm) 

45,4 m 

Lefolyócső 
(LINDAB SRÖR-120 körszelvényű lefolyócső, horganyzott acél + 

8,9 m 
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műanyag bevonat, standard színben, KSZ: 40 cm) 
Oromszegély 
(LINDAB FOP/PLX/TC 50 matt PE oromszegély, tüzihorganyzott acél + 
műanyag bevonat, 0,6 mm vastag, standard színben, KSZ: 40 cm) 

13,8 m 

Ablakpárkány 
(LINDAB ÖB-120 ablakpárkány, 0,5 mm vastag, horganyzott acél + 
műanyag bevonat, standard színben) 

18,6 m 

Fa beltéri ajtó 
(75*210 cm, HDF egyszárnyú beltéri ajtó, fehér) 

2 db 

Fa beltéri ajtó 
(100*210 cm, HDF egyszárnyú beltéri ajtó, fehér) 

4 db 

Fa kültéri ajtó 
(100*210 cm, egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű, lazúros) 

3 db 

Fa kültéri ablak 
(120*60 cm, egyszárnyú, bukó, hőszigetelt, U=1,1 W/mK, lazúros) 

13 db 

Fa kültéri ablak 
(150*150 cm, egyszárnyú, bukó-nyíló, hőszigetelt, U=1,1 W/mK, lazúros) 

2 db 

Könyöklő 
(Ablakdeszka, alapozott, 125*200 mm) 

18,6 m 

Fa kültéri erkélyajtó 
150*240 cm, egyszárnyú fix üvegfal, hőszigetelt, U=1,1 W/mK, lazúros) 

4 db 

Fa kültéri erkélyajtó 
180*240 cm, kétszárnyú középnyíló-nyíló erkélyajtó, hőszigetelt, U=1,1 
W/mK, lazúros) 

1 db 

Fa kültéri erkélyajtó 
540*240 cm, négyszárnyú bukó-középtoló erkélyajtó, hőszigetelt, U=1,1 
W/mK, lazúros) 

1 db 

Folyosó- és mellvédkorlát 
(acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű 
osztással, porszórt felülettel) 

25,5 m 

Lépcsőkorlát 
(acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű 
osztással, porszórt felülettel) 

14,8 m 

Cső kézfogó 8,2 m 
Glettelés 
(HENKEL CERESIT CEREPLASZTA felületkiegyenlítő glettanyag) 

215,1 m2 

Diszperziós festés 
(SUPRALUX TILATEX beltéri falfesték két rétegben) 

215,1 m2 

Talajnedvesség elleni szigetelés 
(VILLAS PORMEX RAPID oldószeres bitumenes alapozó, egy rétegben) 

303,9 m2 

Talajnedvesség elleni szigetelés 
(EUROSZIG VIAPOL POLYEXTRA GGV 4 MM T üvegszövet 
hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú plasztomerbitumenes lemez 

303,9 m2 

Üzemi-használati víz elleni szigetelés 
(ISOLA DUNABIT PV-4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges 
vastagságú oxidált bitumenes lemez) 

144,6 m2 

Aljzatbeton szigetelés 
(ISOVER TDPT 60/60 lépéshangszigetelő lemez, 60 mm) 

263,9 m2 

Födém szigetelés 
(ISOVER RIO 100 mm lágy hőszigetelő filc) 

248,5 m2 
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Hőhidak szigetelése 
(HERATEKTA-C3 háromrétegű fagyapot építőlap, polisztirolhab 
hőszigetelő maggal, 2000*500*50 mm) 

429 m2 

Homlokzati hőszigetelés 
(NIKECELL D (EPS 80) hőszigetelő lemez, 40 mm) 

247,5 m2 

Ragasztó hőszigetelő lemez alá 
(BAUMIT ragasztó, 25 kg/zsák) 

60 zsák 

Süllyesztett szegélykő 
(SEMMELROCK süllyesztett szegélykő 50*20*5 cm, szürke) 

136 m 

C12/15 – XN(H) földnedves kavicsbeton 
(Beton alapgerenda szegélykő alá) 

3 m3 

Térburkolat 
(SEMMELROCK PICOLA térkő, 40*14*3,8 cm, vörös) 

101,5 m2 
 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem X 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                          

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ……  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY:  kezdés                            (év/hó/nap)    

                                                  ÉS/VAGY 
             befejezés                      2010.04.30. (év/hó/nap)  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Késedelmes teljesítés esetére minimum 10.000.- Ft/nap kötbér. 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

Előleg nyújtására nincs lehetőség.  

Ajánlatkérő a megbízottja által a jóváhagyott számlát, a teljesítést követő 60 napon belül (Kbt. 
305.§. (3) bekezdés) átutalással egyenlíti ki. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)           

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    nem X 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása                      

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
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III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és külső erőforrást nyújtó 
szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontja 
szerinti kizáró okok fennállnak. Nem lehet továbbá ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást biztosító szervezet, 
akivel szemben a Kbt. 61.§ (1 bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés 
szerinti kizáró okok fennállnak.   

Igazolási mód: Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak és erőforrást biztosító szervezetnek nyilatkoznia kell a kizáró okok 
fenn nem állásáról. (A Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint.) 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének  

10%-át meghaladó alvállalkozónak  az  

alábbiak szerint kell igazolni gazdasági és 

pénzügyi alkalmasságát: 

I- V. számú részajánlat esetében 

-  2008. évi számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójának  másolata. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő és a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
alvállalkozó: 

I- V. számú részajánlat esetében 

- Ha a 2008. évi mérleg szerinti eredménye 
kisebb, mint nulla.   

(Külön-külön megfelelés) 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő és a közbeszerzés  értékének 10 
%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak műszaki illetve 
szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint 
kell igazolnia: 
I- V. számú részajánlat esetében 
− Az előző három évben (2006., 2007. 2008.) 

legjelentősebb szállításainak ismertetése, ( 
legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő 
másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az 
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi 
szállítások mennyiségére utaló más adat 
megjelölésével), melyet a Kbt. 68. §. (1) 
bekezdése szerinti referenciaigazolással kell 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő és a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
alvállalkozó ha: 

I- V. számú részajánlat esetében 

- nem rendelkezik az előző három év (2007., 
2008., 2009.) valamelyikében, legalább két 
a minimum nettó 2.000.000.- Ft. vagy 
nagyobb értékű anyag szállítási 
referenciával.  

 
- ha a megajánlott termék nem felel meg az 

ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban megadott műszaki 
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igazolnia. 
 
− A 67 §. (1) bek. d) pontja szerint, a 

szállítandó eszközök leírása, magyar nyelvű 
prospektusa. 

 

paramétereknek. 
 
(Együttes megfelelés) 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem X 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen    nem X 

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:                 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli X   

Tárgyalásos   

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli   

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                    X 

             X       Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1. Ajánlati ár 

2. Ajánlatkérő számára kedvezőbb, 60 napot meghaladó fizetési határidő 
(nap) 

Súlyszám 

20 

1 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X 
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Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)                               

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)                

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

Hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum:  2010/02/….. (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10.00 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 20.000,- + ÁFA  Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: NYÍRBER Kft. pénztárába történő befizetéssel, vagy a Kft. 
68800099-11037637 számú bankszámlájára történő átutalással. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum:  2010/02/….. (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10.00 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV     

                                                            X                                     

Egyéb:                                                                                        

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

                      (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:  2010/02/….. (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10.00 

Helyszín : NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft 
Tárgyaló, (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       igen      nem X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:                 

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 
                 igen     nem X   

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2010.02. ... 1030 óra 
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2010. március …. 
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  
                                                                                           

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) 

          igen X     nem  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  

A dokumentáció munkanapokon 8-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának 
napján 8-10 óráig vehető át előzetes telefonon történő értesítés mellett a NYÍRBER 
Kft.–nél (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a).  

A dokumentáció postai úton történő megküldése is kérhető, amennyiben ajánlattevő igazolja a 
befizetést, és közli postacímét, a Kbt. 54. §.(4) bekezdése szerint.  
 

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  

         Az adható pontok alsó határa 0, felső határa 10. 
 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: 

 
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?           igen      
nem  
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V.7) Egyéb információk: 

1.) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti – a Kbt.  59. §-ában foglaltak 
figyelembevételével – melynek összegszerű mértéke 300 .000,- Ft, azaz háromszázezer  
forint. Az ajánlati biztosíték ajánlatkérő számlájára történő átutalással, bankgarancia 
nyújtásával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást 
tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthető. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot a  
Tiszavasvári Város Önkormányzata, OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári fiókjánál, vezetett 
11744144 – 15404761számú számlájára kell átutalni  melynek pénzintézet által történő 
igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján 
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a 
kedvezményezettnek ajánlatkérőnek kell lennie, és az ajánlati kötöttség lejártáig 
érvényesnek kell lennie, az ajánlathoz mellékelni kell. 
2.) Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. 
3.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. A benyújtás 
helye: NYÍRBER Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) tárgyalóterme.  
A csomagoláson fel kell tüntetni a „Közcélú foglalkoztatás érdekében anyag- és 
eszközbeszerzés Tiszavasváriban. Az ajánlat 2010/02/…..  -én 1000 óráig nem 
bontható fel.” A csomagoláson más nem szerepelhet. 
4.) Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban történő részvétel feltétele. 
5.) A dokumentáció másra át nem ruházható. 
6.) Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
7.) Az ajánlattétellel felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli. 

8.) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakra. 

9.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4.§ 3/E pontjában foglaltakra. 
Ajánlattevőnek igazolnia kell ajánlatában, az erőforrást biztosító szervezet és az ajánlattevő 
közötti Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást. 
10.) Ha ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt 
is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 

11.) Ajánlattevőnek, és az erőforrást biztosító szervezetnek  60 napnál nem régebbi 
cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell csatolniuk az ajánlatba. 
12.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 70. §. (2) bekezdésére.  

13.) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai az 
érvényesek. 
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 48. §. (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazza. 

 

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2010/02/..(év/hó/nap) 



 

 96 

A. MELLÉKLET 
További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név:   
NYÍRBER Kft.  
Postai cím:    
Hunyadi u. 78/a. 
Város/Község: 

Nyíregyháza 

Postai irányítószám: 
4400 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Kekecs Miklósné 
Címzett:  

Telefon: 42/ 433-722 
 
 

E-mail: nyirber@t-online.hu 
 

Fax: 42/433-719 

Internetcím (URL): www.nyirber.hu 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név:   
NYÍRBER Kft.  
Postai cím:    
Hunyadi u. 78/a. 
Város/Község: 

Nyíregyháza 

Postai irányítószám: 
4400 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Kekecs Miklósné 
Címzett:  

Telefon: 42/ 433-722 
 
 

E-mail: nyirber@t-online.hu 
 

Fax: 42/433-719 

Internetcím (URL): www.nyirber.hu 
 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név:   
NYÍRBER Kft.  
Postai cím:    
Hunyadi u. 78/a. 
Város/Község: 

Nyíregyháza 

Postai irányítószám: 
4400 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Kekecs Miklósné 
Címzett:  

Telefon: 42/ 433-722 
 
 

E-mail: nyirber@t-online.hu 
 

Fax: 42/433-719 

Internetcím (URL): www.nyirber.hu 
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Tárgy (15.np.): Tájékoztató a tiszavasvári 6622 hrsz-ú önkormányzati ingatlan művelési 

ág változásáról.   
Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Nácsa Balázs Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Dr. Litkei László Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2010. (II. 11.) Kt. számú  
határozata 

 
a tiszavasvári 6622 hrsz-ú önkormányzati ingatlan művelési ág változásáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt határkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A Képviselő-testület a tiszavasvári 6622 hrsz-ú önkormányzati ingatlan művelési ág változásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az ingatlan átminősítéséhez további Képviselő-testületi 
döntés szükséges, úgy az arról szóló előterjesztést ismételten terjessze be a Képviselő-testülethez.  
  
Határidő: azonnal    Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a Városi Piac üzemeltetésének tovább folytatásáról.   
Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Áfra Miklós aljegyző 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a határozattervezet 
„A” alternatíváját elfogadásra javasolja.  
 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozat-tervezet „A” alternatívájának elfogadását. 
 
Nácsa Balázs Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozat-tervezet „A” alternatívájának elfogadását. 
 
Dr. Litkei László Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet „A” alternatívájának elfogadását. 
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet „A” alternatívájának elfogadását. 
 
Hozzászólások: 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Sajnálattal állapította meg, hogy csökkent a piac forgalma, holott Európában a fejlett országokban 
és a környező országok közül Romániában és Bulgáriában éppen ellenkező irányú tendencia 
figyelhető meg. Felvetődött benne azon kérdés, hogy miért van az, hogy ugyanazon helyi eladók a 
Művelődési Központban szervezett értékesítés alkalmával sokkal olcsóbb árat tudnak meghatározni 
a Városi Piacon megszabott árnál.  
 
Császár József képviselő: 
Véleménye szerint a legkedvezőbb az lenne, ha az Önkormányzat maga üzemeltetné a piacot akár a 
közmunkaprogram keretein belül, ugyanis jelenleg a vállalkozóé a nyereség, miközben nem 
tapasztalható semmiféle fejlődés.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy racionális a felvetés és akár a közmunkaprogram keretén belül találhatnának 
alkalmas munkavállalókat ezen feladatok ellátására.  
 
Császár József képviselő: 
Hangsúlyozta, hogy hetente 3 alakalommal, mindössze fél napi nyitva tartással üzemelteti a 
vállalkozó a piacot és mégis megéri neki, ugyanis ha nem lenne haszna már régen visszaadta volna 
az üzemeltetést. 
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Tóthné Nácsa Irén képviselő:  
Megjegyezte, hogy rendszeresen jár a piacra és azt tapasztalja, hogy valóban egyre kevesebb a 
forgalom.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Egyetértett az elhangzottakkal és elmondta, hogy az üzemeltető elszámolja és kifizeti a teljes, 8 órás 
bérköltséget és annak járulékait erre a két napra. Ráadásul kifizeti a bérleti díjat és emellett 
valamennyi hasznot is tud realizálni.  
 
Tündik András képviselő:   
Véleménye szerint a bizottságok kellő komolysággal megtárgyalták az előterjesztést és egyhangú 
döntést hoztak. Javasolta, hogy a ennek figyelembevételével szavazzon az előterjesztésről.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Utalt arra, hogy Császár József felvetése nem minősül módosító indítványnak, hanem az a „C” 
alternatíva melletti érvelés. Ennek figyelembe vételével kérte a Testületet, hogy először az „A” 
alternatíváról szavazzon és ha nem kap többségi szavazatot, akkor ezt követően a másik két 
alternatíváról fejtse ki a véleményét. 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a 
határozat-tervezet „A”alternatíváját és az alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2010. (II. 11.) Kt. számú 
határozata 

 
a Városi Piac üzemeltetetésének tovább folytatásáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 
 
1.) mint a Városi Piac elhelyezésére szolgáló - tiszavasvári 0358/155 hrsz-ú 4761 m2 nagyságú, 

vásártér megnevezésű, a valóságban Tiszavasvári, Vágóhíd u. 10. szám alatti - ingatlan 
tulajdonosa, a Városi Piac üzemeltetésére Kopasz Géza Tiszavasvári, Kossuth u. 17-19. szám 
alatti vállalkozóval kötött szerződés lejártát követően, 2010. augusztus 1. napjától a Városi 
Piacot bérleti szerződéssel funkcionális használatra, vállalkozó számára kívánja bérbe adni. 

 
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a Városi Piac bérbeadására készítse el a pályázati kiírás tervezetét, 

majd jóváhagyásra nyújtsa be a Képviselő-testület számára. 
 

Határidő: 2010. május 1.  Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról.   

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 
Girus András osztályvezető: 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy László András könyvvizsgáló elkészítette a 
könyvvizsgálói jelentést, amely kiküldésre került a képviselők részére. Elmondta, hogy jogszabályi 
előírás alapján a rendeletet-tervezetet két kamarával kell véleményeztetni. Ezzel kapcsolatosan utalt 
arra, hogy az Agrárkamara, valamint az Iparkamara is egyetértett a költségvetési rendelet-
tervezetben foglaltakkal.  
Módosító javaslatként kérte a tervezet 7. számú mellékletében 500 eFt-ot feltüntetni a Megyei 
Múzeumok Igazgatósága Tiszavasvári Múzeum rendezvényeinek támogatásaként és egyúttal az 
általános tartalék összegét ezen 500 eFt-tal csökkenteni. 
Elmondta azt is, hogy az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján véleményezte a Pénzügyi 
Bizottság a tervezetet, mely az ülés megkezdése előtt a képviselők részére kiosztásra került. Felhívta 
a figyelmet, hogy bizottsági ülésen elhangzott kérésre kiosztásra került a Városi Kincstár 2010. évi 
költségvetési tervezetéről készült kimutatás saját és közcélú bevételekre és kiadásokra lebontva, 
valamint a 2009. évi költségvetési rendelet 3. számú melléklete, mely az önkormányzat 
intézményeinek költségvetését tartalmazza. 
 
László András könyvvizsgáló: 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy elvégezte a rendelet-tervezet felülvizsgálatát, melyről 
jelentését elektronikus úton megküldte a képviselők részére. Utalt arra, hogy megvizsgálták, hogy a 
rendelet-tervezet megfelel-e a költségvetési törvényben foglaltaknak. Elmondta, hogy összevetette a 
tervezetben szereplő adatokat a 2009. évi költségvetési rendeletben foglaltakkal, melynek során 
megállapítást nyert, hogy 35 MFt-os bevétel növekedés tapasztalható, ugyanakkor sajnálattal 
állapította meg, hogy a hitelállomány is növekedett 57 MFt-tal. Magát az összeget nem tartotta 
nehezen kezelhetőnek, azonban felhívta a figyelmet, hogy a működési hitelállomány növekedése 
negatívumként jelentkezik.  Elmondta azt is, hogy a bevételállomány növelése érdekében minden 
lehetőséget kihasznál az Önkormányzat, azonban a felhalmozási és tőke jellegű bevételek mintegy 
34 MFt-tal csökkentek a tavalyi évhez képest. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a helyi adók 
összege 16 MFt-tal emelkedett. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nem a személyi jellegű, hanem a 
dologi és működési kiadások nagyságrendje jelenthet gondot, ezért nagyon takarékos intézményi 
gazdálkodásra van szükség. Megállapította azt is, hogy a koncepcióban megfogalmazott 
hiánycsökkentést nem sikerült megvalósítani, azonban apró sikerként értékelte, hogy a hiány 
növekedésének mértéke csökkenő tendenciát mutat a korábbi évekhez képest. Elárulta, hogy a 406 
MFt összegű hiány a napi gazdálkodás problémáit hozhatja felszínre, bár ezen helyzetet 
határesetnek és ezen összeget még kezelhetőnek tartotta. Elmondta azt is, hogy jellemzően nagyon 
sok önkormányzat küzd hasonló problémákkal és kijelentette, hogy álláspontja szerint jelen Testület 
minden szükséges intézkedést megtett a hiány összegének csökkentése érdekében. Három 
követendő célkitűzésre hívta fel a figyelmet: egyrészről fontosnak tartotta a bevételek összegének 
növelését. Másrészről szigorú, takarékos intézményi gazdálkodást tartott szükségesnek, mely során 
az intézmények betartják a költségvetési előirányzatokat. Harmadrészt pedig elengedhetetlennek 
tartotta az ÖNHIKI pályázat benyújtását a hiány összegének csökkentése érdekében.  
Összefoglalva elmondta, hogy a rendelet-tervezet a 2010. évi költségvetésről szóló törvényben 
foglaltakon, a helyi testület által hozott döntéseken, az elmúlt évi gazdálkodás végrehajtása során 
szerzett információkon alapul, mely adatok megbízhatóak és valósak. Az előterjesztés és a rendelet-
tervezet megfelel az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv., valamint 
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az államháztartás működésének rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben 
foglaltaknak, annak megtárgyalását és a költségvetési hiány ellenére elfogadását javasolta.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy a tavalyi évre 150 MFt hiányt hoztak át, és 220 MFt-os működési hiányt terveztek. 
Ezen összeget 2009. év végére részben a megtett intézkedésekkel, részben az ÖNHIKI összegével 
190 MFt összegű hiányra csökkentették. Mindez 40 MFt összegű növekedést jelent. Apró 
pozitívumként jegyzete meg, hogy az idei hiány tervezett növekedési üteme csökken, ugyanis az 26 
MFt.   
  
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a 

rendelettervezetet a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja.  

2. A bizottság a könyvvizsgálói jelentés ismeretében tárgyalta a 2010. évi költségvetés tervezetét. 
Az abban foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi. A bizottság a tervezett hiány mértékét 
jelentősnek, de még kezelhetőnek tartja. Az intézmények működtetését biztosítani kell. A hiány 
további csökkentése az ő működésüket tovább nehezítené, amit a bizottság a jelenlegi 
helyzetben nem tart követendő útnak. Ez a költségvetés lehetőséget ad arra, hogy elkezdjük az 
évet, melynek folyamán keresnünk kell tovább a megtakarítási, költségcsökkentési 
lehetőségeket. A bizottság bízik az ÖNHIKI pályázaton történő eredményes szereplésben. Most 
azonban elsődleges feladatnak tartja az önkormányzat és intézményei számára költségvetésen 
alapuló gazdálkodás beindítását, illetve folytatását. Mindezek alapján javasolja a bizottság a 
költségvetési rendelettervezet elfogadását. 

 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
a témafelelős szóbeli módosításával a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szőke Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
javasolja a Képviselő-testületnek  a  rendelet-tervezet  elfogadását.  
 
Nácsa Balázs Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága 2 igen     
szavazattal, 3 tartózkodással,  ellenszavazat  nélkül  „Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi 
költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról” szóló 
előterjesztéssel kapcsolatban döntést nem hozott. 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet Lakásügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lakásügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek  a rendelet-tervezet elfogadását az alábbi kiegészítésekkel: 

- a Tiszavasvári Sport Egyesülettől 500 eFt kerüljön átcsoportosításra a diáksporthoz, 
- a helyi rádiótól 50.000 Ft, a Városi Televíziótól 274.000 Ft kerüljön átcsoportosításra a civil 

szervezetek támogatására, 
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- az év közbeni lehetőségek figyelemmel kísérése mellett, plusz bevétel terhére az útépítési 
keretet emelje meg a testület, 

- a Vasvári Hírmondó költségvetése a reális kereslettől függően évközben kerüljön módosításra.  
 
Dr. Litkei László Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, 
hogy a civil szervezetek és a művészeti csoportok nyilvántartása elkülönítve történjen a 
költségvetésben. 
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Poczkodi Ferenc Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 
Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2010. évi költségvetési előirányzatát az 1. 
sz. melléklet szerint 3.608 e Ft. bevételi és kiadási előirányzattal hagyja jóvá. 
 
Hozzászólások: 
 
Lázár István képviselő: 
Felolvasta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 14/2010.(II.10.) OKSB határozatát, hely a 
következőképpen hangzott: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
azzal a javaslattal él a Képviselő-testület felé, hogy a „Civil Ház kialakítása Tiszavasváriban” című 
pályázatban vállalt kötelezettségeket ne a civil szervezetek részére előirányozott támogatási 
keretösszegből képzett Tartalék Alap terhére, hanem más forrásból biztosítsa. 
Elmondta ugyanis, hogy korábban 4 MFt volt a támogatás, amelyet most 3,5 MFt-ra csökkentenének 
azzal, hogy 500 eFt-ot a Civil Ház működtetésére fordítania a Képviselő-testület.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
A költségvetéssel kapcsolatosan elmondta, hogy a szomszéd települések esetében (Hajdúnánás, 
Tiszalök, Tiszadada) a költségvetési hiány magasabb lakosság-arányosan számítva. Hangsúlyozta 
azt is, hogy tesznek lépéseket a működési hiány leszorítására: adóbehajtások, az ingatlan 
értékesítések, illetve  a TIVA-Szolg Kft. értékesítésének előkészítése.  
 
Császár József képviselő: 
Megkérdezte, hogy a 105 MFt összegű ÖNHIKI-t milyen célra használta fel az Önkormányzat. 
  
Rozgonyi Attila polgármester: 
Feltett kérdéssel kapcsolatosan elmondta, hogy a hiány összegének csökkentését szolgálta az 
ÖNHIKI. Utalt arra, hogy 380 MFt hiányt terveztek a 2009. évre és 190 MFt-tal zárták, mellyel 
kapcsolatosan a pontos beszámoló áprilisban kerül a Képviselő-testület elé. Bekövetkezett az 
iparűzési adó 27 MFt összegű növekedése, az ÖNHIKI és egyéb megtakarítások tették lehetővé a 
hiány lefaragását. Mindez azt jelenti, hogy 190 MFt-ot visz át a 2010. évre az Önkormányzat. Erre 
jön az idei évre vonatkozó 217 MFt működési hiány. A Testület a koncepcióban 200 MFt-ban 
maximalizálta a hiány felső határát, de a későbbi döntéseiben enyhített ezen az összegen, így került 
betervezésre a jelenlegi 217 MFt összegű hiány.  
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Ötvös János képviselő:   
Emlékeztette a Képviselő-testületet, hogy 2008-ban nyert a Wienerberger által kiírt pályázaton 
építési anyagokat az Önkormányzat az Egység úti óvoda bővítésére. Ezt követően döntött úgy a 
Testület, hogy az önerőt csak a későbbiekben tudja biztosítani és ezért elhalasztotta a munkálatok 
megvalósítását. Ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy az idei költségvetésben sem látta betervezve 
ezen beruházást. Utalt arra is, hogy a tervezet szerint a Tűzoltóságot és a Polgárőrséget támogatja az 
Önkormányzat, de a Rendőrség számára nyújtandó támogatást nem találta az előterjesztésben. 
Elmondta azt is, hogy egy korábbi határozatában úgy döntött a Testület, hogy útfelújítási célra 10 
MFt-ot irányoz elő, azonban a mostani költségvetésben csak 5 MFt szerepel.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
A pályázattal kapcsolatosan elmondta, hogy 2011. december 31-ig kell megvalósítania a beruházást 
a Képviselő-testületnek. Jelenleg is van egy benyújtásra váró pályázat, mellyel nem zárta ki a 
Testület azt, hogy még az idei évben megvalósítsa az óvoda bővítését. Utalt arra is, hogy a korábbi 
években a rendőrségi beszámoló meghallgatása után támogatta a Testület a Rendőrség munkáját, 
melyre minden évben április hónapban kerül sor. Emlékeztette a Testületet arra is, hogy pályázati 
támogatásokból számos út felújítását tervezi megoldani a Testület és költségtakarékossági okból lett 
5 MFt betervezve ilyen célra. Utalt arra is, hogy a február 25-én tartandó rendkívüli ülésen fog 
javaslatot tenni a felújítandó utcák pontos megjelölésére.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Elmondta, hogy emlékei szerint a határozat-tervezet elfogadásakor a tavalyi összeg hangzott el az 
útfelújítási munkálatokkal kapcsolatosan. 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Megerősítette, hogy valóban a tavaly betervezett összeg, azaz 8 MFt+ÁFA hangzott el, de ez az 
alternatíva nem került megszavazásra. 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Utalt arra, hogy az ülés megkezdése előtt kiosztásra került a Városi Kincstár költségvetésére 
vonatkozó táblázat, melyben a közcélú bevételek között 583505 eFt önkormányzati finanszírozás 
van feltüntetve, mely összegből nem derül ki a normatíva összege és az Önkormányzat költsége.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 27 MFt-ot költség terheli a Képviselő-testületet, melyből 600 
ember foglalkoztatását oldják meg.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Megjegyezte, hogy az összeghez még hozzáadódik a dologi kiadások összege. 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy a dologi ráfordítás a foglalkoztatottak által elvégzendő feladatok függvényében 
alakul, pl.: játszótér, szökőkút, járda építés esetén lehet róla beszélni. Egyébként úgy nyilatkozott, 
hogy a munkaruha és védő felszerelés 4 MFt összeget tesz ki, melynek egy részét pályázatként 
próbálják biztosítani.    
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Utalt arra, hogy a hitelállomány záró összege 190 MFt, mellyel kapcsolatosan megkérdezte, hogy 
akkor ezen összeg az idei évre vonatkozó folyószámlahitelhez fog hozzáadódni. 
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Girus András osztályvezető:  
Feltett kérdéssel kapcsolatosan elmondta, hogy az említett összeget a 406 MFt tartalmazza, melyből 
a 2010. év zárásakor jelentkező hiány állományt viszi majd át a Képviselő-testület a következő évre.  
 
Nácsa Balázs képviselő: 
Megkérdezte, hogy melyik táblázatból derül ki az, hogy az Önkormányzatot a fejlesztésekkel 
kapcsolatban milyen kiadások terhelik.  
 
Girus András osztályvezető:  
Feltett kérdéssel kapcsolatosan azt válaszolta, hogy a 6. mellékletben láthatóak a felhalmozások és a 
céltartalékok között. A melléklet 2. oldalán  tételesen fel vannak sorolva azon fejlesztések amelyek 
beépítésre kerültek, és a céltartalékok között pedig azok, amelyek még nincsenek beépítve a 
költségvetésbe, hanem csak az önerejét tervezték meg.  
 
Nácsa Balázs képviselő: 
Véleménye szerint ebből nem tűnik ki átláthatóan, hogy a különböző fejlesztések esetében milyen 
mekkora összegű kiadások terhelik az Önkormányzatot. Kérte, hogy készüljön erről egy külön 
kimutatás.  
 
Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 
Megkérdezte, hogy a 217 MFt felett mekkora összegű kiadások terhelik az Önkormányzatot a 
Hősök út felújításával kapcsolatosan.  
 
Girus András osztályvezető:  
Az elhangzott kérdésre reagálva elmondta, hogy hozzávetőleg 13 MFt, mely összeget természetesen 
tartalmazza a 217 MFt.  
 
Rozgonyi Attila polgármester:  
Javasolta, hogy a jobb áttekinthetőség kedvéért készüljön egy kimutatás ezzel kapcsolatosan. Utalt 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság azon felvetésére, hogy a Civil Ház működésével 
kapcsolatos támogatást ne a civil szervezetek részére szánt keretből biztosítsa a Képviselő-testület. 
Hangsúlyozta, hogy minden téren elvonásokat hajt végre az Önkormányzat. Felhívta a figyelmet 
arra is, hogy a Civil Szervezetek számára biztosítandó 500 eFt program jellegű, illetve működési 
jellegű támogatás, melyekből közvetve a többi civil szervezet is részesülhet (pl.: használhatja a 
Civil Házban elhelyezett számítógépeket). Ezzel szemben a javaslat az volt, hogy külön biztosítsuk 
ezen összeget a Civil Ház számára. Utalt arra, hogy a Lakásügyi Bizottság azt javasolta, hogy a 
Tiszavasvári Sport Egyesülettől 500 eFt kerüljön átcsoportosításra a diáksporthoz, illetve a helyi 
médiumok támogatásának egy része kerüljön átcsoportosításra a civil szervezetek számára. Nem 
támogatta ezen javaslatot, bár megjegyezte, hogy a Testület ezen döntést csak az általános tartalék 
terhére hajthatja végre.   
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Elmondta, hogy a Lakásügyi Bizottság azért javasolta azt, hogy a Tiszavasvári Sport Egyesülettől 
500 eFt kerüljön átcsoportosításra a diáksporthoz, mert a diáksort támogatása évek óta nem 
változott. A helyi médiák támogatásának csökkentését azért javasolták, mert az általános 5 %-os 
csökkentés nem érintette őket.  
 
Rozgonyi Attila polgármester:  
Hangsúlyozta, hogy a Sportegyesület esetén 1/12-ed a működési kiadások csökkentésének a 
mértéke, ugyanis az idei évben ugyanakkora összegű támogatást kap 12 hónapra, mint tavaly 11 
hónapra. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a sporttámogatás összegét 15-ről 14 MFt-ra 
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csökkentették.  A Városi Televízió esetén 6 MFt-ról 5 MFt-ra csökkentették a támogatás mértékét. 
Erre való tekintettel nem támogatta ezen csökkentési javaslatok elfogadását.  
 
Balogh Tamás képviselő: 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rádió is egyfajta szolgáltatást biztosít, és ehhez képest nagyon 
alacsony mértékű önkormányzati támogatásban részesül.  
 
Rozgonyi Attila polgármester:  
Javasolta az általános tartalék terhére 250-250 eFt-tal megnövelni a diáksport és a civil szervezetek 
részére nyújtandó támogatást a diáksport szervezet utólagos elszámolása mellett.  
 
Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 
Megkérdezte, hogy mekkora a likvid hitel összege. 
 
Girus András osztályvezető: 
Elmondta, hogy a pontos összeget nem tudja megmondani, de nagyságrendileg 190 MFt körül 
alakul a likvid hitelállomány.  
 
Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 
Hangsúlyozta, hogy úgy tűnik, hogy a 406 MFt összegű hitelállományt már csak a TIVA-Szolg Kft. 
értékesítésével oldhatja meg az Önkormányzat, ugyanis az intézmények racionalizálása már 
megtörtént. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy valamilyen módon csökkenteni kellene a 
kiadásokat és növelni a bevételek. Nem értett egyet azzal sem, hogy az Önkormányzat milliós 
nagyságrendű összegeket fordít például rendezvények megtartására. A Testületnek is előre kellene 
döntenie egy rendezvény támogatásáról, nem pedig utólag. Utalt arra, hogy egyre több az 
eladósodott önkormányzat, ezért elképzelhetőnek tartja azt is, hogy az idén már csak a tavaly kapott 
ÖNHIKI támogatás 1/3-át kapja meg az Önkormányzat. El kellene érni azt véleménye szerint, hogy 
a Művelődési Központ önfenntartó legyen, illetve azt, hogy a Civil Házat valaki piaci alapon 
hasznosítsa. Utalt arra is, hogy az Öregek Otthona negatív mérleggel zárt, ezért akár a Szociális 
Otthonnal is összevonhatónak tartaná. Átgondolásra javasolta azt is, hogy a Családok Átmeneti 
Otthonának fenntartási költségeihez más települések is járuljanak hozzá. Utalt arra is, hogy a 
szakrendelések esetében sem csak Tiszavasvárinak kellene viselnie a költségeket, ugyanis más 
települések betegei is ellátásban részesülnek. Példaként említette azt, hogy hetente 2 napra 
Tiszalökön lehetne a szakrendelést biztosítani. Összefoglalva elmondta, hogy véleménye szerint 
„választási” költségvetés készült.     
 
Rozgonyi Attila polgármester:  
Hangsúlyozta, hogy nagy munkát fejtettek ki a költségvetés elkészítése érdekében, melyet a 
kívülálló személyek nem látnak. Utalt arra is, hogy jelentős megtakarításokat sikerült elérniük. 
Elmondta azt is, hogy a költségek közös viselésére vonatkozó egyeztetések már évek óta 
folyamatban vannak más településekkel, de Tiszalök például a választásokra hivatkozva utasította el 
a költségek ez évi megosztását. Visszautasította azt is, hogy ezen költségvetés kizárólag választási 
érdekeket szolgálna. Felkérte László András könnyvizsgálót, hogy nyilatkozzon ezzel 
kapcsolatosan.  
 
László András könyvvizsgáló: 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet összhangban van a költségvetési 
törvényben megfogalmazott célokkal és feladatokkal. Kijelentette azt is, hogy a tervezet semmi 
olyan rendelkezést nem tartalmaz, amely összefüggésben lenne a választással. Utalt arra is, hogy a 
rendelet-tervezet felesleges kiadásokat nem tartalmaz. Dr. Bodnár Zoltán képviselő gondolataival 
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kapcsolatosan megjegyezte azt is, a városi rang betöltéséhez bizonyos térségi szerepet is be kell 
töltenie a településnek.  
 
Rozgonyi Attila polgármester:  
Dr. Bodnár Zoltán képviselőnek a megtakarításokkal  kapcsolatos felvetésére reagálva elmondta, 
hogy 11 MFt-tal kevesebb támogatást kap a Művelődési Központ és az előbbiekben már utalt a 
helyi médiumokat és a sportegyesületet is érintő elvonásokra. Hangsúlyozta, hogy rendezvények 
nagy része fizetős, kivéve a nemzeti ünnepeket. Elmondta példaként azt, hogy a Testület dönthet 
úgy, hogy a Szekeres Adrienn koncert belépődíja 5000 Ft, csak ebben az esetben senki sem fog 
elmenni. Viszont, ha 1500 Ft-ért értékesítik a belépő jegyeket, akkor telt ház lesz, de az 
Önkormányzatnak is 100-200 eFt-ot kell vállalnia. Utalt arra, hogy a városi ranggal a kultúra, a 
sport biztosítása és a civil szervezetek támogatása is együtt jár. Elmondta, hogy az intézmények 
esetében 41 MFt adminisztratív elvonást terveztek be. Kifejtette azt is, hogy választási költségvetés 
esetén 20 MFt-ot útépítésre és 30 MFt-ot járdaépítésre különítene el.  
 
Szőke Zoltán képviselő:  
Utalt arra, hogy az egyik előző napirend során tárgyalta meg a Testület a SZESZK beszámolóját, 
mely az Idősek Átmeneti Otthonának költségvetését is tartalmazta. Elmondta, hogy ezen 
előterjesztés szavazásakor pont Dr. Bodnár Zoltán képviselő tartózkodott és semmilyen egyéb 
javaslatot nem tett, most pedig ő kéri számon a Testületet. Véleménye szerint ugyanakkor az 
Önkormányzat mindent megtesz, hogy többlet bevételekhez jusson szolgáltatások megszüntetése 
nélkül.  
 
Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 
Elmondta, hogy a bevételek emelése érdekében a környező települések közötti megállapodás 
létrejöttét szorgalmazta az előbb említett intézmények fenntartásának terén.  
 
Rozgonyi Attila polgármester:  
Elmondta, hogy a Családok Átmeneti Otthonában jelenleg 1 tiszadadai család kapott helyet. 
Természetesen dönthet úgy a Testület, hogy nem biztosít helyet ennek a családnak, habár kistérségi 
üzemeltetésű, azonban ettől még nem fognak nőni az Önkormányzat bevételei, ugyanis Tiszadada 
nem tudja vállalni a működési költségek egy részét.  
 
Császár József képviselő: 
Megkérdezte, hogy a tervezet 6. sz. mellékletének 24. sorában mért szerepel „kötvénykibocsátás” 
megnevezés alatt 140 909 eFt.  
 
Rozgonyi Attila polgármester:  
Elmondta, hogy sor pontos megnevezése „Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás”. 
Hangsúlyozta, hogy természetesen nem kötvénykibocsátásról van szó, hanem minden önkormányzat 
esetén központilag az Államkincstártól átvételre került melléklet tartalmazza ezt a sor elnevezést.    
 
Lázár István képviselő: 
Elmondta, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben elsősorban a nem kötelező feladatok költségeinek 
a csökkentése merülhet fel. Azonban mindig tekintettel kell lenni arra, hogy a település milyen 
központi funkciót tölt be. Elmondta, hogy az oktatás, kultúra és sport színvonalas biztosítása egy 
városnak alapfeladatának kell lennie. Utalt arra is, hogy az intézmények felelősségteljesen, 
takarékosan gazdálkodnak. Hangsúlyozta, hogy a Művelődési Központ 60 MFt-os költségvetése 
mellett 3 MFt megtakarítást ért el, és 180 %-al teljesítette a bevételi előirányzatot. Mindemellett 
több, mint 13 MFt összegű pályázati támogatást nyertek. Azt is elmondta, hogy az Önkormányzat 3 
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Milliárd Ft összegű költségvetésében mindösszesen 1,2 % ezen terület, mely véleménye szerint 
megér ennyi ráfordítást.  
 
Szabó Zoltán képviselő:  
Emlékeztette a Képviselő-testületet, hogy a tavalyi évben 6 %-os adminisztratív elvonás történt a 
személyi és dologi költségek terén, idén pedig újabb 5 %-os elvonást tervez a Testület a középiskola 
vonatkozásában. Kiemelte azt is, hogy a tavalyi évben a középiskola volt azon kevés intézmény 
egyike, aki az előzetesen betervezett személyi kifizetés előirányzaton belül maradt, azonban az 
újabb 5 %-os elvonására már nem lát esélyt. Elmondta, hogy gyereklétszámban nem történt 
változás, így a vonzatokkal együtt keletkező 15 MFt összegű elvonást már nem tartja 
teljesíthetőnek. Ezzel kapcsolatosan kérte a Képviselő-testületet, hogy enyhítse ezen elvonás 
tervezett mértékét.  
 
Girus András osztályvezető:  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az intézmények előzetesen leadták a megtakarításra vonatkozó 
elképzeléseiket. A középiskola esetében olyan csoport összevonások történtek, mely várható hatását 
nem tudták előzetesen összegszerűen meghatározni, és ezért született a Testület előtt már ismertetett 
javaslat.  
 
Rozgonyi Attila polgármester:  
Egyetértett azzal, hogy nem könnyű előzetesen meghatározni, mely intézményekben milyen 
nagyságú mozgástér található. Hangsúlyozta, hogy minden intézmény jelentős nagyságrendű 
megtakarítást ajánlott fel. Megerősítette azt is, hogy a középiskola esetében nem látták át a 
szakképzési hozzájárulás és a pályázati lehetőségek rendszerét. Megjegyezte azt is, hogy a 
középiskola túllépte a tervezett előirányzatot, majd ennek következményeképpen szeptemberben 
született egy adminisztratív döntés, melyet 3 hónap alatt teljesítette az iskola és hozta a tervezett 
előirányzatot.  
 
Szabó Zoltán képviselő:  
Megerősítette az elhangzottakat, de felhívta a figyelmet arra, hogy újabb elvonásokat már nem tud 
teljesíteni az intézmény.  
 
Dr. Litkei László képviselő kiment az ülésteremből, így 17 fő képviselő volt jelen. 
 
Girus András osztályvezető: 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az elvonások nem az elmúlt évi elvonásokra rakódnak, 
hanem minden esetben a tényleges, aktuális évet érintő költségvetésre vonatkoznak. 
 
Rozgonyi Attila polgármester:  
Az elhangzottak figyelembevételével javasolta a tervezett 5 %-os elvonás 1 %-al történő 
csökkentését az általános tartalék terhére azzal, hogy egy szakértő vizsgálja meg, hogy milyen 
mozgástere van az iskolának a az adminisztratív csökkentés végrehajtásával kapcsolatosan.  
Kérte, hogy először a diáksport előirányzatának az általános tartalék terhére történő, 250 eFt 
összegű emeléséről szavazzon a Képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a 
javaslatot.  
 
Rozgonyi Attila polgármester:  
Ezt követően kérte, hogy a Testület a civil szervezetek részére biztosítandó támogatás összegének 
250 eFt-tal történő megemeléséről szavazzon, melyet az általános tartalék terhére hajtanának végre.  
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a 
javaslatot.  
 
Rozgonyi Attila polgármester:  
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
intézményét érintő adminisztratív elvonás mértékének 4 %-ban történő meghatározásáról szavazzon 
azzal a kiegészítéssel, hogy független szakközépiskolai kérdésekben jártas szakértőt bízzon meg 
150 eFt összeg díjazásért az intézmény mozgásterének átvizsgálásával kapcsolatosan.  
 
Dr. Litkei László képviselő visszajött az ülésterembe, így 18 fő képviselő volt jelen. 
 
A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadta a 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2010.(II.11.) Kt. sz. 
határozata 

 
Fenntartói vizsgálat kezdeményezéséről a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és 

Kollégiumban  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. 
évi költségvetése elfogadásával egyidőben, annak eredményes végrehajtása érdekében az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban folyó oktató-nevelő tevékenység 
szervezésének, illetve költségvetési előirányzatai felhasználásának módját külső szakértő 
bevonásával felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat célja kell legyen az intézmény 
működésében rejlő hatályos jogszabályok adta további megtakarítási lehetőségek feltárása.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az intézmény vezetőjét tájékoztassa. Tegyen 
intézkedést külső szakértő bevonása mellett a vizsgálat lefolytatására, melynek 
eredményéről a Képviselő-testületet 2010. június 30-ig tájékoztassa.  

 
 
Határidő:   azonnal                                                         Felelős: Rozgonyi Attila polgármester              
 
 
 
         
Rozgonyi Attila polgármester:  
Kérte, hogy ezen módosításokkal egyben szavazzon a Képviselő-testület a rendelet-tervezet 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással Tiszavasvári Város 
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2010. (II.17.) önkormányzati 
 rendelete 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről  

és a költségvetés vitelének szabályairól  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65. § alapján Tiszavasvári város 2010. évi költségvetéséről, valamint annak 
végrehajtásához kapcsolódóan a költségvetés vitelének szabályairól a következő rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az 
önkormányzati intézményekre terjed ki.  
 

2. §. 
 

(1)  Az Államháztartási Törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a 
(2)-(4) bekezdés alapján állapítja meg. 

 
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szervként 

működő intézmények  -  külön-külön  - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 3. 
számú melléklet tartalmazza.  

 
(3) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat 

önálló címet alkot.  
 
(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi előirányzatok  - a 4. 

számú melléklet szerinti felsorolásban  - külön-külön címet alkotnak.  
 

3. §. 
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 

 
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés előirányzatait 
  
 

 2.838.205  eFt  bevétellel, és 
 3.244.827  eFt kiadással  
 406 622  eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg, 

melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele 547.531 eFt, kiadása 265.839 eFt.  
 
A költségvetés főösszegén belül: 
 
a működési célú bevételeket 2.455.473 e Ft-ban, 
a működési célú kiadásokat 2.864.619 e Ft-ban, 
a működési forráshiányt                           409.146  e Ft-ban 
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állapítja meg. 
 
A felhalmozási célú bevételeket  382.732 e Ft-ban,  
a felhalmozási kiadásokat  380.208 e Ft-ban, 
a felhalmozási forrástöbbletet                       2.524 e Ft-ban  
 
állapítja meg.  
 

4. §. 
Az önkormányzat bevételei 

 
(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 
 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézmények bevételét a 3. számú 

melléklet, az önkormányzati bevételeket a 2., valamint a 4. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
 

5. §. 
Az önkormányzat kiadásai 

 
(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 

költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait - és ezen belül - kötelező előirányzatait, 
valamint az önkormányzati támogatásokat 2010. évre a 3. számú melléklet szerint állapítja 
meg. 

 
(2)  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal feladatainak kiadásait a 4., valamint az 5. 

számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
(3) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásait az 5. számú 
 melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(4)  A Képviselő-testület a gazdasági, társadalmi szervezetek részére a biztosított támogatásokat 

a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
 

6.§. 
Hitelek 

 
 A 2010. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a Képviselő-testület a 

következő hitelek felvételéről dönt: 
 

- a hiány fedezetére 406.622 eFt működési hitel, 140.909 eFt hosszúlejáratú fejlesztési 
hitel felvételéről. A működési hitel csökkentése érdekében az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására  pályázni kell.  

 
 

7. §. 
Tartalékok 
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Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés tartalékát a 9. számú melléklet szerinti 
részletezésben 16.232 eFt általános tartalékkal és 84.421 eFt céltartalékkal hagyja jóvá. 

 
8.§. 

Az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak létszámát a 3. és 5. sz. 
melléklet szerint jóváhagyja.  

 
9.§. 

 
 Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése, valamint a 2011-2012. évekre prognosztizált 

költségvetése működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak arányát a 8. sz. 
melléklet szerint tudomásul veszi. 

 
10. §. 

 
 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a 10. sz. melléklet szerint 

3.608 eFt  bevételi és kiadási előirányzattal hagyja jóvá.  
 

11.§. 
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
 

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-
változtatásáról és a teljesült többletbevétel terhére végrehajtott előirányzat-módosításairól a 
Polgármesteri Hivatalon keresztül tájékoztatja a Képviselő-testületet az alábbiak szerint: 

 
- az első félévben felmerült módosítási igényekről tárgyév június 10-ig, 
- a második félévben felmerült előirányzat-változtatásokról tárgyévet követő év január 31-

ig,  
- az előirányzat-változtatások és -módosítások tárgyévben és az azt követő években 

önkormányzati támogatási igénnyel nem járhatnak.  
-  a tájékoztatóval egyidőben a költségvetési rendeletet is módosítani kell. 
- az intézmény 2010. évben a takarékos és hatékony gazdálkodás érdekében indoklással 

jogosult a költségnemek közötti átcsoportosításra. 
 

(2) Az oktatási intézmények esetében a ténylegesen felmerült betegszabadsággal és táppénz 
hozzájárulással kapcsolatos kiadások a 2010. első félévi és éves beszámoló készítése 
keretében felülvizsgálatra kerülnek, amennyiben költségvetési túllépést okoznak, a személyi 
juttatás előirányzatok ezen kereten belül megemelhetők.   

(3) Az önkormányzat intézményei működési kiadásokra több éves kihatással járó kötelezettséget 
csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhatnak.    

(4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeknek az elemi költségvetéshez 
csatolni kell a részletes bevételeket és kiadásokat megalapozó szöveges és számszaki 
indokolást, továbbá az éves előirányzat-felhasználási tervét havi bontásban.  
Az intézmény köteles negyedévente, a negyedévet követő hó utolsó napjáig bemutatni 
kiadásainak és bevételeinek tárgyévi halmozott alakulását (az utolsó negyedév kivételével).  
Az intézményeknek olyan előirányzat-felhasználási tervet kell készíteniük, mely biztosítja az 
intézmény részére előírt költségvetési keret éves szintű betartását.  
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Fentiek betartása az intézményvezető felelőssége, indokolatlan túllépés fegyelmi felelősségre 
vonás kezdeményezését vonja maga után.  

(5) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, 
ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és 
tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át. 

(6) A kialakult helyzet feltárása, az önkormányzati biztos kirendelésének elkerülése érdekében a 
(4) bekezdésben meghatározott tartozásállomány 90 %-ban megközelíti az éves eredeti 
előirányzat 10 %-át, az intézményvezető jelentési kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.  

(7) A polgármester két testületi ülés közötti időszakban Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.27.) rendelet 2. sz. mellékletében 
az Egyéb hatáskörök címszó alatt meghatározottak szerint vállalhat kötelezettséget.  

(8) A Képviselő-testület a lakossági kommunális adóból származó bevételeket felhalmozási célú 
bevételnek minősíti. 

12.§. 
  Vegyes és záró rendelkezések 

 
 
(1)  A köztisztviselői illetményalap 2010. évben 38.650.-Ft. 
 
(2)  A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2010. évben 193.250.-Ft/fő, mely összeg a    

munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza. 
 
(3)  Ez a rendelet 2010. február 18-án lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 01-től kell 

alkalmazni. Ezzel egyidőben hatályát veszíti a  39/2009 (XII.03.) rendelet. 
 
Tiszavasvári, 2010. február 11. 
 
 
 Rozgonyi Attila Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester j e g y z ő 
 
Kihirdetve:  2010. február 17-én 
 
 
 Bundáné Badics Ildikó 
 jegyző 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. 
(II.16.) rendelet módosításáról.   

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 
Girus András osztályvezető: 
Elmondta, hogy a rendelet-tervezet végén szerepel az előirányzat főösszege, amelyhez hozzá kell 
adni az 1. sz. mellékletben szereplő 10.589 e Ft-ot, így a főösszeg 3.432.342 e Ft-ra változik.  
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a rendelettervezetet a 
témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja.  
 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága a 
rendelettervezetet a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja.  
 
Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
a témafelelős szóbeli módosításával a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a témafelelős szóbeli módosításával a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül Tiszavasvári 
Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 
4/2009.(II.16.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2010.(II.15.) önkormányzati 
rendelete 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló 4/2009.(II.16.) rendeletének módosításáról 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen 
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2009. évi 
költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendeletét 
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
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1. § 

 
 
(1) Az Önkormányzat feladatra nem tervezett elszámolásai szakfeladaton a Magyarországi 

Magiszter Alapítvány részére történő feladatátadás miatt a normatíva lemondásból következően 
a normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten előirányzatát 51.843 e Ft-tal 
csökkenti, a kiegészítő támogatás előirányzatát a kötött felhasználású támogatások miatt 236 e 
Ft-tal csökkenti. Ezzel egy időben az intézményi céltartalékot 52.079 e Ft-tal csökkenti. 

(2) Az Önkormányzat feladatra nem tervezett elszámolásai szakfeladaton a központosított 
előirányzatként CKÖ kiegészítő támogatására 5 e Ft-ot biztosít, melyet a Helyi kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton egyéb dologi kiadásként előirányoz.  

(3) Az Önkormányzat feladatra nem tervezett elszámolásai szakfeladaton érettségi és szakmai 
vizsgák központosított támogatásaként 1.905 e Ft-ot előirányoz, mely összeggel az Általános 
tartalékot növeli. 

(4) Az Önkormányzat feladatra nem tervezett elszámolásai szakfeladaton a Tiszavasvári Általános 
Iskolánál végrehajtott létszámcsökkentés többletkiadásainak támogatására 5.295 e Ft 
központosított előirányzatot biztosít a Magyar Államkincstár. Ezzel egy időben az Oktatási 
célok és egyéb feladatok szakfeladaton működési célú pénzeszköz átvétel fejezeti kezelésű 
támogatás előirányzatát 5.290 e Ft-tal csökkenti, 5 e Ft-tal az Általános tartalékot növeli.  

(5) Az Önkormányzat feladatra nem tervezett elszámolásai szakfeladaton központosított 
előirányzatként 1.200 e Ft-ot bevételként előirányoz, mely összeget a Városi Kincstár 
költségvetésén belül a Tiszavasvári Középiskola költségvetése dologi előirányzatának 
növelésére fordít. 

(6) Az Önkormányzat feladatra nem tervezett elszámolásai szakfeladaton működésképtelen 
önkormányzatok egyéb támogatása címén 1.500 e Ft-ot bevételként előirányoz, mely összeggel 
az általános tartalékot növeli. 

(7) Az intézmények saját hatáskörű módosításait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
(8) Az intézmények előirányzatainak rendezése a 2. sz. mellékletben kerül kimutatásra. Az 

intézmények önkormányzati finanszírozása 31.611 e Ft-tal nő. Ennek fedezete 9.248 e Ft 
összegben az Önkormányzat feladatra nem tervezett elszámolásai szakfeladaton a közcélú 
támogatás bevételi előirányzatának növelése, 22.363 e Ft összegben a céltartalék. 

(9) A rendszeres gyermekvédelmi ellátások szakfeladaton a gyermekvédelmi támogatás 
előirányzatát 2.206 e Ft-tal megemeli, melynek fedezete működési célú támogatás értékű 
bevétel 2.206 e Ft összegben. Eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton normatív lakásfenntartási 
támogatás előirányzatát 1.355 e Ft-tal megemeli, melynek fedezete az Önkormányzat feladatra 
nem tervezett elszámolásai szakfeladaton a szociális támogatások előirányzatának emelése 
azonos összegben.  
A 2009. januári szociális segélyek 2008. december havi kifizetése, a támogatás 2009. január 
havi megérkezése miatt az Önkormányzat feladatra nem tervezett elszámolásai szakfeladaton a 
szociális támogatások előirányzatát 16.214 e Ft-tal megemeli, melyet Általános tartalékba 
helyez.  

(10) Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton a pénzbeli kártérítések előirányzatát 
10.852 e Ft-tal megemeli az Általános tartalék terhére. A fenti összeg kifizetésére bírósági 
eljárás eredményeként került sor. 

(11) Az Önkormányzat feladatra nem tervezett elszámolásai szakfeladaton a szociális támogatások 
bevételi előirányzatát az egyszeri gyermekvédelmi támogatás miatt 19.000 e Ft-tal csökkenti, 
mely összeggel a Rendszeres gyermekvédelmi ellátások szakfeladaton a működési célú 
támogatás értékű bevétel előirányzatát megemeli. 
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(12) Az Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladaton a Magyarországi Magiszter Alapítvány 
részére biztosított kölcsön kiadásaként 38.187 e Ft-ot előirányoz, melynek fedezete 34.287 e Ft 
összegben a kölcsön visszatérülés, 3.900 e Ft összegben az Általános tartalék. 

 
A fenti módosításokat figyelembe véve az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatának főösszege 3.432.342 e Ft-ra módosul. Az általános tartalék előirányzata 

5.801 e Ft, a céltartalék előirányzata 31.045 e Ft. 

 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet 2010. február 16. napjával lép hatályba. 
 
 
 
Tiszavasvári, 2010. február 11. 
 

 
 
 Rozgonyi Attila Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester jegyző 

 
 
 

A rendelet kihirdetve: 2010. február 15-én 
 

 
Bundáné Badics Ildikó 

jegyző 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés a lakcímbejelentés helyi szabályai című önkormányzati 

rendelet megalkotásáról.   
Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős:  Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető 
 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Szőke Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága  
javasolja a Képviselő-testületnek  a  rendelet-tervezet  elfogadását.   
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet Lakásügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lakásügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a  rendelet-tervezet  elfogadását.   
 

Hozzászólások: 
 
Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 
Megjegyezte, hogy az utóbbi 10 évben nagyon sokan települtek be a város büdi részére. 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Arról nem tudott, hogy régebben mi volt tapasztalható a város ezen területén, azt azonban elmondta, 
hogy az utóbbi időben főleg korábban elköltözött családtagok visszatelepüléséről értesült. 
 
Tündik András képviselő:  
Utalt arra, hogy alaposan előkészített a rendelet-tervezet és javasolta annak elfogadását.  
 
Balogh Tamás képviselő: 
Megkérdezte, hogy visszamenőleges hatálya van-e a rendeletnek. 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy visszamenőleges hatálya nincs a rendeletnek csak a 
hatályba lépésétől lehet alkalmazni a szabályait. 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy a korábbiakban sem engedélyezte a beköltözést olyan lakcímekre az 
Önkormányzat, ahová már 150 fő be volt jelentve, csak éppen nem volt erről rendelete a városnak.  
 
Császár József képviselő:  
Akár azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy ne csak személyenként 6 m2, hanem akár 8 m2 minimális 
lakrészt is előírhatna az Önkormányzat. 
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Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a legújabb építésügyi szabályok szerint már a minimális 
lakrész fejenként 8 m2, azonban ezen rendelet a meglévő lakóépületekre vonatkozik. 
 
A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a lakcímbejelentés 
helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete 
 

a lakcímbejelentés helyi szabályairól 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében 
és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a lakcímbejelentés helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

Bevezető rendelkezések 
 
 

(1) E rendelet személyi hatálya Tiszavasvári város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, 
illetve állandó lakóhelyet vagy ideiglenes tartózkodási helyet létesíteni szándékozó magyar 
állampolgárokra, bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert 
személyekre terjed ki. 

 
(2) E rendelet tárgyi hatálya Tiszavasvári Város közigazgatási területén a lakcímbejelentési 
eljárásra terjed ki. 

 
2.§ 
 
 

Értelmező rendelkezések 
 
 

(1)  A  polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe,  amelyben  a polgár   él.  A lakcímbejelentés 
szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy  
épületrész,  amelyet  a  polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a  külföldön  élő 
magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol  valaki  szükségből lakik, 
vagy –  amennyiben  más  lakása nincs  – megszáll. 
(Nytv.5.§(2)bek.) 
(2) E rendelet alkalmazásában lakás: a lakcímként feltüntetni kért lakás építési idejekor hatályban 
lévő külön jogszabály alapján meghatározott méretű és rendeltetésű helyiségekből álló építmény. 
(3)  A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol–  a  lakóhelye végleges 
elhagyásának szándéka nélkül  –  három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. (Nytv.5.§(3)bek.)  
(4) A  polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének,  illetve tartózkodási helyének címe (a 
továbbiakban együtt: lakcím). (Nytv.5.§(4)bek.) 
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3.§ 
 

Hatásköri és illetékességi szabályok 
 

A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél kell 
bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli 
megszűntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél is bejelentheti. (Vhr. 29.§(1) bek.)  
 
 

4.§ 
 

A lakcím bejelentése és nyilvántartása 
 
(1) A Magyar Köztársaság területén élő, e törvény hatálya  alá tartozó polgár (4.§(1)bekezdés) 
köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve 
tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából 
bejelenteni ( a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés) (Nytv.26.§(1)bek.) 
 (2) A lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen 
jogosultnak a hozzájárulása szükséges. (Nytv.26.§(3) bek.) 

  (3) A polgár a  lakcím-bejelentkezés során a következő adatokat közli a helyi     nyilvántartó 
szervvel: 
a) természetes személyazonosító adatait 
d) állampolgárságát; 
e) előző lakcímét; 
f)  új lakcímét; 
g) a bejelentés időpontját; 
h) a  tulajdonos vagy a lakás használatára egyébként  jogosult hozzájárulását. 
(Nytv.15.§ (1)bek.), 
A lakcímbejelentéshez a jegyző szerzi be a tulajdoni lapot, új építésű ingatlannál a használatba 
vételi engedélyt, önkormányzati bérlakás esetén a bérlő kijelölő határozatot az egy főre eső lakrész 
négyzetméterének megállapítása céljából. Nem saját tulajdonú ingatlan esetén a polgárnak be kell 
mutatnia a használat jogcímét igazoló iratot, amennyiben a használat jogcíme a tulajdoni lapon 
nincs bejegyezve. A lakás (épület, épületrész) e rendeletben meghatározott műszaki 
követelményeinek való megfelelésről a polgár nyilatkozik.  
 (4) A  bejelentett lakcím valódiságát  az adatok alapján a jegyző ellenőrzi. (Vhr. 34.§(1)bek.) 
Annak tényét, hogy a lakcímként feltüntetni kívánt lakás (épület, épületrész) megfelel-e az Nytv.,a  
Vhr.,  és jelen  rendeletben meghatározott  követelményeknek, a jegyző a lakcímbejelentés  során 
a bemutatott  okiratok adattartalma, az ügyfél nyilatkozata alapján, valamint amennyiben a 
tulajdoni lapon épület feltüntetve nincs, vagy egyéb köztudomású okból szükséges helyszíni 
szemle útján ellenőrzi. 
 (5) Amennyiben  a  bejelentett  lakcím  nem  valós vagy a bejelentőlapot  a  szállásadó  nem írta  
alá,  vagy  a  bejelentés egyéb okból  nem  felel  meg  a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek,  a bejelentkezést el kell utasítani.(Vhr.34.§(1) bek.) 
A bejelentkezést akkor is el kell utasítani, ha a lakcímként feltüntetni kívánt lakás (épület, 
épületrész) nem felel meg az Nytv., a Vhr., valamint a  jelen  rendeletben meghatározott   
követelményeknek és az egy főre eső lakrész mértéke - a lakás alapterületére és a nyilvántartás 
szerint oda már bejelentkezettek számára figyelemmel - nem éri el a 6 négyzetmétert. 
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(6) Nem alkalmazható az (5) bekezdés második mondatában meghatározott elutasítási ok az 
alábbi esetben: 
- A kiskorú gyermek lakóhelyeként – ha a bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek lakóhelyéről 
jogerősen másként nem határoz – a szülő (törvényes képviselő) lakóhelyét kell bejelenteni. 
(Vhr.30.§(1) bek.) 
Az újszülött első lakóhelyeként az anya lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét –a 
születés tényével együtt –az anyakönyvvezető jelenti be.(Vhr.30.§(2) bek.) 
 

 
5.§ 

 
Záró rendelkezés 

 
Jelen rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépést követően 
indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
 

Tiszavasvári, 2010. február 11. 
 
 
 
 R o z g o n y i  A t t i l a  Bundáné Badics Ildikó  
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2009. február 15-én. 
 
 
Bundáné Badics Ildikó 
                 jegyző 
 
 
Tárgy (19.np.): Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról.   
Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős:  Jancsó Istvánné köztisztviselő 
 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a rendelettervezetet 
elfogadásra javasolja az 1. § 2. pontjának alábbiak szerinti módosítása mellett: 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként:  
- piaci és vásározó tevékenység 500 Ft 
- egyéb tevékenység 2500 Ft. 
 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselı-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 
javasolja a Képviselı-testületnek a rendelet-tervezet  elfogadását. 
 
Hozzászólások: 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Kérte, hogy a Pénzügyi Bizottság módosító indítványával együtt fogadja el a Képviselı-testület a 
rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a helyi 

iparőzési adóról az alábbi rendeletet alkotta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

5/2010 (II.16.) önkormányzati rendelete 
a helyi iparőzési adóról  

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 
1990. évi C. tv. 1.§.-ának (1) bekezdésében és a 6.§.-ban kapott felhatalmazás alapján  az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1.§. 

Az adó mértéke 

(1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,4 %-a, 
 
(2)Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke 
  

--- piaci és vásározó tevékenység naptári naponként 500,-Ft, 
--- egyéb tevékenység naptári naponként 2.500,-Ft. 

 

2.§. 
 

Zárórendelkezések  
 
Ez a rendelet 2010. március 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a helyi iparőzési adóról szóló 
36/2003.(XII.22.) rendeletet és a módosításáról szóló 38/2004.(XII.22) rendeletet hatályon kívül 
helyezi.  
Tiszavasvári, 2010. február 11. 
 

Rozgonyi Attila     Bundáné Badics Ildikó 
           polgármester               jegyzı 

 
 

Kihirdetve: 2010 február 16................................................. 
 
                              Bundáné Badics Ildikó 
                                           jegyzı  
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község 
önkormányzatai tulajdonában lévő viziközmű rendszer üzemeltetési 
szerződésének módosításáról.   

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Áfra Miklós aljegyző 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a határozat-tervezetet 
elfogadásra javasolja.  
 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Nácsa Balázs Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Litei László Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottsága a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a 
határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2010. (II. 11.) Kt. számú 
határozata 

 
Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai közötti közigazgatási határvonal 

kiigazításáról  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény  56. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület  
 
1.) a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai között 2007. november 20-án a 

közigazgatási határvonal kiigazítására létrejött „Megállapodás”-t módosító, a határozat 
mellékletében található „Megállapodás kiegészítése” című okiratot elfogadja. 

 
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a „Megállapodás kiegészítése”-ről szóló okiratot írja alá. 
 

Határidő: azonnal Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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1. számú melléklet a 35/2010. (II. 11.) Kt. határozathoz  
 

MEGÁLLAPODÁS KIEGÉSZÍTÉSE 
 

Mely létrejött egyrészről 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (4440 Tiszavasvári, Városház tér 4., statisztikai 
száma: 15404761, képviseletében Rozgonyi Attila polgármester 

másrészről 
SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (4441 Szorgalmatos Pacsirta u. 18/A. 
statisztikai száma: 15445476, képviseletében: Takács Pálné polgármester 

között a mai napon és a következő feltételek szerint: 
 
Szerződő Felek (továbbiakban együtt: Felek) egybehangzóan megállapítják, hogy egymással 2007. 
november 20. napján a közigazgatási határvonal kiigazítása tekintetében megállapodást kötöttek 
(továbbiakban: Megállapodás). 
 
TEKINTETTEL arra, hogy a Nyíregyházi Körzeti Földhivatal 56.991/2009. tájékoztatása alapján 
szükségessé vált a Megállapodás kiegészítése, ezért a Felek az alábbi MEGÁLLAPODÁST kötik 
meg: 
 
1) Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Megállapodás 5/B. pontját az alábbi ingatlanokkal 

egészítik ki: 
 

- a 0387. helyrajzi számú ingatlan tekintetében: 0387/1 hrsz-től 0387/19 hrsz-ig, illetve a 
0387/21 hrsz-től a 0387/25 hrsz-ig, 

 
- a 0395. helyrajzi számú ingatlan tekintetében: 0395/1 hrsz-től 0395/3 hrsz-ig, illetve a 0395/6 

hrsz-től a 0395/14 hrsz-ig,  
 
- a 014. helyrajzi számú ingatlan tekintetében: 014/4 hrsz-től 014/23 hrsz-ig,  

 
Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlanok a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságnak a Debreceni 
Ítélőtábla Gf.II.30.609/2006/9. számú ítéletével jóváhagyott 13.G.15-05-040.119/57. számú 
ítélete, illetve Felek azt módosító megállapodása alapján Szorgalmatos közigazgatási területéhez 
tartoznak. 

 
2) Felek megállapodnak abban, hogy a 02-04. helyrajzi számú ingatlantömbben található 049/2-

049/3. helyrajzi számú ingatlanok közigazgatásilag Tiszavasvárihoz tartoznak. Felek 
megállapodnak továbbá abban is, hogy az időközben ingatlan-nyilvántartási kialakításra került 
tiszavasvári 02/1 és 03/1 hrsz-ú ingatlanok közigazgatásilag Szorgalmatos, míg a kialakításra 
került tiszavasvári 02/2 és 03/2 hrsz-ú ingatlanok közigazgatásilag Tiszavasvárihoz tartoznak. 

 
3) Jelen megállapodás aláírásával Tiszavasvári Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a 

Nyíregyházi Körzeti Földhivatal Szorgalmatos község közigazgatási határát a Megállapodás és 
jelen megállapodás alapján az ingatlan-nyilvántartásba minden külön megkérdezése nélkül 
feljegyezze.  
Jelen megállapodás aláírásával Szorgalmatos Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a 
Nyíregyházi Körzeti Földhivatal Tiszavasvári város közigazgatási határát a Megállapodás és 
jelen megállapodás alapján az ingatlan-nyilvántartásba minden külön megkérdezése nélkül 
feljegyezze. 
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4) Jelen megállapodás Tiszavasvári Város Önkormányzata és Szorgalmatos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületeinek jóváhagyásával lép életbe. A jóváhagyás megtörténtéig a szerződés nem 
jön létre, de a felek nyilatkozatukhoz kötve vannak. A beleegyezés megtörténtével a szerződés 
annak megkötésének időpontjától kezdődő hatállyal jön létre. 

5) Felek rögzítik, hogy a Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 

6) Tiszavasvári Város Önkormányzata Dr. Varga Ákos (4700 Mátészalka, Kossuth u. 6.) ügyvédet, 
Szorgalmatos Község Önkormányzata Dr. Tarpai L. Tamás (1067. Budapest, Podmaniczky u. 
27. III/30.) ügyvédet bízza meg jelen okirat elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint a Felek 
Dr. Tarpai L. Tamás (1067. Budapest, Podmaniczky u. 27. III/30.) ügyvédet bízzák meg a 
földhivatali eljárásban képviseletükkel. 

 
Szerződő felek jelen megállapodást általánosságban és részleteiben megtárgyalták, azzal minden 
tekintetben egyetértettek és ennek jeléül aláírásukkal hitelesítik. 
 
Tiszavasvári, 2010. …………… …..napján      Szorgalmatos, 2010. ……… …..napján 

 
 
 
 Rozgonyi Attila Takács Pálné 
 Tiszavasvári Város Szorgalmatos Község  
 Polgármestere Polgármestere 
 

Ellenjegyzem: Ellenjegyzem: 
 
Dr. Varga Ákos ügyvéd Dr. Tarpai L. Tamás ügyvéd  
 
 

Tiszavasvári, 2010. ………….       napján          Szorgalmatos, 2010. ……..     napján 
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Tündik András képviselő kiment az ülésteremből, így 17 fő képviselő volt jelen.  
 
Tárgy (21.np.): Tájékoztató a szociális kártyáról.   
Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a határozat-tervezetet 
elfogadásra javasolja.  
 
Császár József Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága a határozat-
tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Szőke Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Szabó Zoltán Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a 
határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület 17 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
36/2010. (II.  11.) Kt. számú  

határozata 
 

A szociális kártyáról szóló tájékoztatóról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszavasvári Város Önkormányzata a 
szociális kártyáról szóló tájékoztatóról az alábbi határozatot hozza:  
 
A tájékoztatót elfogadja, a jelenlegi körülmények között a szociális kártya bevezetését nem 
javasolja. 
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4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 
Tel.: 42/520-500    Fax.: 42/275–000    e–mail: tvonkph@externet.hu 

 
Témafelelős: Dr. Kórik Zsuzsanna    

E L Ő T E R J E S Z T É S 
- a Képviselő-testülethez - 

 
Tájékoztató a szociális kártyáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az elmúlt időszakban több testületi ülésen is felvetődött képviselői kezdeményezésre, hogy a 
segélyezettek, ill. ellátásban részesülők részére nyújtott támogatási összeg a szociális kártya 
bevezetésével, célirányosan kerüljön a jogosultakhoz. 
Két erre a célra specializálódott cég képviselője kereste meg hatóságunkat. Az elvrendszer mindkét 
esetben ugyanaz. Az egyik esetben a jogosult kap egy plasztikkártyát, a másik lehetőség szerint 
utalványt, amelyen szereplő összeget a boltban levásárolhatja élelmiszerre. Kizárva a jövedéki 
termékek körét.  
 
A szociális kártya névre szól, a felhasználás irányíthatósága, és ellenőrizhetősége nagy biztonsággal 
megvalósítható. Amennyiben elvész, letiltható. A kártyáról szóló tájékoztatóban előnyként 
fogalmazták meg, hogy az elfogadóhelyek meghatározásával a helyi vállalkozók támogatása is 
megvalósulhat. Ezzel kapcsolatban felmerült a kérdés, hogyan határozható meg az elfogadóhelyek 
köre, hiszen nem diszkriminálható – főként az európai uniós követelményeknek való megfelelés 
időszakában – egyetlen vállalkozó, „multi” sem. Ezt szóban valóban megerősítette az egyik cég 
képviselője. A vállalkozón múlik, hogy részt kíván-e venni a programban. Ez esetben azonban neki 
kell gondoskodnia a leolvasó terminál beszerzéséről, használhatóságáról. A kártya az 
önkormányzatnak nem kerül költségbe. Érvényességi ideje 5 év. 
 
Az utalvány esetén szintén nincs az önkormányzatnak többletköltsége, az utalványokat névértéken 
szerzi meg. Ezen a névértéken használható fel fizetési eszközként, azaz ugyanakkora összeg 
költhető, mintha készpénz formájában történt volna a folyósítás. Az utalvány esetében szintén 
felmerül egy kérdés, a tört összeg fizetés lehetősége. Csakúgy, mint a közismert étkezési 
utalványnál. 
 
A kártya ill., az utalvány kibocsátója az önkormányzattal egyeztetett formájú megállapodást köt az 
elfogadóhelyekkel, továbbá helyi rendeletet alkot, vagy a meglévő rendeletet módosítja a támogatás 
nyújtásának formája tekintetében.  
 
A megállapított támogatási összegnek természetesen csak egy része lenne adható ilyen formában, 
mivel számos egyéb kiadás (menetjegy, gyógyszer stb…) ilyen formában nem rendezhető. 
 
Számtalan kérdés merülhet fel még a kártyával, utalvánnyal kapcsolatban, ami a 
gyakorlatban, a megvalósítás fázisában kerülhetne megválaszolásra, mindezek előtt azonban 
had ismertessem az alábbi adatok tükrében a jelenlegi helyzetet. 
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Felsorolom azokat az ellátásokat, melyek esetében felmerülhet a szociális kártya, utalvány 
bevezetésének lehetősége: 
 
Időskorúak járadéka: 
Összesen 11 fő részesül benne, a jogosulti kör többnyire egyedülálló más jövedelemforrással nem 
rendelkező személy.  Kiadásaikat kizárólag a járadék összegéből fedezik (lakbér, rezsi stb…) A 11 
főből 2 fő szociális otthon lakója. 
 
Rokkant rendszeres szociális segély: 
Összesen 28 fő részesül benne, ebből 4 fő szociális otthon lakója, 1 főnek veszi fel hivatásos 
gondnok a támogatását, 23 fő többnyire egyedülálló. A rokkant rendszeres szociális segélyben 
részesülők az „Út a munkában program” keretében nem foglalkoztathatóak, rokkantságukra 
tekintettel. A legtöbb esetben szintén nem a beosztási képesség bárminemű hiánya folytán kerültek a 
jogosulti köre. Egyszerűen azért, mert pl. rokkantsági nyugdíjra, vagy járadékra, stb.. a rokkantsági 
fok, szolgálati idő hiánya folytán nem válhattak jogosulttá. 
 
Ápolási díj: 
Összesen 39 fő jogosult van, 95 %-ban olyan személy, akinél nem valószínűsíthető a szociális 
támogatás „irányított” felhasználásának szükségszerűsége. 
 
55 év feletti rendszeres szociális segélyben részesülő (Aki nem vállalta a munkát): 
Összesen 11 fő. 
 
Rendelkezésre állási támogatásban részesülő, még nem foglalkoztatott: 
A közfoglalkoztatási tervben ezeknek a személyeknek a száma 132 fő volt. Jelenleg új jogosultakkal 
136 fő. Ebből 106 fő olyan személy, aki vélhetőleg a létszámcsökkentések következtében fennálló 
munkanélküliség következtében szorul támogatásra. 
A terv szerint március hónaptól megkezdődik az eddig nem foglalkoztatott új jogosultak felvétele 
is. Az év végére 568 fővel számolunk a közfoglalkoztatási programban. Ezek a személyek tehát 
nem vehetőek figyelembe a szociális kártya, vagy az utalvány bevezetésénél, mivel munkabérben 
részesülnek, ill. fognak részesülni. 
 
Mindenképpen figyelemfelkeltő, hogy amikor a tavalyi évben elkezdődött a szociális foglalkoztatás 
összesen 350 fővel terveztünk, és jelenleg 568 fővel számolunk. Ezen felül további 100 fő új 
jogosult belépését prognosztizáljuk a 2010. évben. A közfoglalkoztatási tervben is ennek 
megfelelően vezettük le a jövő évi foglalkoztatás számszerű, és pénzügyi részét. 568 fővel 
számoltunk - a 2009. év decemberi hónap szerinti állapot figyelembevételével- valamennyi jogosult 
foglalkoztatásának tervezésével. Azért fontos ezt megemlíteni, mert sajnos tapasztalataink szerint 
egyre több olyan család is bekerül a jogosulti körbe, aki vállalkozásának ellehetetlenülésével, akár a 
város „középrétegéből” kerül ki. A munkahelyek elvesztését követően, a munkanélküli járadék 
kimerítésével egyre több lakos válik segélyezetté. Ez a számadatokból is látható. Ezen esetekben 
főként nem látjuk szükségét a támogatás célirányos felhasználását szorgalmazó kártyarendszer 
érvényesítésének. Mint ahogyan azt korábbi jogszabály-változtatási kezdeményezéseinkben írtuk a 
segély a két munkaviszony közötti átmeneti időszak áthidalását hivatott szolgálni. Sajnos erre egyre 
több esetben most már valóban szükség van, mivel a munkára nem szocializált réteg mellett 
megjelent a fenti kategória is.  
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Fentiek alapján látható, hogy pont az a jogosulti kör, ellátási forma(ák), ahol nagyobb 
valószínűséggel válna szükségessé a szociális kártya által biztosítható irányított felhasználás 
lehetősége (több gyermek a családban, közoktatási szabálysértések, gyermekek veszélyeztetettsége, 
védelembe vétel, átmeneti nevelésbe vétel) már foglalkoztatva van, így nem vonható be a 
programba. 
 
Tájékoztatni szeretném továbbá a tisztelt képviselőket, hogy amely esetekben lehetséges, most is 
természetben kapják a rászorultak a támogatást, melynek lehetőségét főként a gyermekek 
védelmében, az ő ellátásuk, oktatásuk zavarmentes biztosítása esetén ad rá lehetőséget a jogalkotó. 
(testületi döntés alapján óvodáztatási támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény keretén belül 
ingyenes, vagy 50 %-os étkezés, tankönyvtámogatás, és itt említem meg a lakásfenntartási 
támogatást, melyet a legtöbb esetben a szolgáltatónak folyósítunk) 
 
Amennyiben tehát a szociális kártya, vagy utalvány jelenleg bevezetésre kerülne, nem azt a kört 
érintené, akinél erre valóban szükség van. Más esetben pedig olyan akár „megbélyegző” hatással is 
járhat, amely sok probléma forrása lehet. Egyszerű esetnél maradva bolti vásárlás során a szociális 
kártyával történő fizetés kényelmetlen helyzetet teremthet, az egyébként beszámítási képes, 
cselekvőképessége teljes birtokában lévő jogosultak körében. 
 
Nagyon fontos, hogy a szociális kártya bevezetése nem kategorizálható adott ellátási 
formákra, adott személyekre. Valóban vannak olyan személyek, akiknél felmerül a 
szükségessége, de generalizált szabályozás folytán ezek köre nem választható el azoktól, 
akiknél semmilyen indokoltság nem áll fent. Ezen kívül a közfoglalkoztatási programban részt 
vevők körére szintén nem terjeszthető ki, mely okból kifolyólag bevezetése jelenleg 
nagymértékű megfontolást, széleskörű elemzést, többoldalú átgondolást igényel. Ezen kívül a 
jogosult ügyeinek vitelében való képessége megkérdőjelezését feltételezi, ami bizonyos – a 
jelenleg bevonható - személyi kör esetében kérdéses, kétséges, ugyanakkor támadásra ad okot. 
 
Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat 
megtárgyalni, határozat-tervezetemet elfogadni szíveskedjék.                                                                                                                                                                  
                                                                    
 
 
 

        R o z g o n y i Attila  
  polgármester 
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Tárgy (22.np.): Egyebek: Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megépítésre 
kerülő üzlethelyiségek bérleti jogának átruházásáról szóló szerződés 
jóváhagyásáról.   

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Áfra Miklós aljegyző 
 
Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület 17 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2010. (II. 11.) Kt. számú  
határozata 

 
a Városi Strandfürdő területén megépítésre kerülő üzlethelyiség bérleti jogának 

átruházásáról szóló szerződés jóváhagyásáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 42. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 
 
1.) megállapítja, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő tiszavasvári 5702/3 

hrsz-ú ingatlanon (a Városi Strandfürdő területén) megépítésre kerülő üzlethelyiségek közül 
négy üzlethelyiség bérleti jogának megszerzésére - a 247/2009. (X. 29.) Kt számú határozatban 
foglaltak alapján - szerződés jött létre Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tintás 
Kereskedelmi, Vendéglátó és Ügyviteli Szolgáltató Betéti Társaság (4440 Tiszavasvári, Nyírfa 
u. 2.) között, 2009. november 11-én. 

 
2.) hozzájárul a Tintás Kereskedelmi, Vendéglátó és Ügyviteli Szolgáltató Betéti Társasággal 

létesített bérleti jognak, a T.KARIKA Korlátolt Felelősségű Társaság (4440 Tiszavasvári, Nyírfa 
u. 2.) részére történő átruházásához, a következő feltételekkel: 

 
- a T.KARIKA Korlátolt Felelősségű Társaság által a helyiségekben folytatni kívánt 

tevékenység nem lehet ellentétes a helyiségek hasznosításának céljával, 
 
- amennyiben a T.KARIKA Korlátolt Felelősségű Társaság vállalja, hogy az 1.) pontban 

megjelölt szerződéssel a Tintás Kereskedelmi, Vendéglátó és Ügyviteli Szolgáltató Betéti 
Társaság számára keletkeztetett minden jogosultságot, illetve kötelezettséget az 1.) pontban 
megjelölt szerződés szerint teljesíti. 

 
3.) felhatalmazza, illetve felkéri a polgármestert, hogy a „Bérleti jog átruházásról szóló szerződés” 

megkötéséhez Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében járuljon hozzá, az erről szóló 
szerződéses záradékot írja alá. 

 
Határidő: esedékességkor Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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Tárgy (23.np.): Egyebek: Előterjesztés „Új tanulási formák és rendszerek - digitális 

középiskola program TÁMOP 3.2.1/B-09/2” című pályázat 
benyújtásáról.   

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 
Témafelelős:  Bosák Nóra köztisztviselő 
 
Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület 17 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2010. (II. 11.) Kt. számú 
határozata 

 
 

„Új tanulási formák és rendszerek – Digitális Középiskola program” elnevezésű pályázat 
támogatásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület 
 

1. támogatja, hogy a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium pályázatot nyújtson be 
az „Új tanulási formák és rendszerek – Digitális Középiskola program” elnevezésű TÁMOP-
3.2.1/.B-09/2 kódszámú pályázati kiírásra. 

  
2. felkéri a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatóját, hogy a pályázatokat 

Társadalmi Megújulás Operatív Program, Kódszám: TÁMOP-3.2.1.B-09/2, Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (1055 Budapest, Bihari J. u. 5.) 
részére határidőig, azaz 2010. február 26.-ig, nyújtsa be. 

 
Határidő: 2010. február 26.     Felelős: Szabó Zoltán 

 TKSZK igazgató  
 
 
 

3. kinyilatkozza, hogy kedvező elbírálás esetén az elbírálást követően dönt a pályázat 
fedezetének biztosításáról – a pályázat utófinanszírozása miatt. 

 
Határidő: esedékességkor    Felelős: Bundáné Badics Ildikó 
            jegyző 
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Napirend után: 
 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Javasolta, hogy az idei évre tervezett útfelújítási munkálatok pontos részleteiről a közel jövőben 
döntsön a Képviselő-testület.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy a következő testületi ülésre tervezi elkészíteni az idei évre vonatkozó útfelújítással 
kapcsolatos előterjesztést. Elárulta, hogy előreláthatóan a Gyóni Géza, Mártírok, Köztársaság, 
Schönherz, Táncsics, illetve lehetőség szerint a Balassi és Vasút utcák pormentes lezárására fog 
tenni javaslatot 5 MFt+ ÁFA összegben.   
 
Lázár István képviselő: 
Megkérdezte, hogy járdaépítést is tervez-e ezen keretből az Önkormányzat. 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Feltett kérdéssel kapcsolatosan elmondta, hogy járdaépítést a közmunka program keretein belül az 
anyagköltség terhére valósítják meg. Tehát ezen összegből csak kisebb járda javításokat oldanának 
meg, például a Bocskai és Rajk László utcákon.  
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a napokban kapott egy levelet a Szociális és Egészségügyi 
Minisztériumból, melyben felkérik az Önkormányzatot, hogy egy 8,5 milliárd Ft összegű telep-
felszámolási programhoz csatlakozzon.  
 
Dr. Bodnár Zoltán képviselő:   
Utalt arra, hogy a leégett Szilágyi úti magtár fa berendezéseit akár más eladó magtárak 
berendezéseinek megvásárlásával is lehetne pótolni.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy akár önerőből is meg lehetne próbálni a megsemmisült berendezésekhez hasonló 
utánzatot készíteni.  
 
Császár József képviselő: 
Megkérdezte, hogy ki a felelős a tűzesetért.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy a tűzoltóság és a rendőrség álláspontja szerint nem történt gyújtogatás, hanem a 
kémény állapota okozta a tűzesetet, ugyanis a kémény rossz szigetelése miatt lángra kapott egy 
gerenda. 
 
Ötvös János képviselő: 
Megkérdezte, hogy milyen céllal őriznek közcélú foglalkoztatottak önkormányzati intézményeket. 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
A feltett kérdésre válaszképpen reagálva közölte, hogy csak portaszolgálatot biztosítanak, ugyanis 
az őrzés-védelem különféle engedélyekhez kötött.   
 
Ötvös János képviselő: 
Utalt arra, hogy a Gépállomásnál is közcélúak végzik a portaszolgálatot és megjegyezte, hogy a 
mozdítható dolgokat eltulajdonítják. Véleménye szerint hasonló sors vár a középiskolára is.  
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Rozgonyi Attila polgármester: 
Remélte, hogy nem ez fog történni. Utalt arra, hogy az elmúlt ülésen tájékoztatta a Testületet, hogy 
a nem őrzött időszakban nagyjából 2 MFt-os kára keletkezett az intézménynek ilyen jellegű 
cselekményekből.  
 
Ötvös János képviselő: 
Nem értett egyet az elhangzottakkal és elmondta, hogy akár több millió Ft-os kára is keletkezhetne 
ebből az intézménynek. 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy ha ténylegesen kára keletkezik az Önkormányzatnak akkor majd dönteni fog ezzel 
kapcsolatosan a Testület. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szűkös költségvetési helyzet miatt 
kellett vállalni ezen megszorítást is.  
 
Ötvös János képviselő: 
Felhívta a figyelmet arra is, hogy egy őrzés-védelemmel foglalkozó vállalat működésének 
alapfeltétele érvényes biztosítási szerződés megléte, mellyel a keletkezett kárt meg tudja téríteni. 
Megjegyezte, hogy ebben az esetben viszont az Önkormányzatnak kell majd vállalnia a kárt.  
Másfelől utalt arra is, hogy a Csokonai utcát hiányolja a felújításra kerülő utcák közül. Megkérdezte 
ezzel kapcsolatosan azt is, hogy kátyúzást tervez-e az Önkormányzat. 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elismerte, hogy a Csokonai út valóban rossz állapotú, de felhívta a figyelmet arra, hogy 
mindösszesen 5 MFt áll a Testület rendelkezésére az útfelújítási munkálatok elvégzésére. 
Megnyugtatott mindenkit, hogy természetesen a kátyúzás költségeit a költségvetésbe betervezték.   
Elmondta azt is, hogy Mikli Géza korábban a Képviselő-testület tagjai részére megküldte levelét, 
melyben a TIVA-Szolg Kft. eladásával kapcsolatos álláspontját fejtette ki, habár a Testület erről 
már döntést hozott. Kérte Mikli Gézát, hogy röviden ismertesse véleményét erre vonatkozóan.  
 
Mikli Géza a TIVA-Szolg Kft. dolgozója: 
Előadta, hogy ha sokáig elhúzódik még a szerződés kötés, akkor a jelenlegi bizonytalan helyzet már 
a szolgáltatás biztonságát fogja veszélyeztetni. Elmondta, hogy az „íróasztal” mellett hozott 
döntések gyakran mellőzik a gyakorlati tapasztalatokat. Véleménye szerint kérdéses lesz az új 
üzemeltető cég szociális érzékenységének a mértéke is. Utalt arra, hogy a vízszolgáltatás díjáról 
ugyan született döntés, de nem tértek ki az alapszolgáltatás díjára, amely nagyon magas összegű. 
Álláspontja szerint a város érdeke sem az, hogy értékesítsék a kft-t. Tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a társaság sokat segít a Városi Kincstár munkájában is és elmondta, hogy a strandfürdőt 
üzemeltető szakemberek is a TIVA-Szolg Kft. alkalmazásában állnak. Véleménye szerint a 
dolgozók nehéz helyzetbe kerülhetnek az értékesítéssel, ugyanis a szerződés-tervezet megadná a 
lehetőségét alvállalkozó felvételére. Utalt arra is, hogy a belvíz átemelő szivattyúk karbantartását is 
a kft. végzi, melyeknek javítása egyébként 1,5 MFt lenne. Hangsúlyozta, hogy évi 30 MFt nyereség 
eléréséről beszéltek a korábbiakban az értékesítéssel kapcsolatosan. Ugyanakkor elmondta, hogy 
már majdnem teljes automatizálást hajtottak végre, és a lehetséges létszámleépítést is 
megvalósították már korábban. Utalt arra, hogy többen számoltak a kintlévőségek behajtásával, 
azonban ennek behajtását már a 2009. év közepén átadták egy behajtó cégnek, melynek összege 
elérte akkor a 20 MFt-ot. Nem tudta, hogy ezen összeggel ki fog rendelkezni az értékesítést 
követően. Véleménye szerint bizonyos átszervezéseket és takarékos intézkedéseket már korábban 
végre kellett volna hajtani a cégnél. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a csirke-feldolgozó üzemnek a 
hálózatra történő rácsatlakozása több, mint 30 MFt bevételt eredményezhetne. Megjegyezte azt is, 
hogy ha most értékesíti a Testület a TIVA-Szolg Kft-t, akkor esélyt sem lát a későbbi 
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visszavásárlására. Kijelentette azt is, hogy olyan szakember gárda van a társaság mögött, amit nem 
lehetne könnyen pótolni.  
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Az elhangzott felvetésekre reagálva elmondta, hogy a szolgáltatás biztonságát nem fogják 
veszélyeztetni, ugyanis azon cég, amely Debrecen ivóvíz ellátását biztosítja, az Tiszavasváriét is 
fogja tudni biztosítani. Véleménye szerint a szociális érzékenység nem az üzemeltető feladata. 
Elmondta, hogy alapdíj kikötése szóba sem kerülhet és a szerződés-tervezetben sem szerepel. Utalt 
arra, hogy a napokban ellenőrizték a belvíz átemelő szivattyúk állapotát és megállapították, hogy 
kft. dolgozói nem tartják karban a szivattyúkat, ezért a Városi Kincstár dolgozói próbálják meg 
részben cserével, részben alvállakozó bevonásával orvosolni ezen problémát. Utalt arra is, hogy 
ezen munkálatokat a TIVA-Szolg Kft. felszólításra elvégezte, egyébként elmondta azt is, hogy erre 
nem volt a társaságnak megfelelő pénzforrása. Kijelentette azt is, hogy alvállalkozók bevonása 
lehetetlen, ugyanakkor a további automatizálás lehetséges. Reálisnak tartotta az évi 30 MFt 
nyereséget is, ugyanakkor ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy ilyen összegű nyereség mellett a 
kollektív szerződés alapján a dolgozók plusz juttatást követelnének, és emellett a lakosság is joggal 
kérdezhetné, hogy akkor miért ilyen magas a szolgáltatási díj. Nyilatkozott arról is, hogy az egy 
éven túli kintlévőségeket 100%-ban, míg az egy éven belüli kintlévőségeket 50 %-ban tervezték be 
a vételárba. Elmondta azt is, hogy a Strandfürdő Kft-nak a vízdíja rendben van, tartozása nincs és 
hamarosan kutat ásnak a területén. Utalt arra, hogy az üzemeltetési jogot az Önkormányzat 
bármikor visszaveheti, ugyanis erre hosszú lejáratú hitelfelvételre van lehetőség. Álláspontja szerint 
a dolgozók érdeke sem fog csorbulni a társaság értékesítésével, ugyanis sokkal kedvezőbb kollektív 
szerződés hatálya alá fognak tartozni. Az érzelmi kötődést megértette, de hangsúlyozta azt is, hogy 
ugyanazon a területen és ugyanazon dolgozók fogják ellátni ezen feladatokat. Véleménye szerint a 
vágóhídnak a hálózatra történő rácsatlakozását meg lehet próbálni, azonban ennek a hozadéka 
bizonytalan és jelentős beruházási kiadással jár.  
 
Mikli Géza a TIVA-Szolg Kft. dolgozója: 
Megkérdezte, hogy milyen összegű beruházásra lenne ehhez szükséges. 
 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy a TRV Zrt. tájékoztatása szerint nagyságrendileg 20 MFt körüli 
összeg szükséges a rákötéshez. 
 
Mikli Géza a TIVA-Szolg Kft. dolgozója: 
Nagyon túlzónak tartotta a 20 MFt-ot, ugyanis álláspontja szerint ennek töredékéből is 
megvalósíthatnák a rákötést.    
Nyilatkozott arról is, hogy a TRV Zrt. nem szolgáltat ivóvizet Tiszavasvárihoz hasonló nagyságú 
településen. Utalt arra, hogy a zrt. vizet állít elő, de nem a társaság szolgáltatja az ivóvizet.   

 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy szívesen beszélget máskor is erről a témáról, azonban azt is hangsúlyozta, hogy a 
Képviselő-testület birtokában volt ezen információknak a döntése meghozatalakor.   

 
Császár József képviselő: 
Az elhangzottakkal kapcsolatosan elmondta, hogy várhatóan tudnak realizálni 30 MFt nyereséget az 
átszervezésekkel, amely mellett plusz 30 MFt nyereséget tenne ki, ha a csirke-feldolgozó üzem és az 
iskolák is a város hálózatára csatlakoznának rá. Mindez azt jelenti, hogy évi 60 MFt tartalék van a 
TIVA-Szolg Kft-ben. 
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Rozgonyi Attila polgármester: 
Hangsúlyozta azt, hogy a társaság 30 MFt összegű nyereségéhez komoly létszámleépítéssel járó, 
illetve automatizálást elősegítő intézkedéseket kellene megtenni. Bizonytalan az is, hogy a vágóhíd 
külföldi tulajdonosa hajlandó lenne-e rákötni a városi hálózatra. Ugyanakkor elmondta, hogy azt 
sem hiszi, hogy ezt követően 30 MFt pluszbevétel jelentkezhetne a rákötéssel. Hangsúlyozta azt is, 
hogy 20 év alatt tudná az üzemeltető is realizálni a tervezett nyereséget.  
 
Császár József képviselő: 
Megjegyezte, hogy korábban a polgármester olyan kijelentést tett, hogy az értékesítéséből befolyó 
összegből építsék fel az egészségügyi komplexumot. Véleménye szerint inkább várni kellene ezzel 
és a TIVA-Szolg Kft. átszervezése után keletkezett nyereséget 4 évig félretenni és majd ezt 
követően pályázati segítséggel megépíteni az egészségügyi központot.   

 
Rozgonyi Attila polgármester: 
Elmondta, hogy az értékesítésből származó bevétel másik részét a költségvetési hiány csökkentésére 
fordítaná a Testület. Természetesen dönthet úgy a Képviselő-testület, hogy a 406 MFt hiányt az 
értékesítésből származó teljes bevétellel, azaz 320 MFt-tal csökkenti. Ezzel szemben azt fogja 
javasolni, hogy a vételér egy részét a hiány csökkentésére, másik részét pedig az Egészségügyi 
Központ megépítésére fordítsa az Önkormányzat.     
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Rozgonyi Attila polgármester megállapította, 
hogy a Képviselő-testület mindvégig határozatképes volt és zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

k m f 
  
 
 Rozgonyi Attila         Bundáné Badics Ildikó 
                polgármester                                                                                jegyző  
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