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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2010. április 29-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyílt üléséről. 

 

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

alpolgármesterek, Balogh Tamás, Halász László, Dr. Litkei László, Nácsa 

Balázs, Ötvös János, Császár József, Palló Sándor, Ráduly Sándorné 

Dombrádi Erzsébet, Ráduly Zsolt, Szőke Zoltán, Tóthné Nácsa Irén és 

Tündik András, Dr. Bodnár Zoltán Imre képviselők. 

 

Távol maradtak: Szabó Zoltán és Lázár István képviselők. 

 

 

Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Áfra Miklós aljegyző, Rácz 

Mónika osztályvezető, Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető, Girus András 

osztályvezető, Tóth Tibor köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita 

köztisztviselő, Farkas Sándorné köztisztviselő, Csikós László Márk 

köztisztviselő, Simon István a Városi Polgárőrség elnöke, Dr. Balogh 

Barnabás a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője, Szepesi István 

főkapitány, dandár tábornok, Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr, László 

András könyvvizsgáló, Pogácsás Ágnes ügyvezető, Poczkodi Ferenc CKÖ 

elnök, Pethe István, dr. Köblös Ibolya és Dr. Tóth Marianna jegyzőkönyv-

vezető. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, mivel 18 főből - 16 fő képviselő volt jelen. 

Kérte, hogy a testületi ülés meghívójában szereplő napirendi pontok közül a Testület a 4. 

napirendi pontot tárgyalja elsőként, majd a Tiszavasvári városban kiépítésre kerülő térfigyelő 

rendszerről szóló előterjesztést, ezt követően a 6, 7, 8, majd 5. napirendi pontot, majd térjen 

vissza a Testület az eredeti meghívóbeli sorrendhez a fennmaradó napirendi pontok 

vonatkozásában. 

Kérte továbbá, hogy Egyebek között tárgyalja a Képviselő-testület a Városi Strandfürdő 

fejlesztésével kapcsolatos árubeszerzési közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 

előterjesztést. 

 

Lázár István képviselő megérkezett. A Képviselő – testület 17 fővel továbbra is 

határozatképes volt. 

A Képviselő – testület 17 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét. 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban a Képviselő-testület 17 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

73/2010. (IV.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

 

 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

   A  154/2009. (VII.14.)   Kt. sz. határozat 

200/2009. (IX.24.)   Kt. sz. határozat  

201/2009. (IX.24.)   Kt. sz. határozat  

205/2009. (IX.24.)   Kt. sz. határozat  

223/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat  

224/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat  

225/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat  

226/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat 

228/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat 

229/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat 

257/2009. (X.29.)   Kt. sz. határozat 

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről 

és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának 

használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:   Rácz Mónika osztályvezető 

 

Rácz Mónika témafelelős szóbeli kiegészítése: 

A rendelet – tervezetet a következő változtatásokkal egészítette ki: a tervezet 

preambulumában az 5/2007 (II. 27) rendelet megjelölést 10/2007.(III.27)- re kellene javítani; a 

22. § (2) a, pontja tekintetében a helyes szöveg: a) a Városháza, a város Önkormányzata és 

szervei, intézményei épületein és tanácskozótermeiben, gépjárművein; a 23. § (1) bekezdés 

első mondata is módosul: A város címerét és zászlóját - mint utaló és díszítő jelképet - 

kizárólag a mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. mellékletében 

meghatározottak szerinti hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és színek 

pontos megtartása mellett lehet felhasználni, alkalmazni. A 24. § pedig (6) – (9) bekezdései 

(1)- (4) bekezdéssel átszámozásra kerül. 

 

Bizottsági vélemények: 
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Császár József az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 

igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-

testületnek a határozat-tervezet elfogadását, az előterjesztő által tett szóbeli kiegészítésekkel 

együtt, valamint az alábbi módosításokkal: 

 az 1.§ (3) bekezdés egészüljön ki az alábbiakkal: „írásban vagy 

elektronikus úton benyújtani”. 

 az 1.§ (4) bekezdés b) pontja: a „Kabay János” Vállalkozói Díjra 

beérkezett javaslatokat az itt felsorolt bizottságok mellett a Pénzügyi 

Bizottság is véleményezze 

 a 6.§ (4) bekezdés a) pontjában az illetményalap hatszorosa, 

négyszeresre módosuljon 

 a 11.§ (2) bekezdésében a gyermekdíjra vonatkozó javaslatok benyújtási 

határideje módosuljon, „minden év május 10-ig” határidőre 

 a 20. § (2) bekezdésében NE szerepeljen a „díjjal anyagi elismerés” 

kifejezés. 

Lázár István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottsága - 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a témafelelős szóbeli 

kiegészítésével, valamint a rendelet-tervezet 13. §. (1) bekezdése szövegrészének az alábbiak 

szerinti módosításával a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 „A Képviselő-testület „Tiszavasvári Város Közbiztonságáért” Kitüntető Díjat adományozhat 

annak, aki huzamosabb ideje a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, az ifjúságvédelem, a közbiztonság, 

vagy a katasztrófa elhárítás és megelőzés területén olyan tartós és kiemelkedő munkát végez, 

amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához és/vagy amely alkalmas arra, hogy az 

állampolgárokban erősítse a bűnüldözés és a bűnmegelőzés területein végzett tevékenység 

tekintélyét, továbbá életvitele, magánélete ehhez a tevékenységhez méltó.” 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének Városfejlesztési Bizottsága 5 

igen egyhangú szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását a 

témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt, továbbá javasolja, hogy abban az esetben, 

amennyiben a kitüntető díjat valamely csoport vagy csapat tagjai közösen kapják, akkor a 

csoport minden tagja kapjon a díj elnyeréséről szóló emlékérmet. 

 

Dr. Litkei László a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását a témafelelős által tett szóbeli 

kiegészítéssel együtt. 

 

Balogh Tamás a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását, az előterjesztő által tett szóbeli kiegészítéssel együtt, valamint azzal, hogy a 

testület a későbbiekben adjon javaslatot az előterjesztőnek a díjak összevonására, 

egyszerűsítésére úgy, hogy 1-1 díjnál több személy is részesülhessen elismerésben. 
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Poczkodi Ferenc a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 

Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen egyhangú szavazattal, 

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

testületnek. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva azt mondta, hogy néhány évvel ezelőtt az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság, valamint a Városfejlesztési Bizottság kérte hogy ne módosítsanak a 

kitüntetések rendjén. Elmondta továbbá, hogy amennyiben egy személy kapja a kitüntetést 

megmarad a díj tekintélye, ezért ezt a módosító javaslatot nem támogatja.. Az Ügyrendi és 

Jogi Bizottság azon módosító indítványára, hogy csökkentsék a díjjal járó pénzjutalom 

mértékét az illetményalap hatszorosáról négyszeresére, azt mondta, hogy mivel ezeket a típusú 

díjakat városfejlesztési, művelődési, oktatási és egyéb hasonló célokra szokták felajánlani, ezért 

meg kellene hagyni a díj tekintélyét; vagy tisztelje meg az Önkormányzat a díjazottat vagy ne is 

adjon díjat. Kérte a Testületet a díjjal járó hatszor 38. 650.-Ft összegű pénzjutalom megtartására, 

azzal hogy a mostani szabályozást az ősszel felálló új Képviselő – testület majd megtárgyalja. 

Végezetül a többi módosító indítványt befogadta. 

Ráduly Zsolt képviselő elhagyta a termet. 

Dr. Litkei László a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 

Azt kérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a címzetes igazgatói cím nem szerepel az 

előterjesztésben. 

Rácz Mónika témafelelős: 

Azt válaszolta, hogy ez a felvetés bizottsági javaslattételként szerepelt, a Közalkalmazotti 

törvény végrehajtási rendeleteiben két helyen is megjelenik, ezért itt nem célszerű a 

szabályozás. 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Kifejtette, hogy szerinte sport csapatok esetében egyszerűsített érmet kellene adni, hogy ne 

legyen pénzügyi teher az Önkormányzat számára. 

 

Halász László képviselő: 

Azt mondta, hogy szerinte emléklap átadása is elismerés lehetne. 

 

Rácz Mónika témafelelős: 

Sztenderd érmeket kellene adni, melyet minden tag pluszként kapna meg. Ez bruttó 18.000.- 

Ft- ba kerül az Önkormányzatnak, míg a nyakba akasztós változata bruttó 7.000.-Ft. Erre 

keressük a megoldást. 

 

Ráduly Zsolt képviselő visszament a terembe. 

 

Balogh Tamás képviselő: 

Azt mondta, hogy szerinte szükség van a kitüntetésekre, de olyan sokféle van már, hogy 

célszerű lenne összevonni néhányat. 
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Rozgonyi Attila polgármester: 

Mivel nem kötelező a díjak adása csak lehetőség, ezért nem javasolta a változtatást, 

véleménye szerint majd az önkormányzati választások után felálló új Testület átalakítja a díjak 

adományozásának szabályait. 

 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Azt mondta, hogy az elektronikus benyújtást nem javasolja, csak az írásbeli formát, mivel az 

elektronikus ügyfélkapu létezik, de kevesen használják; a személyazonosítás nem megfelelően 

megoldott, a változatás csak gesztus jellegű lenne. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy a befogadott indítványokat nem szavaztatja meg. Az általa nem javasolt 

pontokban kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a módosító javaslatokról. 

 

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a rendelet 6.§ (4) bekezdés a) pontjával kapcsolatos javaslata 

tekintetében, mely szerint a Város Díszpolgára Kitüntető Cím vonatkozásában az 

illetményalap hatszorosáról, négyszeresére módosuljon az összeg, a Képviselő –testület 3 igen 

szavazattal 12 ellenszavazattal és 2 tartózkodással többségi igen hiányában nem hozott 

döntést. 

 

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a rendelet 20. § (2) bekezdésével kapcsolatban felmerült 

javaslata tekintetében, mely szerint ne szerepeljen a Posztumusz cím adományozásakor a 

„díjjal anyagi elismerés” kifejezés ,a Képviselő –testület 3 igen szavazattal 12 ellenszavazattal 

és 2 tartózkodással többségi igen hiányában nem hozott döntést. 

 

Rozgonyi Attila polgármester által tett szóbeli javaslatot miszerint ne legyenek összevonva a 

díjak a Képviselők- testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással 

megszavazta. 

 

A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság azon módosító indítványa tekintetében miszerint a 

Testület a későbbiekben adjon javaslatot az előterjesztőnek a díjak összevonására, 

egyszerűsítésére úgy, hogy 1-1 díjnál több személy is részesülhessen elismerésben a 

Képviselő-testület 14 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett többségi igen döntés hiányában 

nem hozott döntést. 

 

Az elfogadott módosításokkal a Képviselő- testület 15 igen szavazattal és 2 tartózkodással az 

alábbi rendeletet alkotta meg: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

10/2010. (V.03.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az 

önkormányzat címerének és zászlajának használatáról 
 

 

 



 

 6 

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.27.) rendeletben biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, 

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság és Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményének 

kikérésével - a következőket rendeli el:  

 

 

I. Fejezet 

Az önkormányzat által adományozható kitüntetések és díjak 

1.§ 

Általános rendelkezések 

 

(1) Tiszavasvári Város Önkormányzata címet és díjakat adományoz az alábbiak szerint: 

- „Város Díszpolgára” Cím 

- „Tiszavasvári Városért” Kitüntető Díj  

- „Tiszavasvári Tudományos-, Kulturális Életéért” Kitüntető Díj 

- „Hunyadi József” Kitüntető Díj 

- „Vasvári Pál” Ifjúsági Díj 

-  „Vasvári Pál” Gyermekdíj 

- „Cigány Közösségért” Kitüntető Díj 

- "Tiszavasvári Város Közbiztonságáért” Kitüntető Díj 

-  „Év Pedagógusa” Kitüntető Díj 

- „Év Közalkalmazottja” Kitüntető Díj 

- „Év Köztisztviselője” Kitüntető Díj 

- „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj 

- „Kabay János” Vállalkozói Díj. 

 

(2) A kitüntető cím, illetve díj adományozására javaslatot tesz: 

a) a Képviselő-testület tagja, 

b) a város közintézménye, 

c) a város tudományos és társadalmi szervezete, egyesülete, 

d) bármely természetes és jogi személy. 

A javaslattétel lehetőségéről a város polgárait a helyi média útján kell tájékoztatni. 

 

(3) A javaslatokat az ezen rendeletben - az egyes kitüntetéseknél - meghatározott 

határidőkben kell írásban benyújtani a polgármesterhez, az 1. sz. mellékletben 

meghatározott tartalommal.  

 

(4) A kitüntető címre, kitüntető díjakra érkezett javaslatokat a polgármester terjeszti a 

Képviselő-testület elé.  

Valamennyi javaslatot véleményezi az Ügyrendi és Jogi Bizottság. Ezen túlmenően  

a) a „Cigány Közösségért” Kitüntető Díjra beérkezett javaslato(ka)t a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat,  

b) a „Kabay János” Vállalkozói Díjra beérkezett javaslato(ka)t a Városfejlesztési 

Bizottság, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, valamint a Gazdasági és 

Foglalkoztatási Bizottság,  
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c) „A Város Díszpolgára”, a „Tiszavasvári Városért”, a „Hunyadi József”, az „Év 

Pedagógusa”, a „Kiváló Sporttevékenységért”, az „Év Közalkalmazottja”, a „Cigány 

Közösségért” Kitüntető Díj, a „Vasvári Pál” Ifjúsági Díj, a „Vasvári Pál” 

Gyermekdíj, valamint a „Tiszavasvári Tudományos, Kulturális Életéért” Kitüntető 

Díjakra érkezett javaslato(ka)t pedig az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

véleményezi. 

 (5) A polgármester, rendkívüli méltánylást igénylő esetben, az egyes kitüntetéseknél 

meghatározott határidőktől eltérő időpontban is jogosult javaslatot tenni a kitüntető cím, 

kitüntető díj odaítélésére, az egyébként vonatkozó eljárási szabályok betartása mellett. 

 

2. § 

Az adományozás rendje 

 

(1)  A címet és kitüntetéseket a jelen rendelet 6-18. §-ában meghatározottak szerint kell 

átadni.  

 

(2)  A kitüntetések odaítélése és adományozása a Képviselő-testület át nem ruházható 

hatáskörébe tartozik. A döntést minden esetben zárt ülésen, minősített többséggel kell 

meghozni. Ugyanez a szabály érvényes a kitüntetés visszavonásáról való döntés esetében 

is. 

 

(3) Ha a kitüntetésben közösség vagy csapat részesül – és tagjainak száma nem több három 

főnél – akkor annak minden tagja megkapja a kitüntetéssel járó plakettet és oklevelet. 

Három főnél nagyobb létszámú közösség esetén a közösség valamennyi tagja oklevelet 

kap, a kitüntető díjakkal együtt járó pénzjutalom összegében pedig a rendelet 6-18.§-

ában meghatározottak szerint részesül. 

 

(4) Azonos kitüntetést ugyanaz a személy többször nem kaphat. Ugyanazon személynek, 

szervezetnek újabb díj adományozására csak olyan kiemelkedő tevékenység alapján 

tehető javaslat, amelyet a korábban adományozott díj elnyerése óta végzett. 

 

(5) Kitüntetett személy vagy kollektíva egymást követő esztendőben nem részesülhet 

kitüntetésben. 

 

(6) A kitüntetéseket – a képviselő-testület döntésének megfelelően - a Polgármesteri 

Hivatal készíti elő, és gondoskodik a kitüntetésekkel járó kedvezmények biztosításáról. 

 

 

3.§ 

A kitüntetések átadása 

 

(1) A kitüntető díj átadásának tényét emléklapon kell megörökíteni, míg a kitüntető címhez 

díszoklevél jár. Az elismerést tanúsító emléklapot, díszoklevelet a polgármester és a 

jegyző írja alá.  

 

(2) Az emléklapnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) az adományozott nevét, foglalkozását, 

c) az adományozás jogcímét, 
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d) az adományozás keltét, 

e) a polgármester és a jegyző aláírását, 

f) az önkormányzat bélyegzőjét. 

 

(3) A kitüntető címet, díjakat, emlékplakettet - a városi rendezvényeken, ünnepélyes keretek 

között - a polgármester, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy jogosult átadni. 

 

4.§ 

Közzététel 

 

(1) A kitüntetett személyek és kollektívák névsorát, valamint az érdem odaítélésének 

időpontját a város közéleti havi lapjában, a helyi televízió műsorában és az önkormányzat 

internetes honlapján közzé kell tenni, és gondoskodni kell az esemény megfelelő 

dokumentálásáról és archiválásáról. 

 

(2) A „Város Díszpolgára” Kitüntető Cím odaítélésének időpontját és a kitüntetettek nevét az 

erre a célra rendszeresített Díszpolgári névkönyvben rögzíteni kell. A bejegyzésről a 

testületi határozat alapján a jegyző gondoskodik. 

 

 

5.§ 

A kitüntetések pénzügyi fedezete 

 

A kitüntetésekhez járó pénzjutalmak fedezetét az éves költségvetési rendeletben - az adható 

kitüntetések számának és pénzösszegének figyelembevételével - kell meghatározni. 

 

 

6.§ 

 „A Város Díszpolgára” Kitüntető Cím 

 

(1) A Képviselő-testület Tiszavasvári város és lakossága érdekében, a város fejlődésének, 

felemelkedésének előmozdítására kifejtett tevékenység, életmű, vagy rendkívüli 

teljesítmény elismeréseképpen a „Város Díszpolgára” Kitüntető Címet adományozhatja. 

 

(2) A kitüntető címre a javaslatok benyújtási határideje az adományozás évének június 30. 

napja. 

 

(3) A Város Díszpolgára Kitüntető Cím egy fő magánszemélynek, csak kivételes tevékenység 

elismeréséért, évente egyszer adományozható, az Államalapításunk Ünnepe alkalmából 

megrendezésre kerülő ünnepségen. 

 

(4) A kitüntető címmel együtt járó kedvezmények: 

a) pénzjutalom, melynek bruttó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 

hatszorosa; 

b) a cím megnevezését és az adományozás évét belső vésetként tartalmazó 14 karátos, 

15 grammos, a város címerével ellátott arany pecsétgyűrű; 

c) meghívás az önkormányzat által szervezett valamennyi ünnepségre és rendezvényre. 

 

(5) A díszpolgári címet díszes kivitelezésű oklevélbe kell foglalni, mely tartalmazza: 
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a) az adományozó megjelölését, 

b) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását, 

c) az adományozás jogcímét, 

d) az adományozás keltét, 

e) a polgármester és a jegyző aláírását, 

f) az önkormányzat bélyegzőjét. 

 

7.§ 

„Tiszavasvári Városért” Kitüntető Díj 

 

(1) A Képviselő-testület a díjat Tiszavasvári város közéletében vagy a várospolitikában 

huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet végző maximum egy fő magánszemély 

vagy egy kollektíva részére adományozhatja, melynek átadására az Államalapításunk 

Ünnepe alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.  

 

(2) A kitüntető címre a javaslatok benyújtási határideje az adományozás évének június 30. 

napja. 

 

(3) A „Tiszavasvári Városért” Kitüntető Díjjal pénzjutalom jár, melynek bruttó összege 

magánszemély vagy kollektíva esetén is a mindenkori köztisztviselői illetményalap 

négyszerese. 

 

 

8.§ 

„Tiszavasvári Tudományos-, Kulturális Életéért” Kitüntető Díj 

 

(1) A Képviselő-testület Tiszavasvári város tudományos- vagy kulturális életében 

huzamosabb időn át kifejtett, kiemelkedő tevékenység elismeréseképpen „Tiszavasvári 

Tudományos-, Kulturális Életéért” Kitüntető Díjat adományozhat. 

 

(2) A kitüntető díjra a javaslatok benyújtásának határideje az adományozást megelőző év 

november 30. napja.  

 

(3) A Tiszavasvári Tudományos-, Kulturális Életéért Kitüntető Díj évente egy alkalommal, a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen, maximum egy fő 

magánszemélynek vagy egy közösségnek adományozható. 

 

(4) A Kitüntető Díjjal pénzjutalom jár, melynek bruttó összege magánszemély vagy szervezet 

esetén is a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese. 

9. § 

„Hunyadi József” Kitüntető Díj  

 

(1) A Képviselő-testület a díjat - életkortól függetlenül - Tiszavasvári város helytörténeti 

múltjának feltárásáért, vagy a feltárt kutatások szűkebb vagy tágabb közösség számára 

történő továbbadásáért – például az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 

üzenetének, eszmeiségének az utókor számára való megőrzéséért, városunk szülöttének 

Vasvári Pál és kortársai munkásságának feldolgozásáért - adományozhatja. 
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(2) A „Hunyadi József” Kitüntető Díjra a javaslatok benyújtási határideje az adományozás 

évének január 31. napja. 

 

(3) A kitüntető díj 5 évente kerülhet átadásra, maximum egy fő bel- vagy külföldi lakos 

részére adományozható, a Március 15-i városi ünnepségen. 

(4) A kitüntető díjjal pénzjutalom jár, melynek bruttó összege a mindenkori köztisztviselői 

illetményalap kétszerese. 

10.§ 

„Vasvári Pál” Ifjúsági Díj 

 

(1) A Képviselő-testület ifjúsági kategóriában a közösségért, bármely területen végzett 

kiemelkedő tevékenységért, vagy sportban, kultúrában, egészségügyben, közéletben elért 

kiemelkedő egyéni teljesítményért a „Vasvári Pál” Ifjúsági Díjat adományozhatja, az 

általános iskolai tanulmányait befejezett fiatalok részére, legfeljebb 30 éves ifjú számára. 

 

(2) Az ifjúsági díjra a javaslatok benyújtási határideje az adományozás évének január 31. 

napja. 

 

(3) A “Vasvári Pál” Ifjúsági Díj maximum egy fő tiszavasvári születésű, vagy lakóhelyű, ill. 

Tiszavasváriban tanuló fiatalnak adományozható. Az átadásra a Március 15-i városi 

ünnepségen kerül sor. 

 

(4) Az ifjúsági díjjal pénzjutalom jár, melynek bruttó összege a mindenkori köztisztviselői 

illetményalap kétszerese. 

 

 

11. § 

Vasvári Pál Gyermekdíj 

 

(1) A Képviselő-testület annak a tiszavasvári alapfokú oktatási intézményben tanuló, 12. évét 

betöltött diáknak a részére, aki tanulmányi eredményével, közösségi munkájával 

kiemelkedik társai közül, vagy aki a korosztálya részére szervezett megyei, országos 

versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtott, vagy a meghirdetett pályázatokon 

eredményesen szerepelt a Vasvári Pál Gyermekdíjat adományozhatja. 

 

(2) A gyermekdíjra a javaslatok benyújtási határideje az adományozás évének május 10-ig 

terjedő időszaka. 

 

(3) A gyermekdíj átadására minden évben - az intézmény vezetőjének döntése alapján - annak 

az alapfokú oktatási intézménynek a tanévzáró ünnepségén, vagy a ballagáson kerül sor, 

amelynek a kitüntetett tanulója. 

 

(4) A gyermekdíjjal maximum a mindenkori köztisztviselői illetményalap 50%-a összeget 

elérő értékű tárgyjutalom és Vasvári Pál Emlékplakett kerül átadásra. 

 

(5) Egy évben a Képviselő-testület egy fő részére adományozhat gyermekdíjat. 
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12.§ 

„Cigány Közösségért” Kitüntető Díj 

 

(1) A Képviselő-testület a cigányság érdekében (a cigányság közéletében) kiemelkedő 

tevékenységet végző személynek, szervezetnek a „Cigány Közösségért” Kitüntető Díjat 

adományozhatja. 

 

(2) A kitüntető díjra a javaslatok benyújtásának határideje az adományozás évének március 

31. napja. 

 

(3) A „Cigány Közösségért” Kitüntető Díj évente egyszer, a Roma Nap alkalmából 

megrendezett ünnepségen, egy fő magánszemélynek vagy szervezetnek adományozható. 

 

(4) A kitüntető díjjal pénzjutalom jár, melynek bruttó összege magányszemély vagy szervezet 

esetén is a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese. 

 

 

13.§ 

Tiszavasvári Város Közbiztonságáért” Kitüntető Díj 

 

(1) A Képviselő-testület „Tiszavasvári Város Közbiztonságáért” Kitüntető Díjat adományozhat 

annak, aki huzamosabb ideje a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, az ifjúságvédelem, a 

közbiztonság, vagy a katasztrófa elhárítás és megelőzés területén olyan tartós és kiemelkedő 

munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához és/vagy amely 

alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a bűnüldözés és a bűnmegelőzés területein 

végzett tevékenység tekintélyét, továbbá életvitele, magánélete ehhez a tevékenységhez 

méltó. 

 

(2) A kitüntető díjra a javaslatok benyújtásának határideje az adományozás évének június 30. 

napja.  

 

(3) A „Tiszavasvári Város Közbiztonságáért” Kitüntető Díj évente egy alkalommal, az 

Államalapításunk évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen, maximum 

egy fő, büntetlen előéletű magánszemélynek vagy egy szervezetnek adományozható. 

 

(4) A Kitüntető Díjjal pénzjutalom jár, melynek bruttó összege magánszemély esetén a 

mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese, szervezet esetén a mindenkori 

köztisztviselői illetményalap kétszeresének mértékéig terjedő értékű tárgyjutalom. 

 

14.§ 

Az „Év Pedagógusa” Kitüntető Díj 

 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeiben legalább 10 éven át dolgozó 

pedagógus részére, aki munkáját kiemelkedően végzi és tevékenységében érzékelhető az 

oktatás színvonalának, hatékonyságának emelésére való törekvés, az Év Pedagógusa 

Kitüntető Díjat adományozhatja. 
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(2) A kitüntető díjra a javaslatok benyújtásának határideje az adományozás évének március 

31. napja. 

 

(3) A kitüntető díj átadására évente egy alkalommal, az intézmények tanévzáró vagy ballagási 

ünnepségén kerül sor. A díj - Tiszavasvári önkormányzati intézményeiben dolgozó - 

maximum egy fő pedagógus közalkalmazott részére adományozható. 

 

(4) A kitüntető díjjal pénzjutalom jár, melynek bruttó összege a mindenkori köztisztviselői 

illetményalap kétszerese. 

15.§ 

Az „Év Közalkalmazottja” Kitüntető Díj 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben dolgozó nem pedagógus 

közalkalmazott részére, aki hosszú időn át végzett színvonalas munkát, az „Év 

Közalkalmazottja” Kitüntető Díjat adományozhatja. 

 

(2) A kitüntető díjra a javaslatokat az adományozás évében március 31-ig kell benyújtani. 

 

(3) Az “Év Közalkalmazottja” Kitüntető Díj átadására évente egy alkalommal - oktatási 

intézményben dolgozó munkavállaló esetén az intézmények tanévzáró vagy ballagási 

ünnepségén, egyéb munkavállalók esetében július 1-jén, a Köztisztviselők Napján és a 

Semmelweis Napon - kerül sor. A díj az Önkormányzat intézményeiben dolgozó egy fő 

nem pedagógus közalkalmazott részére adományozható. 

 

(4) A kitüntető díjjal pénzjutalom jár, melynek bruttó összege a mindenkori köztisztviselői 

illetményalap kétszerese. 

 

16.§ 

Az „Év Köztisztviselője” Kitüntető Díj 

 

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselő részére, aki 

munkáját jogszerűen, odaadóan, példamutató szorgalommal, közmegelégedésre végzi, az 

„Év Köztisztviselője” Kitüntető Díjat adományozhatja. 

 

(2) A kitüntető díj esetében a javaslatokat az adományozás évében április 30-ig kell 

benyújtani. 

 

(3) Az “Év Köztisztviselője” Kitüntető Díj évente egy alkalommal, július 01-én, a 

Köztisztviselők Napja alkalmából, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó maximum egy fő 

köztisztviselőnek adományozható. 

 

(4) A kitüntető díjjal pénzjutalom jár, melynek bruttó összege a mindenkori köztisztviselői 

illetményalap kétszerese. 
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17.§ 

„Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj 

 

(1) A Képviselő-testület a tiszavasvári sportegyesületben sportoló, vagy helyi lakosként 

máshol sportoló részére kortól függetlenül, illetve kiemelkedő sporttevékenységet végző 

személyek részére a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díjat adományozhatja. 

 

(2) A kitüntető díjra a javaslatokat a kiváló sporteredmény elérésének időpontját követő 90 

napon belül, legkésőbb az adományozás évének június 30. napjáig kell benyújtani. 

 

(3) A “Kiváló Sporttevékenységéért” Kitüntető Díj évente a sportág bajnokságának 

befejezése után az elért kiváló eredményre tekintettel egyéni sportolók és kiváló 

sporttevékenységet végző maximum egy fő magánszemély vagy csapat részére 

adományozható. 

 

(4) A kitüntető díjjal pénzjutalom jár, melynek bruttó összege magánszemély vagy csapat 

esetén is a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese. A pénzjutalmon kívül a 

csapat minden tagja emlékéremben és emléklapban részesül. 

 

 

18.§ 

„Kabay János” Vállalkozói Díj 

 

(1) A Képviselő-testület a díjat Tiszavasvári Város gazdaságának fejlesztésében, gazdasági 

érdekeinek előmozdításában, a város ismertségének növelésében, valamint munkahelyek 

teremtésében tárgyévben kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytató vállalkozásnak 

adományozhatja. 

 

(2) A kitüntető díjban csak működő vállalkozás részesülhet, posztumusz kitüntető díj 

adományozására nincs lehetőség. 

 

(3) A díjra a javaslatok benyújtásának határideje: az adományozást megelőző év november 

30. napja. 

 

(4) A kitüntető díj évente egy alkalommal, egy vállalkozás részére adományozható, a 

vállalkozók részére megrendezésre kerülő vagy városi ünnepségen. 

 

(5) A kitüntető díjjal emléklap és tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege a mindenkori 

köztisztviselői illetményalap kétszerese. 

 

19.§ 

„Vasvári Pál” Emlékplakett 

 

(1) A Polgármester Tiszavasvári város történelmi múltjának ápolása területén, valamint a 

város hírnevének bármely területén történő növelése érdekében kifejtett tevékenységért, 

vagy esetileg a város olyan vendégének, aki nemzetközileg, vagy a nemzeten belül 

elismert, kiemelkedő személyiség a Vasvári Pálról elnevezett emlékplakettet 

adományozhatja. 
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(2) A Vasvári Pálról elnevezett emlékplakett alkalomhoz nem kötötten, magánszemélyek 

részére adományozható. Az átadásra a Képviselő-testület ülésén, vagy a város érdekét 

szolgáló rendezvényen kerül sor. 

20. § 

Posztumusz cím és díj adományozásának rendje 

 

(1) A "Város Díszpolgára " kitüntető cím és a kitüntető díjak posztumusz, illetve posztumusz 

örökös címként és díjként is adományozhatók. A posztumusz cím és díj adományozásáról 

a Képviselő-testület minden esetben külön határozattal dönt. A határozatban a személy 

megnevezése mellett szerepelnie kell ez elhunyt személy munkásságát és életútját méltató 

szakasznak is. 

 

(2) A posztumusz adományozott címmel, díjjal anyagi elismerés csak a Képviselő-testület 

külön erre irányuló döntése alapján jár. Az adományozás tényét díszoklevélben kell 

megörökíteni. 

 

(3) A posztumusz kitüntető cím, díj átvételére a kitüntetett özvegye, illetve a Ptk. 

rendelkezései szerinti közeli hozzátartozó (az ott szereplő sorrend szerint) jogosult. 

 

 

21.§ 

A kitüntető cím, kitüntető díjak visszavonása  

 

(1) A kitüntető címet és a kitüntető díjat vissza lehet vonni attól, aki viselésére méltatlanná, 

érdemtelenné vált. Érdemtelennek kell tekinteni különösen azt, akit a bíróság jogerősen 

elitélt, vagy aki a kitüntetés megszerzésében erkölcstelenül járt el. 

 

(2) A visszavonásra a 1. § (2) bekezdésében meghatározottak tehetnek javaslatot. 

 

(3) A kitüntető cím, kitüntető díj visszavonásáról – a képviselő-testület határozata alapján – a 

polgármester gondoskodik. 
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II. Fejezet 

Az önkormányzat címerének és zászlajának használata
 

 

 

22.§ 

A helyi címer és zászló használatáról 

 

(1) a)  A város címerét csak mint a városra utaló és díszítő jelképet lehet használni. 

b) A címer a jogszabályokban foglalt egyes hatósági tevékenység vagy egyéb eljárás során 

is alkalmazható 

 

(2) A város címere - engedély nélkül - utaló és díszítő jelképként az alábbi esetekben 

használható és alkalmazható: 

a) a Városháza, a város Önkormányzata és szervei, intézményei épületein és 

tanácskozótermeiben, gépjárművein, 

b) az Önkormányzat, annak bizottságai, vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott 

kiadványokon, 

c) az Önkormányzat, a Polgármester által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, 

emlékplaketteken, jelvényeken, valamint az Önkormányzat által adományozott 

kitüntetéseken, 

d) Tiszavasvári Város Önkormányzata ünnepi rendezvényein, 

e) a Város Önkormányzata bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a városi 

képviselők, a jegyző, az aljegyző, az egyes hivatali egységek és vezetőik részére 

készített levélpapíron, a bizottságok és a Polgármesteri Hivatal által használt 

bélyegzőkön, valamint a városi képviselők és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 

névkártyáin és arcképes igazolványain, 

f) a városi képviselők képviselői minőségükben végzett tevékenysége során. 

 

(3) Kizárólag engedéllyel lehet a város címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni, vagy 

használni: 

a) a városban működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és az 

intézmény, társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató kiadványokon, 

b) a várost érintő kiadványokon, 

c) a városban rendezett jelentősebb kulturális és szakmai rendezvényeken, nemzetközi és 

országos méretű sportrendezvényeken, bajnokságokon, 

d) a városra utaló ajándék és emléktárgyakon, 

e) az Önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak rendezvényein, egyes 

járművein,  

f) a (2) bekezdésben nem említett egyéb esetekben. 

 

(4) Nem lehet a város címerét védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni. 

 

(5) Tiszavasvári város zászlója engedély nélkül használható: 

a) a Városháza, az Önkormányzat szervei, intézményei tanácskozótermeiben, a 

polgármester irodájában, 

b) a Városháza előtti zászlórudakon felvonva, az állami és nemzeti ünnepeken, a város 

Önkormányzata, intézményei és szervei rendezvényein és ünnepségein, 

c) a város életében jelentősebb - helyi, országos, vagy nemzetközi - események és 

rendezvények alkalmával, 
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d) megkülönböztetésül, több település részvételével tartott rendezvényeken, 

e) állandó jelképként a Tiszavasvári területen lévő hivatalos helyiségekben. 

 

(6) Kizárólag engedéllyel lehet a város zászlaját használni: 

a) cserezászlóként és- a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével-elismerésként, 

b) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, 

c) az (5) bekezdésben nem említett egyéb esetekben. 

 

 

23.§ 

A helyi címer és zászló használatának engedélyezéséről 

 

(1) A város címerét és zászlóját - mint utaló és díszítő jelképet - kizárólag a mindenkor 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározottak szerinti 

hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és színek pontos megtartása 

mellett lehet felhasználni, alkalmazni. 

Indokolt esetekben engedélyezhető, hogy a címert a tárgy anyagának színében (fém, bőr, 

stb.) készítsék el és használják fel. 

 

(2) A város címerének és zászlójának a fenti rendelkezések szerinti felhasználását, 

alkalmazását, vagy forgalomba hozatal céljából történő előállítását a város polgármestere 

engedélyezi. 

A kiadott engedély érvényessége szólhat: 

a) egy esetre (rendezvényre, alkalomra) 

b) meghatározott mennyiségű, címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány stb. 

előállítására, 

c) a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra. 

 

(3) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.  

 

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

a) kérelmező (felhasználó) megnevezését és címét, székhelyét, 

b) a címer, vagy a zászló felhasználásának célját, 

c) az előállítandó termék, kiadvány stb. mennyiségét, 

d) a terjesztés, a forgalomba hozatal módját, 

e) a címer, vagy zászló használatának időtartamát, 

f) a címer, vagy a zászló felhasználásáért a kérelmező szervnél felelős személy nevét és 

beosztását. 

A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. tervét. 

 

(5) A címer, vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a terjesztés, a 

forgalomba hozatal módjával és a felhasználással kapcsolatos esetleges kikötéseket. 
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24.§ 

 

(1) A címer, vagy zászló használatát, alkalmazását, vagy előállítását nem szabad 

engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat, vagy forgalomba 

hozatal módja, vagy körülményei a várost, vagy a város lakosságának jogait, vagy jogos 

érdekeit sérti. 

 

(2) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a felhasználó e rendeletben, vagy a részére 

kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, vagy a megállapított 

határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

 

(3) A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és kiadványokon 

történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a 

kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére, előállítására, 

forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól. 

 

(4) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásra, az 

engedély szerinti használat ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat a polgármester 

intézkedésben szabályozza. 

 

25.§. 

 

Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft bírsággal sújtható, aki a város címerét, vagy zászlóját az 

e rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérően használja, alkalmazza, vagy forgalomba hozza, 

vagy ilyen célból előállítja. 

 

 

26. §. 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2010. május 3. napján lép hatályba. Egyidejűleg az önkormányzat által 

adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és 

zászlajának használatáról szóló 5/2007. (II.27.) rendelet hatályát veszti. 

(2) Jelen rendeletnek más jogszabályban kötelezően alkalmazandó rövidítése: „a helyi 

kitüntetésekről szóló rendelet”.        

 

 

Tiszavasvári, 2010. április 29. 

 

 R o z g o n y i  Attila Bundáné Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2010. május 03. 

 

Bundáné Badics Ildikó 

                                                                      jegyző 
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1. Melléklet a 10/2010. (V.03.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT  

A TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSI CÍMHEZ ÉS DÍJAKHOZ 

 

 

A díj, illetve elismerés megnevezése:  

...................................................................................................................................................... 

A jelölt korábbi szakmai kitüntetése(i): 

...................................................................................................................................................... 

Név:............................................................................................................................................... 

Születési hely: .............................................................................................................................. 

Születési idő: ................................. év ................................................... hónap .................... nap 

Anyja neve: .................................................................................................................................. 

Iskolai végzettsége: ...................................................................................................................... 

Munkahely (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is): 

....................................................................................................................................................... 

Beosztása:...................................................................................................................................... 

Lakcíme:........................................................................................................................................ 

Értesítési telefonszáma:.......................................e-mail címe:...................................................... 

Az átadás tervezett időpontja: …………………………….......................................................... 

 

Részletes indokolás: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Dátum: ........................................................................................ 

Javaslattevő aláírása: .................................................................. 

Javaslattevő tisztsége: ................................................................. 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári városban kiépítésre kerülő térfigyelő 

rendszerről  

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:   Rácz Mónika osztályvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Kérte hogy a Képviselő – testület erősítse meg szándékát az egy évvel ezelőtti döntéséről a 

Tiszavasváriban kiépítésre kerülő térfigyelő rendszerrel kapcsolatosan. 

 

Palló Sándor képviselő: 

Azt kérdezte, hogy a térfigyelő – kamera rendszer bővíthető - e. 

 

Dr. Balogh Barnabás Rendőrfőkapitány: 

Azt válaszolta, hogy igen bővíthető a rendszer, annak alapjait már kiépítette az 

Önkormányzat, most az ORFK költségén kerülne sor a bővítésére. A továbbiakban 

tájékoztatta a képviselőket, hogy a jelenlegi program keretében Nyíregyháza, Kisvárda és 

Tiszavasvári kap térfigyelő kamerákat, Tiszavasvári 10 darabot. 

Továbbiakban tájékozatta a jelenlevőket, hogy a térfigyelő kamerák a tervek alapján a 

következő utaknál kerülnének elhelyezésre: Fehértói utca- Vasút utca kereszteződésénél; 

Kabay János utcán, Petőfi utca - Hősök utca – Zrínyi u. kereszteződésénél, Temető út – Széles 

utca kereszteződésénél, Kossuth utca - Kinizsi utca, Kossuth utca Posta előtti szakaszán, 

Bocskai utcai kereszteződésnél, Szilágyi utca – Vasvári Pál utca, és a Vasvári Pál – Déryné 

utca kereszteződésénél. 

Elmondta, hogy ezek a kamerák éjjel is látnak 5- 8 méter távolságra, a személyek 

felismerésére alkalmas „zoom” technikával rendelkeznek hozzátette, hogy a kamerák 

elhelyezésével az ATM automaták is jobban megfigyelhetővé válnak, de a meglevő 2 kamerát 

is át kell majd helyezni. 

 

Palló Sándor képviselő: 

Megkérdezte, hogy a kamerák védelméről hogyan gondoskodik a Rendőrség. 

 

Dr. Balogh Barnabás Rendőrfőkapitány: 

Azt válaszolta, hogy a kamerákat természetesen nem lehet napi 24 órában védeni, ezért el kell 

a Rendőrségnek dönteni, hogy melyik időszakban érdemes a védelemről gondoskodni. 

Tiszadobon például hatékony térfigyelő kamera rendszer működik, amely már segítséget 

nyújtott a bűncselekmények felderítésében is. 

A Képviselő-testület 17 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

74/2010. (IV.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári városban kiépítésre kerülő térfigyelő rendszerről 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1./ hozzájárul ahhoz, hogy – a „Rend és Biztonság” Program keretében az Országos Rendőr-

főkapitányság költségvetésének terhére - Tiszavasvári városban 10 db térfigyelő kamera 

kerüljön elhelyezésre a település közterületein. 

A létrehozandó térfigyelő rendszer célja, hogy azokon a településeken, ahol ez indokolt és 

a kitűzött cél más módszerrel eredményesen nem biztosítható, javítsa a közrendet és 

közbiztonságot és növelje az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét, másrészt nagyban 

segítse a rendőrség bűnmegelőző, bűnüldöző és felderítő tevékenységét.  

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa az érintett szervek vezetőit. 

Határidő: azonnal      Felelős:Rozgonyi Attila 

             polgármester 

 

 

Tárgy (3.np.): A "Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért" 

Közalapítvány 2009. évi működésének és gazdálkodásának 

alakulásáról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:   Rácz Mónika osztályvezető 

 

Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el. 

 

A Képviselő –testület 17 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

75/2010. (IV.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 

2009. évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Tiszavasvári Város Közrend-

, Közbiztonságáért” Közalapítvány alapítója, a közhasznú szervezetekről szóló módosított 

1997. évi CLVI. törvény 7.§ d) pontjában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény 74.§-ában, és az Alapító Okiratban foglaltakra tekintettel az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 2009. évi 

működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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2. felkéri Nagy Zoltánt, a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon az éves beszámolónak 

és a Közhasznúsági jelentésnek a nyilvánosságra hozataláról a helyben szokásos 

módon. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Nagy Zoltán, a kuratórium elnöke 
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A 75/2010. (IV.29.) Kt. sz. határozat melléklete 
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7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

 

 

Az alapítvány kuratóriuma 2009. évben három alkalommal ülésezett. Az első ülésen 

megtárgyalta az előző évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztatót, és 

a közhasznúsági jelentést, valamint döntött a Tiszavasvári Város Önkormányzata által a helyi 

szervezetek részére kiírt pályázati felhívásban való részvételről, annak feltételeiről. Az 

Önkormányzattól tárgyévben 100e Ft támogatást kaptunk szerződésben rögzített feltételekkel, 

melynek felhasználásáról határidőig szakmai és pénzügyi elszámolást készítettünk és 

nyújtottunk be. 

2009. szeptemberében a közalapítvány a vonatkozó jogszabályok alapján az alapító okiratban 

foglalt célok megjelölésével pályázati kiírást tett közé Tiszavasváriban működő 

közlekedésbiztonsági, illetve bűnmegelőzési szervek, szervezetek részére. A kiírás nyilvános 

volt. Az elnyerhető támogatás mértéke: 400.000 Ft. A pályázat célja: Tiszavasvári város lakói 

biztonságos közlekedésének elősegítése, bűnmegelőzés, a Rendőrség tevékenységének, 

hatékonyságának növelése a munkavégzés megkönnyítése.  

2009. novemberében – a kuratórium harmadik ülésén- tájékoztatást adtunk a Közalapítvány 

aktuális ügyeiről, valamint elbíráltuk a beérkezett pályázatokat.  

A Kuratórium elfogadta a Tiszavasvári Rendőrkapitányság személyi állománya 

munkakörülményeinek javítása, eszközállomány fejlesztése, ezáltal az ügyintézés gyorsítása, a 

lakosság kiszolgálásának javítása érdekében határidőben benyújtott pályamunkát.  

A nyújtott támogatás összegét az igényelhető támogatási összeg maximumában, azaz 400.000 

Ft-ban határozta meg. 

 

Tárgy (4.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőrség beszámolójáról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:   Rácz Mónika osztályvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Simon István a Városi Polgárőrség elnöke: 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy most 18 éves a Tiszavasvári Polgárőrség, amelynek fő 

feladatai a jogsértések megelőzése, valamint a városi rendezvények rendjének biztosítása. 

Elmondta, eddig elsősorban éjszaka járőröztek, azonban 2010. elejétől az Országos Polgárőr 

Szövetség kérésére nappal is tartanak szolgálatot, valamint a Rendőrség kérésére vasárnap 

délelőtt a piac területén is. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Megköszönte a Tiszavasvári Polgárőrség munkáját és felhívta a figyelmet arra, hogy a 

polgárőrök önkéntes munkát végző emberek, akik cselekvően részt vesznek a közösség 

munkájában, bármilyen díjazás, juttatás nélkül. 

 

A Képviselő –testület 17 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

76/2010. (IV.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2009. évben végzett tevékenységéről 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 

2009. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A Képviselő-testület 

 

3. a szervezet elnökének a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2009. évben végzett 

tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

4. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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A 76/2010. (IV.29.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 
 

a 

 

TISZAVASVÁRI VÁROSI  

POLGÁRŐRSÉG 

 
2009. ÉVI  

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
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A beszámoló a 2009. január l. és 2009. december 3l. közötti időszakot foglalja magába. Ezen 

idő alatt szolgálatban 6241 órát teljesítettünk és ehhez 12.767 km-t futottunk saját szolgálati 

gépkocsinkkal. Az összes teljesített órából 239,5 óra az, amit a rendőrökkel közös szolgálatban 

végeztünk. Meg kell jegyeznem, hogy a rendőrségnél van egy belső utasítás, amely azt mondja 

ki, amennyiben a polgárőr szolgálatra bejelentkezik, azt közös szolgálatnak kell tekinteni, de itt 

csak az került számításba, amikor együtt volt a területen a rendőr és a polgárőr. 

  
Szolgálati órák és a felhasznált kilométer havonkénti megoszlása 

  

2009 
Járőrszolgálat Városi 

Rend. 
Bizt. 

Egyéb 
Bizt. 

Sport 
Rend. 

Külterüle
t Ált. Ell. 

Egyéb Összesen 
  

Rendőrre
l 

január 
Óra 161         210 87 458 

Km 632         37 90 759 

február 
Óra 193 53 33 27 14 165 22 597 

Km 406 123   29     70 628 

március 
Óra 191 98 14 26 35,5 155 24 601 

Km 1031 640 18 19       1708 

április 
Óra 215 35,5 42 9 32 20 71 424,5 

Km 822 288   14     192 1316 

május 
Óra 235 4 177,5   30 40 80 566,5 

Km 958 6 115         1079 

június 
Óra 258   58 42 32 30 43 463 

Km 1060 0 0 0 0 0 88 1148 

július 
Óra 107 0 50 0 8 140 76 381 

Km 297 0 0 0 0 0 79 376 

augusztus 
Óra 362,5 0 78 12 16 40 65 573,5 

Km 1459 0 0 0 0 0 0 1459 

szeptembe
r 

Óra 181 0 142 24 27,5 30 69 437,5 

Km 744 0 28 0 0 0 58 830 

október 
Óra 280,5 1 0 84 42 90 80 577,5 

Km 1143 4 0 0 0 0 155 1302 

november 
Óra 181 0 0 168 33 0 204 586 

Km 710 0 0 0 0 0 84 794 

december 
Óra 240,5 48 14 40 0 90 107 539,5 

Km 1100 104 0 0 0 0 164 1368 

Összesen 
Óra 

2605,
5 239,5 608,5 432 270 1010 

1075,
5 6241 

Km 10362 1165 161 62 0 37 980 12767 
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Járőrszolgálat Városi 
Rend. 
Bizt. 

Egyéb 
Bizt. 

Sport 
Rend. 

Külterüle
t Ált. Ell. 

Egyéb Össz. 
  

Rendőrre
l 

2008 év. 
Óra 1747 102 454 683 311,5 737 890 4924,5 

Km 7367 317 308 760 3 0 1582 10337 

 

2008-2009 

évi 

különbsé

g 

Óra 
858 137,5 154,5 -251 -41,5 273 

185,
5  +1361,5 

Km 
2995 848 -147 -698 3 37 -602 +2430 

 

Járőrszolgálat 
Városi 
Rend. 
Bizt. 

Egyéb 
Bizt. 

Spor
t 

Ren
d. 

Külterül
et Ált. 

Ell. 

Egyé
b 

Összesen 
  

Rendőrr
el 

% 

változás 

Ór
a 

 
149,1      234,3  134 63,2 86,6  137 

120,
8 126,7 

K
m 

 
140,6  367,5 52,2 8,1 -300 370 61,9 123,5 

 

Tevékenységünkről röviden 

2009 évben 177 alkalommal - havonta átlagosan 14,75 -járőröztünk a város területén, nagy 

figyelmet fordítva a fokozottan veszélyeztetett területekre / üdülő területe, szórakozó helyek / 

ellenőrzésére. Így kb. 34 % emelkedés tapasztalható a 2008 évi átlag havi 11 szolgálathoz 

képest. 

Az önkormányzati segélyek kifizetését biztosítottuk 5 alkalommal, amely május hónapban 

megszűnt. A postai nyugdíj kifizetéshez is az együttműködési megállapodás alapján 

nyújtottunk segítséget azok zavartalan lebonyolításához.   

2009 évben a polgárőrség tagjai 11 alkalommal tettek bejelentést a rendőrségre.  A külterületi 

ellenőrzések során 4 alkalommal 7 személy lett megzavarva, illetve felszólítva a terület 

elhagyására, akik nagy valószínűséggel fát akartak eltulajdonítani, mivel fűrész és balta volt 

náluk.  

A szolgálatban lévő Polgárőrök tettek bejelentést, hangoskodó részeg fiatalok, verekedés, 

gyanús gépkocsikról, gazdátlan elhagyott kerékpár, tűz észlelése, csemetefák rongálása miatt. 

Több esetben a bejelentést követően a gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően tudták 
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szankcionálni a cselekményeket vagy megmaradtak a facsemeték, verekedés miatt nem történt 

súlyos sérülés, nem keletkezhetett nagyobb tűz, vagy a gyanús gépkocsiban utazók nem tudtak 

bűncselekményt elkövetni. 

 

Kézilabda és futballmérkőzést 30 alkalommal, a városi rendezvényeket 13 alkalommal, 

iskolai rendezvényeket 7 alkalommal, a családsegítő által szervezett rendezvényt 3 

alkalommal, egyéb rendezvényt 5 alkalommal biztosítottunk.  A rendezvények nagyságától 

függően alkalmanként 2-10 fő volt szükséges az eredményes biztosítás végrehajtásához. A 

városi és egyéb rendezvényeket a Rendőrséggel közösen hajtottuk végre. A felsorolt 

biztosítások az éves szolgálatnak jelentős hányadát teszi ki.  Az év folyamán legyártott 

Polgárőr igazolványok kiosztásra kerültek 

Tevékenységünkről havi bontásban: 

Január:  

12 alkalommal volt járőr szolgálat a város területén  

1 alkalommal értesítették a rendőrséget rendbontó fiatalok miatt.  

30 alkalommal volt külterület ellenőrzés a fa lopások megakadályozása érdekében.  

A szolgálatok alatt 11 személy, 3 alkalommal lovas fogat és    

1 alkalommal kis tehergépkocsi lett a külterületről elküldve, akik feltehetően fát akartak 

eltulajdonítani. 

Február: 

14 alkalommal járőrözött a polgárőrség a város területén 

10 alkalommal napközben a Rendőrökkel közösen. 

28 alkalommal volt külterület ellenőrzés, minek következtében 17 személy lett haza küldve. 

2 alkalommal biztosítottuk az Önkormányzati kifizetést a rendőrségre 2 alkalommal lett 

bejelentés téve. 

1 alkalommal gyanús gépkocsi miatt bejelentés   

1 alkalommal csoportosulás miatt értesítették a rendőrséget. 

A Kabay János és a Vasvári Pál tagiskolák farsangi rendezvényét biztosítottuk. 

Március: 

Járőrözés 15 alkalommal történt ebben a hónapban 

10 alkalommal napközben a rendőrökkel közösen. 

28 alkalommal volt külterület ellenőrzés 

2 alkalommal biztosítottuk az Önkormányzati kifizetést   

Kézilabda és futballmérkőzéseket 4 alkalommal biztosítottuk  

Március 15-i rendezvényt a rendőrséggel közösen biztosítottuk.  

Gávavencsellőn, polgárőrvizsgán vettünk részt. 

Április: 

         Járőrözés 14 alkalommal volt, 

9 alkalommal napközben a rendőrökkel közösen. 

Megyei Polgárőr Vezetőségi ülésen vettem részt. 

1 alkalommal biztosítottuk az Önkormányzati kifizetést.  

Sportmérkőzéseket 4 alkalommal biztosítottuk. 



 

 40 

A Tiszavasvári Rendőrkapitányságon tartott megbeszélésen. 

A Tisza parti dalos találkozó biztosítása 

2 alkalommal a Családsegítő központ szervezésében a Roma gyerekeknek Ki mit tud 

vetélkedő biztosítása. 

A Vasvári Pál középiskola ballagásának biztosítása. 

Május: 

A hagyománnyá vált Öhönforgató rendezvényt biztosítottuk.  

Járőrözést 14 alkalommal hajtottunk végre ebben a hónapban. 

Sport rendezvényt 5 alkalommal biztosítottunk. 

1 alkalommal Biztosítottuk a Családsegítő központ szervezésében megrendezésre került „Ki 

Mit Tud” roma gyerekeknek      

Rendezvényt 2 alkalommal biztosítottunk. 

A hagyományos Drogmentes Magyarországért futást biztosítottuk. 

Eltűnt személy keresésében vettünk részt.  

Június: 

A város területén járőrözés 19 alkalommal volt. 

A Pethe Ferenc Iskolai Egység ballagását biztosítottuk. Itt a rend fenntartása mellett az 

úttesten való áthaladást is biztosítottuk. 

A június 20-án megrendezésre került Múzeumok Éjszakáját biztosítottuk a Szentmihály 

téren. 

Kaszkadőr Showt biztosítottuk 2 alkalommal. 

A Jonatán labdarugó kupa Tiszavasvári fordulóját 2 alkalommal biztosítottuk. 

Július: 

Ebben a hónapban járőrözést 4 alkalommal hajtottunk végre.  

A Vasvári Pál nap alkalmából biztosítottuk a Vasvári Pál szobornál az ünnepséget. A 

rendezvényen részt vett Dr. Szili Katalin és Juhász Ferenc.  

Drogbemutató helyszínének biztosítása. 

A szőlőskertben 6 alkalommal tartottunk figyelő szolgálatot a mezőgazdasági lopások 

megelőzése érdekében. 

Mezőgazdasági lopásról / kukorica / lopásról rendőrségre bejelentés 

Augusztus: 

Járőrözés 19 alkalommal volt a város külterületén és belterületén . 

Délutáni, kora esti órában az üdülőtelepen 6 alkalommal. 

Augusztus 20-i ünnepség helyszínének biztosítása. 

Az egész napos városi Sport napot 8 fővel biztosítottuk a Városi Sport Pályán. 

Labdarugó mérkőzést 2 alkalommal biztosítottunk. 

Rendőrségnek baleset helyszínén segítség, forgalomirányítás. 

Rendőrségre bejelentés gazdátlan kerékpár miatt. 

Szeptember: 

Járőrözés 14 alkalommal volt a város külterületén és belterületén  

Az iskola megkezdése miatt és a balesetek, valamint a járművezetők figyelemének felhívása 

érdekében 8 alkalommal volt, a Pethe Ferenc Iskolai Egység előtt, a Kossuth út és Ifjúság 
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utak kereszteződésében valamint a Posta előtt található gyalogátkelőhelyeken a gyalogosok 

átkelését segítettük elő. 

A Mozog az egész város elnevezésű városi rendezvény biztosítása.            

Labdarugó és kézilabda mérkőzést 3 alkalommal biztosítottunk. 

Csónakázó tó körül a jogging pálya átadásának biztosítása 

Szentmihály téren a Kézműves kirakodó vásár biztosítása 

A Pampuch-tanyán megrendezésre került Megyei Fogathajtó verseny biztosítása. 

Régióülésen részvétel. 

Rendőrségre Ittas járművezetőről bejelentés.     

Október: 

Járőrözés 21 alkalommal volt a város kül- és belterületén.  

Labdarugó és kézilabda mérkőzést 5 alkalommal biztosítottunk. 

A szolgálatban lévő Polgárőrök 1 alkalommal figyeltek fel gyanús gépkocsira, melyet a 

rendőrségnek jeleztek. 

Szolgálat során 3 fő figyelmeztetve hangoskodás miatt. 

Hatósági tanúként rendőrségnek segítség /rendőrszidalmazás/. 

Verekedés bejelentése az Rendőrségre. 

Gyanús gépkocsi figyelése. 

Az Oláh magtár meggyulladásánál helyszínbiztosítás. 

Üdülőtelepen tűz észlelése, intézkedés megtétele. 

Temető előtti rend fenntartása /mindenszentek/. 

November: 

A Halottak napi ünnepek alatt a temető rendjének és a temető körüli parkolás biztosítása. 

Járőrözés 13 alkalommal volt a város kül- és belterületén  

A Gimnáziumi szalagtűzőt biztosítottuk. 

A Kabay János Iskolai Egységben rendezett iskola disco biztosítottuk. 

Sport rendezvény biztosítása 4 alkalommal történt. 

Rendőrségen, megbeszélésen részvétel 

Gimnázium szalagtűző biztosítása 

Sportcsarnokban a teremfoci versenyen részvétel 

Fa tolvajok megzavarása külterületen. 

 

December:  

Járőrözés 18 alkalommal volt a város kül- és belterületén. 

Rendőrséggel közös akció 2 alkalommal történt. 

Rendőrségnek bűncselekmény feltételezett elkövető kutatásban segítségnyújtás. 

Eltűnt személy felkutatása Tiszadob területén rendőrséggel közösen 

Ittas személy felkutatásában segítségnyújtás mely eredményes volt 

Tűzoltók értesítése, Krúdy úton szemetes konténer égett 

Talált táska visszaszolgáltatása 

Piac ellenőrzés 2 alkalommal 

A Vasvári Pál Ipari Szakközép Szakmunkásképző és Kollégium szalagtűzőjének biztosítása. 

A városi Mikulás ünnepség, és a városi Karácsonyi ünnepség biztosítása. 

Bejelentés a rendőrségre üdülőtelepen facsemeték rongálása miatt, külterületen falopás miatt.  
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Szervezeti életünkről a következőket tudom elmondani:    

 

Az elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében látja el feladatát.  Dönt 

gazdasági, szervezeti és a fegyelmi ügyekben. 

2009 évben 8 alkalommal ülésezett, minden esetben határozatképes volt. Az ellenőrző 

bizottság tagjai minden esetben meghívottak voltak.  

A vezetőség feladatának végzése, határozatainak meghozatala az alapszabálynak megfelelően 

történt, a döntések során a közös álláspont kialakítása volt jellemző. Minden esetben 

egyhangúan fogadtuk el a határozatokat. 

2009 év február 07-én tartott közgyűlésen az egyesület aktív taglétszáma 46 fő volt, az év 

folyamán 3 fő távozott az egyesület tagjai közül és sajnos 1 fő tagságát fel kellett függeszteni, 

így a taglétszám 42 aktív tagra csökkent.  

2009. év folyamán az egyesület tagjai sorába 13 fő jelentkezését fogadta el a vezetőség, így 

jelenlegi taglétszámunk 55 aktív és van 2 olyan tagunk, aki alapító tagok voltak, de már koruk 

és egészségi állapotuk miatt szolgálatot nem tudnak vállalni, velük együtt a taglétszámunk 57 

fő. 

 

A fenti adatok alapján az egyesület taglétszáma megközelítőleg 30 %-kal nőtt.  

Ezt a folyamatot 2010 évben is jó lenne tartani, hiszen városunk lélekszámához viszonyítva 

egyesületünk létszáma kb. 0,4 %. Ezt az arányt 1 % körüli szintre kellene, szeretnénk emelni 

az elkövetkezendő években. 

Van 2 fő tiszteletbeli Polgárőrünk, akik folyamatosan önzetlenül tesznek a polgárőr 

egyesületünk zavartalan működéséért. 

Fegyelmi helyzetünkről annyiban szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy 1 tagunkat fel 

kellett függeszteni. 

A városban működő egyéb szervezetekkel, egyesületekkel a kapcsolatunk jó. 

Biztosításaink során több alkalommal kértük fel a városban működő Együtt Egymásért 

Városvédő Egyesület tagjait az együttműködésre. 

Technikai felszereltségünkben a közgyűlés óta annyi változás történt, hogy megvásároltuk és 

felszereltük a szabályos fényhidat a szolgálati gépkocsira. 

Az Egyesület vezetőségének döntése alapján megrendelésre került 15 db szolgálati ing, 13 db. 

Szolgálati kabát, láthatósági mellény 21 db, szolgálati sapka 13 db, téliesített szolgálati sapka 

11 db.  

A megrendelt ruházati anyagok kiosztásra kerültek, így minden aktív polgárőr rendelkezik 

szolgálati ruházattal. 
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Gazdasági tevékenységünkről  
 
 

Bevételek:  

1. 2008.-ről áthozat 777.446 Ft 

2. Önkormányzati támogatás 2009 évi. 1.280.000 Ft 

3. APEH 1 % 42.958 Ft 

4. Magyar Posta 60.000 Ft  

5. Eves kamat 2.073 Ft  

6. Tagdíj 22.000 Ft  

7. Szövetségi támogatás 156.000 Ft  

8. Saját bevétel 7.164 Ft  

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 1.570.195 Ft  

  

Kiadások:  

1. Telefonköltség + ÁFA   168.780 Ft 

2. Jutalom  

3. Gépkocsi vásárlás  

4. Üzemanyag költség 381.223 Ft 

5. Gépjármű biztosítás 29.076 Ft 

6. Javítás műszaki vizsgáztatás 96.170 Ft 

7. Gépkocsi alkatrész 74.925 Ft 

8. Cégautó adó 56.000 Ft 

Gépjárműfenntartás összesen 637.394 Ft 

9. Irodaszer 29.583 Ft 

10. Munkaruha / szolgálati ruha/ 186.000 Ft 

11. Egyéb költségek 272.785 Ft 

12. Szakirodalom  

13. Közgyűlés 300.918 Ft 

14. Tárgyi beszerzés  

15. Tagdíj + Biztosítás 2.000 Ft 

16. Iroda fenntartási költség 25.348 Ft 

KIADÁS ÖSSZESEN: 1.622.808 Ft 

  

 

 

 

2010. évi nyitó egyenleg számlán:  655.926 Ft 

 

 

 

Számlán: 

 

68.907 Ft 

2010. évi nyitóegyenleg összesen 724.833 Ft 
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2009. évben a Biztor Alkusz Kft-vel kötött tagszervezési megállapodás alapján - igaz pontos 

összeg még nincs - kb. 14,000 Ft-ot fog átutalni, az egyesület számlájára. 

Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy a rajtuk keresztül megkötött biztosítások után 

kapta az egyesületünk ezt a támogatást.    

Ez a pénzösszeg többszöröse is lehetne, hiszen ezzel a lehetőséggel csak nagyon kevesen éltek 

az egyesület tagjai közül, ami annyit jelent, hogy 7 fő és kb. 15 biztosításkötés volt.  

Gazdasági tevékenységünket ennyiben szerettem volna röviden összefoglalni. 

Mivel a mai világban az egyik elsődleges értékmérő a pénz és ennek figyelembevételével a 

polgárőrség 2009 évben - eddig 6061 órát alapul véve - havonta 3 ember munkájának 

megfelelő feladatot végezett el társadalmi munkában, minimálbérrel számolva kb. 2,4 millió 

forint értékű munkának felel meg természetesen járulékok nélkül számolva. 

Tehát Polgárőr egyesületünk a fenti összegnek megfelelő munkával járult hozzá 2009 évben 

decemberéig városunk közbiztonságának javításához. 

 

Sikerült megvalósítanunk azt a célkitűzésünket, hogy az egyenruhánkat felújítsuk. Ennek 

eredménye, hogy 2009 év végéig minden polgárőr átveheti és így rendelkezni fog, a 

biztonsága érdekében láthatósági mellénnyel, télisített szolgálati kabáttal és téliesített 

szolgálati sapkával.   

 

 

CÉLJAINK 2010 ÉVBEN             

 

A Polgárőr egyesület 2010 évi feladatait az alábbiakban szeretném röviden ismertetni. 

 

Legfontosabb a járőrszolgálat minőségi és időbeni fokozása, szem előtt tartva a szezonálisan 

lakott üdülőtelepet a bűncselekmények szabálysértések megelőzése érdekében.  

 

Itt jegyeznem meg, hogy 2008. januártól bevezetésre került a csoportok fenntartása, 

működésük még hatékonyabbá tétele, hiszen két év távlatából azt a következtetést kell 

levonnunk, hogy elég jól működik.  

-A városban működő szervezetekkel az együttműködés folyamatos fenntartása. 

 

-A Polgárőrség taglétszámának növelése új tagok felvétele, az ifjú polgárőrök beszervezése, 

oktatásuk megszervezése. 

 

- Egy iskola - egy polgárőr szervezése, toborzása, a jelentkezők képzése.  

- Az egyesület tagjainak az igazolványok a gyártás szakaszában vannak.  

- A megjelenő pályázati felhívásokra, kiírásokra szeretnénk figyelni. 

 

A Városi Televízióban és Vasvári Hírmondóban, amely minden lakoshoz eljut, tájékoztatás 

adása a végzett munkánkról.  

 

A teljesség igénye nélkül, röviden ennyiben szerettem volna összefoglalni a Polgárőrség 2009. 

évben végzett munkáját. Próbáltunk eleget tenni a felkéréseknek.  



 

 45 

Szervezetünk eredményességét nagymértékben meghatározza az anyagi támogatás, melyet 

jelentős mértékben az Önkormányzat biztosított számunkra. Hiába vannak terveink, ha anyagi 

erőforrás nincs biztosítva, továbbra is terv marad. A célkitűzéseink megvalósításához komoly 

összefogásra van szükség. 

 

Itt szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, a részünkre nyújtott anyagi támogatást, 

remélve azt, hogy ez az összeg ebben a gazdasági helyzetben is pozitív irányba fog változni, 

mivel a fent említett adatok jól bizonyítják, a polgárőrség munkáját a lakó környezetünkben.   

 

Bízunk abban, hogy továbbra is megmarad az irántunk tanúsított segítségnyújtás, 

mindannyiunk érdeke, hogy egy biztonságosabb településen éljünk! 

 

Tiszavasvári, 2010. január 30. 

Simon István 

Városi 

Polgárőrség 

elnöke 

 

Tárgy (5.np.): Tiszavasvári Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója 

2010-2014. 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős: Rácz Mónika osztályvezető 

 

Rácz Mónika témafelelős: 

Az előterjesztést azzal egészítette ki, hogy a bűnmegelőzés kiemelt célcsoportjai közé 

kerüljön be az időskorúak társadalmi rétege is. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 2 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 

javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

6. oldalon található célcsoportok között megtalálható legyen időskorúak társadalmi rétege is. 

 

Lázár István az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

határozat - tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Dr. Litkei László a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül javasolja a 

Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt mondta, hogy az abban érdekelteknek a Város közrendjének megerősítésében együtt kell 

működnie. A cél a látható és folyamatos javulás megvalósítása. 

 

További kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.  

 

Képviselő-testület 17 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

77/2010. (IV.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójáról (2010-2014). 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény II. fejezet 8. §-ában biztosított jogkörében eljárva: 

 

 

1. „Tiszavasvári Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját (2010-2014.)” 

címmel jóváhagyja, a jelen határozat mellékletét képező tartalom szerint. 

 

2. felkéri a város polgármesterét, hogy a koncepciót az érintett szervezetek, intézmények 

részére haladéktalanul küldje meg. 

 

 

 

Határidő: azonnal                                            Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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Melléklet a 77/2010. (IV.29.) Kt. sz. határozathoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS  

 

 

KÖZBIZTONSÁGI  ÉS  BŰNMEGELŐZÉSI  

 

 

KONCEPCIÓJA 

 

(2010-2014.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2010. 
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BEVEZETÉS 

 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint az 

önkormányzatok feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a helyi tűzvédelemről 

és közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás. Az önkormányzat joga és kötelessége 

a helyi közösségek életminőségének javítása érdekében a város közbiztonsági koncepciójának 

kialakítása és realizálása. E feladatok hatékony és eredményes megvalósítása érdekében 

szükséges az önkormányzat közbiztonsági alapfilozófiájának megfogalmazása, konkrét 

helyzetelemzés alapján a célok, illetve prioritások kijelölése, a lehetőségeket feltárva a 

megvalósítás módjának meghatározása. A bűnmegelőzés a közbiztonságot szolgálja, amely 

azt jelenti, hogy az állampolgárok jogaikat és kötelezettségeiket biztonságban, félelem nélkül 

érvényesíthetik. A közbiztonság a megélhetés, a szociális, az egészségügyi, a kulturális 

ellátottsághoz való jogot is jelenti, továbbá a köz- és magánélet harmóniájára való törekvést, a 

demokratikus társadalom morális követelményeihez való alkalmazkodást. Tiszavasvári város 

szoros kapcsolatot alakított ki mindazon szervekkel és szervezetekkel, amik a bűnmegelőzés 

és a közbiztonság területén szerepet vállalnak városunkban. Az Önkormányzat arra törekszik, 

hogy felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet teremtsen az itt élők és az 

ide látogatók számára. A koncepció célja tehát, hogy az életminőséget javító közbiztonság 

megteremtése érdekében a közrend megóvásában, a bűnmegelőzésben, a bűnüldözésben 

résztvevők közötti célirányos párbeszédet elősegítse, és megfelelő keretet biztosítson a közös 

feladatok eredményes ellátására, és az együttműködést koordinálja.  

 

ALAPGONDOLATOK 

 

Az önkormányzás lényege 

 

Az önkormányzás lényege a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló 

demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. Ezért a 

bűnmegelőzés fő letéteményeseinek egyike az önkormányzat. Azonban a bűnmegelőzési 

stratégia eredményességéhez nélkülözhetetlen a kormány, állami-, önkormányzati-, civil 

szervezetek, alapítványok, állampolgári önszerveződések közreműködése.  

 

 

A közbiztonság fogalma, megítélése 

 

Közbiztonságon az állampolgári jogok és kötelezettségek gyakorlati, folyamatos 

érvényesítésének biztonságát értjük: azt, hogy mindennapi rendes tevékenységében senkinek 

sem kell súlyos veszélyekre számítania, és ha ilyenek mégis bekövetkeznek, akkor az 

állampolgár gyors és biztonságos segítségre talál az állam erre hivatkozott szerveinél. 

Közbiztonság alatt értjük a társadalmi együttélés rendjének adott időszakban és adott helyen 

jogilag szabályozott olyan tényleges helyzetét, amelyben az emberek személyiségi jogai, élete, 

és javai biztosítottak az illetéktelen támadással szemben.  

A közbiztonság infrastrukturális tényező is, a gazdaság működésének üzemen kívüli feltétele, 

amely befolyásolja a beruházási szándékokat, az idegenforgalmat, a termékek előállítási 

költségét, stb. 

A közbiztonság állapota a helyi problémák összességéből tevődik egybe. Így annak kezelése a 

hatékony reagálás is helyben, helyi összefogással lehetséges. A lakosság és a rendőrség közös 
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ellensége a bűnözés, amelyet meg kell állítani, a helyi társadalmat és humán értékeit meg kell 

védeni. 

A törvénytisztelő, jogkövető lakosság bevonásával a helyi speciális viszonyok 

figyelembevételével egy olyan rendőrségi stratégia kimunkálása, amely – a lakossági 

megelégedettség mellett – biztosítja azt, hogy a rendőrség rövid időn belül hatékonyan 

felléphessen minden olyan jogsértő cselekménnyel szemben, amely sérti vagy veszélyezteti az 

adott település (településrész) lakóinak személy- és vagyonbiztonságát.   

  

Megelőzés 

 

A bűnözésnek okai és elősegítő feltételei vannak. Az okok az úgynevezett nagy környezetben 

az ellátottság, fejlettség, műveltségi szint, igazságszolgáltatás, munkanélküliség, gazdasági 

helyzet, létminimum, lakáshelyzet és az ezekhez hasonló tényezők lehetnek. A személyiség 

kialakulását is közvetlenül befolyásoló kis környezet a család, az iskola, a munkahely, a baráti 

kapcsolatok. 

Az elsődleges, az igazi megelőzés ehhez a két környezethez tartozó okokra hatással 

lehetséges. Fontos, de csak másodlagos jelentőségű a megelőzés szempontjából a felderítés, a 

büntetőjogi felelősségre vonás, illetve a helyzeti jellegű prevenció. 

Az okok, feltételek áttekintéséből következik, hogy a megelőző munka állami, önkormányzati 

és társadalmi feladat is. Az egyes területek tevékenysége nem mosható össze, a feladatokat 

nem lehet egymástól átvállalni. 

Minden szerv a saját feladatkörében meghatározott jó munkájával és ötleteivel járulhat hozzá 

a közbiztonság javításához.  

A bűnmegelőzés célja, hogy a bűnelkövető ne valósítson meg büntető törvénybe ütköző 

cselekményt, illetve ha már elkövette, akkor az ne maradjon rejtve az igazságszolgáltatás és a 

társadalom előtt.  

Közbiztonság fontosságára tekintettel és az önkormányzás lényegéből fakadóan előre kell 

tervezni a baleset-, bűnmegelőzés terén a legfontosabb teendőket. 

A közbiztonság kezelésének alapja a megelőzés. 

 

Közvetlen megelőzési cél:  

- a bűncselekmények legközvetlenebb okainak megszüntetése. 

 

Közvetett megelőzési cél: 

- a bűnözővé válás megelőzése; 

- a fiatalkorúak, gyermekkorúak bűnözővé válásának megelőzése 

- a tettenérés kockázatának növelése; 

- a bűnalkalmak csökkentése; 

- áldozati – sértetti károk mérséklése; 

- a bűnözőktől való félelem csökkentése. 

 

A bűnmegelőzés kiemelt célcsoportjai: 

- gyermekek, fiatalkorúak és a fiatal felnőttek nemzedéke; 

- a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók; 

- a halmozottan hátrányos helyzetben lévők; 

- időskorúak társadalmi rétege. 
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TISZAVASVÁRI VÁROS  

KÖZBIZTONSÁGI – BŰNMEGELŐZÉSI HELYZETKÉPE 

 

Tiszavasvári város földrajzi fekvése kedvező, de közbiztonság szempontjából kedvezőtlen, 

mivel három megye határán helyezkedik el, Budapesttől 210 km-re keletre, míg a román, 

ukrán, a szlovák határtól 100-100 km-re fekszik. A település lakossága 13.630 fő. (A népesség 

korosztályonkénti kimutatását, valamint a lakónépességen belüli arányokat az 1. és 2. 3. sz. 

melléklet mutatja.) Közigazgatási területe 12858 ha, lakásállománya 4500 db. A 

településszerkezet halmazos, összesen 196 utca szövi át a várost, ebből főutcának tekinthető a 

36-os főút pár utcája (Vasvári Pál utca, Polgári út, Kossuth utca, Petőfi utca, Vörösvári utca, 

Bajcsy-Zsilinszky utca, Kabay János utca). A város Kelet-Nyugat irányú közúti kapcsolatát a 

36. számú közlekedési főútvonal biztosítja, amely átkelési szakasz szűk keresztmetszetű, 

zsúfolt korszerűsítése, szélesítése időszerű. A vasút Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc felé 

jelent összeköttetést személy- és áruszállításával. 

A várost gyűrűként veszik körül a hozzá gazdaságilag, kereskedelmileg, közigazgatásilag 

erősen kötődő szomszédos települések és így mint körzetközpontnak jelentős az egészségügyi, 

kulturális, közigazgatási szerepe is. 

 

Városunkban a fontosabb középületek nem strukturáltan helyezkednek el: a Polgármesteri 

Hivatal, a Városi Kincstár, az Önkéntes Tűzoltó Köztestület, a Kabay Térségi Szolgáltató 

Ház, a Művelődési Központ és Könyvtár épülete a város központjában, míg a Városi 

Rendőrkapitányság, a Városi Sportközpont a város periférikus területein helyezkedik el. 

Kórházzal nem rendelkezünk, azonban a város és vonzáskörzetére kiterjedő, az önkormányzat 

működtetésében lévő Orvosi Rendelő és Járóbeteg Szakrendelő intézetek biztosítják az 

egészségügyi alap- és szakellátást.  

A városban önálló OTP fiók, Erste Bank, K&H Bank, illetve a Tiszavasvári 

Takarékszövetkezet irodája működik. 

A Magyar Posta Rt. egy postahivatalt üzemeltet. 

Tiszavasvári a térséget is kiszolgáló hivatásos tűzoltósággal rendelkezik.  

 

A foglalkoztatás egyik legjelentősebb letéteményese a városban sajnos nem ipari célú, hanem 

maga az önkormányzat, az „Út a munkába” programnak és a kistérségi 

közmunkaprogramoknak köszönhetően, valamint a város közintézményeiben dolgozó 

munkavállalók foglalkoztatása révén. Az Alkaloida Vegyészeti ZRT. – amely korábban 

Tiszavasvári legjelentősebb ipari vállalkozása volt, mára már alig 400 főt alkalmaz. E mögött 

sorakozik a Wienerberger ZRT., a Munka és Zöld Mező Szövetkezet, és jelentősek még az a 

néhány gazdasági egység, amelyeket a 15 fő felett foglalkoztató vállalkozások között tartunk 

számon. A város kereskedelmi ellátottsága jó, mivel az egyéni vállalkozók döntő hányada 

ebben a szférában próbál érvényesülni. Érdekvédelmükre – az önkormányzat 

kezdeményezésére – életre hívtuk a „Tiszavasvári vállalkozók érdekképviseletének” 

Egyesületét. 

A város területén mezőgazdasággal szervezett keretek között a mezőgazdasági szövetkezetek, 

erre szakosodott társas vállalkozások, egyéni vállalkozók foglakoznak. Emellett viszonylag 

sok családban tartanak sertést, baromfit, kevesebben szarvasmarhát, de a növénytermesztés 

méretei sem haladják meg a háztartási nagyságrendet. 
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Az oktatás, nevelés területei: Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményegységeként 4 

óvodai egység működik. A Tiszavasvári Általános Iskola 2 iskolai egysége 3 feladatellátási 

helyen működik. Az önkormányzati fenntartású intézményeken kívül működik városunkban a 

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola, mely jelen 

pillanatban óvodai- és alapfokú iskolai nevelést folytat két-két telephelyen. A középfokú 

oktatás a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban folyik, melynek 

tagintézménye a Váci Mihály Gimnázium. 

 

A szociális, egészségügyi, kulturális ellátottság széles intézményi struktúrájával áll a 

lakosság szolgálatában, sajátos intézményi eszközrendszerükkel a bűnmegelőzés, a gyermek- 

és családvédelem területén kötelezően ellátandó feladataik vannak. 

 

A térségi központi helyzetből adódóan a Tiszavasvári Rendőrkapitányság térségi 

feladatokat lát el, székhelye a városban van, amely előnyt jelent a településnek és az 

állampolgároknak egyaránt.  

A rendőrség feladata az 1994. évi XXXIV. törvény által meghatározott, a közbiztonság és a 

belső rend védelme, továbbá a bűnmegelőzési, bűnüldözési államigazgatási, rendészeti 

feladatok. Feladatai ellátása során együttműködik az állami és a helyi önkormányzati 

szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervekkel, az állampolgárokkal és azok 

közösségeivel. Támogatja a helyi önkormányzatoknak és állampolgárok közösségeinek a 

közbiztonság javítására irányuló tevékenységét. 

A települési önkormányzat és a rendőrkapitányság kapcsolatát a hivatkozott törvény III. 

fejezet 8.§-a szabályozza, többek között, hogy „a rendőrkapitány személyesen vagy 

képviselője útján beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területen működő települési 

önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”.  

Mindezen beszámolókból információt kapunk a város közbiztonsági és bűnmegelőzési 

helyzetéről, körvonalazódnak azok a területek, amelyekben együttműködve hatékonyabb 

fellépésre van szükség és lehetőség. 

A Városi Rendőrkapitányság rendszeres bűnmegelőzési tevékenységet folytat, partneri 

együttműködése alakult ki több intézménnyel, amelyet célszerű a jövőben tovább bővíteni, a 

közös munkát rendszeressé tenni. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ Jelzőrendszeri Szolgálata tanácskozásain rendszeresen 

részt vesznek a Kapitányság munkatársai. 

Az elmúlt évtől a rendőrség helyi szerve nagy hangsúlyt fektet a médiával való folyamatos 

kapcsolattartásra, valamint a bűnmegelőzési tevékenység helyi médiumok útján történő 

állandó, folyamatos közvetítésére.  

A Rendőrkapitányság éves szintű elemzéseinek és az ezt követő értékeléseknek meghatározó 

jelentősége van a bűncselekmények megelőzésében. Segítségével meghatározható a 

tevékenység iránya és a prioritások. A jól elkészített értékelésből kiderülnek és ezáltal 

meghatározhatók egy adott településre vonatkozó bűnmegelőzési feladatok, akár 

településrészre, bűncselekménytípusra, napra, napszakra, sőt sértetti réteg- nem- és 

korspecifikusan is. 

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékességi területén Tiszavasvári, Tiszadob, Tiszalök 

székhellyel működnek rendőri egységek, melyek a hozzájuk tartozó körzeti megbízotti, 

valamint járőrszolgálatokkal gyakorlatilag lefedik illetékességi területeiket. A jelenlegi 

létszámhelyzetünket, illetve Tiszavasvári város bűnügyi fertőzöttségét figyelembe véve 

azonban megállapítható, hogy a Tiszavasváriban szolgálatot teljesítő járőrszolgálat létszáma 

alultervezett. A városban a törvényes rend és az állampolgárok nyugalmának, valamint 
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szubjektív biztonságérzetüknek fenntartása érdekében szolgálatonként 2 járőrpárosnak kellene 

egy időben szolgálatot teljesítenie. Egy járőrpárossal a bűncselekmények megelőzése, 

megakadályozása, megszakítása kis hatásfokkal működhet csak. 

2008. év végére a Tiszavasváriban szolgálatot teljesítő állomány létszáma 20 főre emelkedett, 

a 2007. évi 15 főről. Természetesen más kapitányságok is létszámgondokra panaszkodnak és 

több rendőrt szeretnének szolgálatba vezényelni a közrend és közbiztonság javulásának 

reményében. 

 

Tiszavasvári városban 1992 óta működik állampolgári kezdeményezésre, önkormányzati 

támogatással a Városi Polgárőrség, mint társadalmi szervezet. Célja a településen a közrend- 

és közbiztonság erősítése. Munkájukról, a szervezet tevékenységéről éves szinten 

beszámolnak az önkormányzat képviselő-testülete felé. 

 

Körzetközponti szerepe van a városban működő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Polgárvédelmi Kirendeltsége Tiszavasvári 

Polgárvédelmi Irodájának a veszélyhelyzet, kárelhárítás feladatainak szervezésében és 

végrehajtásában. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete létrehozta 1999. évben a 

Tiszavasvári Város Közrend- Közbiztonságért Közalapítványt, amelynek céljai: 

- a Tiszavasvári Városi Rendőrkapitányság anyagi és technikai feltételeinek javítása; 

- híradástechnikai, irodatechnikai, számítástechnikai eszközeinek korszerűsítése, folyamatos 

fejlesztése; 

- szakmai és civil projektek készítése; 

- szakmai tapasztalatátadás céljából szakmai rendezvények szervezése. 

 

 

A LAKOSSÁG SZUBJEKTÍV BIZTONSÁGÉRZETÉT NÖVELŐ TÉNYEZŐK 

 

1. A Tiszavasvári Rendőrkapitányság a működési területének közrend-közbiztonságát, az 

állampolgárok relatív biztonságérzetét az országos és megyei rendőrkapitányságoknak 

megfelelően biztosítja. Ennek köszönhetően sikerült növelni a felderítési és nyomozati 

eredményességeket. (8. sz. melléklet) 

A lakosság biztonságérzetének legfontosabb erősítő és fenntartó tényezője a rendőrség 

működése, jelenléte. Ennek érdekében a rendőrség folyamatos járőrözéssel (a főbb utakon 

akár gyalogosan is) igyekszik felügyelni a közrendet és biztonságot.  

2. A Rendőrkapitányság jó kapcsolatot alakított ki a Városi Polgárőrséggel, melynek 

köszönhetően lehetőség nyílt a közös célok érdekében közösen tevékenykedni. Egyik fő 

feladatának kell tekinteni a közterületeken való jelenlét fokozását, a lakosságra és 

vagyonára történő odafigyelést, de szükség lenne még további kisebb önszerveződő 

csoportok létrehozására. 

Tevékenységi területeik:  

- Együttműködés és közös járőrszolgálat a helyi rendőrséggel. 

- Fokozott járőrtevékenység a posta és a pénzkihordók védelmére. 

- Önkormányzati rendezvények biztosítása /halottak napja, mindenszentek során a 

temető biztosítása, sportrendezvények biztosítása, ezen kívül az állami rendezvények 

során a rendőrséggel közösen megszervezett forgalomterelés/. 

- Egyházak tekintetében kegyeleti helyek (templomok, temetők) és környékük védelme 

fokozott polgárőri jelenlét megszervezése.  



 

 53 

3.  Egyre gyakoribb a személy-és vagyonvédelmi cégek jelenléte, melyek feladata elsősorban 

az objektumok védelme.  

4. A város és a szomszédos település közlekedésbiztonsági helyzetét javítja a kiépült 

kerékpárút, melynek bővítése pályázati forrásból egy hálózati rendszer kialakítását 

eredményezné.  

A biztonságérzetet fokozzák a közintézmények környezetében elhelyezett forgalmi 

lámpák, zebrák.  

5. A lakosság biztonságérzetének emelése és a vagyonvédelem érdekében szükség lenne a 

térfelügyeleti rendszer mielőbbi kiépítésre, a rendőri jelenlét fokozására, és az egymásra 

való figyelés fokozására.  

6. A közterületek tisztaságának biztosítása érdekében az Önkormányzat a közmunkaprogram 

keretén belül a következő munkálatok elvégzését biztosítja: 

- útszakaszok és kísérő járdák tisztítása 

- közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtőkből a szemét elszállítása 

- buszmegállóhelyek takarítása 

- hóeltakarítási feladatok 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ESZKÖZRENDSZERE 

 

Az önkormányzat közvetetten több területen igyekszik a város közbiztonságát fokozni, az 

alábbiak szerint: 

- hatékony egyeztető, közvetítő szerep felvállalása; 

- konfliktusok kezelése, probléma megoldás kezdeményezése; 

- biztonsági szempontok alakítása, figyelembevétele: várostervezés, tömegközlekedés 

biztosítása, közvilágítás fejlesztése, útkereszteződések biztonsági intézkedései, 

kerékpárút-hálózat kiépítése, a parkok térvilágításának kiépítése, olyan térfelügyeleti 

rendszer kiépítése, mely elsősorban az önkormányzati objektumok védelmét szolgálja, 

majd ezt követi az általános városi kamerarendszer kiépítése, 

- lakossági szolgáltatások nyújtása intézményen belül és kívül, intézmény létesítése, 

működtetése (oktatás, szociális, egészségügyi, sport, kultúra…); 

- helyi rendészeti, társadalmi szervezet működtetése; 

- prevenciós-, rehabilitációs-, felvilágosító- jellegű programok szervezése, koordinálása 

(Városi Sportnapok, Közlekedési versenyek, Katasztrófavédelmi versenyek, 

Egészségnapok…); 

- médiakampány: folyamatos jelenlét a városi újságban és televízióban a jó példák és a 

veszélylehetőségek bemutatásával. 
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A BŰNMEGELŐZÉS FELADATA ÉS CÉLJA 

 

A bűnmegelőzési tevékenységnek két fő feladata van. Az egyik a rendőrség munkáját 

közvetlenül elősegítő feladatok, a másik a bűnmegelőzés társadalmasításából adódó feladatok. 

A két feladat azonban egymástól nem elválasztható ugyanis a két tevékenység visszahat 

egymásra, eredményességük, hatékonyságuk egymásnak függvénye.  

A cél, hogy a két tevékenység összehangolt munkájának eredményeként, egy adott településen 

az optimálishoz közelítsen a közbiztonsági helyzet, vagyis a lehető legkevesebb – főleg 

lakosság közeli – bűncselekmény, és kiemelt szabálysértés történjen, s ezzel egyidőben 

növekedjen a felderített ügyek száma, csökkenjen az áldozattá válás esélye, növekedjék a 

lakosság biztonságérzete.   

 

Különös tekintettel: 

- A személy elleni bűncselekmények vonatkozásában a testi sértések visszaszorítása, illetve 

megakadályozása; 

- közrend elleni bűncselekmények megakadályozása, megelőzése; 

- Vagyonvédelem javítása, és a lopás, betöréses lopások megelőzése. 

- Közlekedés biztonságával és baleset megelőzéssel kapcsolatos sajátos helyi feladatok 

megoldása. 

- Gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése-kiskorú 

veszélyeztetésének megszűntetése, megelőzése-jelzőrendszer működtetése. 

- A település tűzvédelmének, katasztrófavédelmének megszervezése, a tűzmegelőzéssel és 

katasztrófavédelemmel kapcsolatos propaganda tevékenység széleskörű kiterjesztése. 

- A bűnmegelőzési programok (pl. DADA) terjesztése, a felvilágosító tevékenység fokozása, 

amely az áldozattá válás megelőzését, a hiszékenység, a könnyelműség felszámolását, 

szenvedélybetegség kialakulását, megelőzését szolgálja különös figyelemmel az oktatási 

intézményekre.  

- A családon belüli erőszak megakadályozására felmérések végzése, ajánlások tétele. 

- Kertek, mezőgazdasági területek, vállalkozások telephelyeinek védelme, a termény és 

állatlopások, ipari termékek eltulajdonításának megelőzése. 

- A közintézmények, templomok, műemlékek, temetők és környezeti értékek védelme.  

- A közterületek, parkok, játszóterek tisztaságának, rendjének és eszközeinek megóvása. 

- Szenvedélybetegek és az ifjúság elleni bűncselekmények megakadályozása, visszaszorítása. 

- A településen tartott sport- és kulturális rendezvények biztonságos és rendbontás nélküli 

lebonyolítása. 

 

 

Hosszú távú feladatok meghatározása: 

 

 

I. A közbiztonság és a kommunikáció 

 

Az eredményes bűnmegelőzés érdekében az önkormányzat kiemelten illetékes irodái, a 

közterület-felügyelet, a Gyámhivatal, valamint a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, és a kulturális intézmények 

folyamatosan kell, hogy kommunikáljanak, és együtt kell működniük egymással, 

valamint 

a) a lakossággal, 
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b) a polgárőrségeken kívül azokkal a társadalmi szervezetekkel, amelyek az 

ifjúságvédelemmel, a kábítószer-megelőzéssel, a baleset-megelőzéssel foglalkoznak,  

c) az oktatási intézményekkel, 

d) a vállalkozókkal, 

e) a pénzintézetekkel, 

f) a városban dolgozó biztonsági és biztonságtechnikai cégekkel, 

g) a helyi elektronikus és írott sajtóval. 

h) a városi sportegyesülettel. 

 

II. A lakosság közreműködése 
 

A cél a lakosok bizalmának növelése, a bűnözés, a bűnözéstől való félelem 

megszűntetése, valamint más fenyegető jelenségek visszaszorításával járuljanak hozzá 

az életminőség javításához. Valójában valamennyi közösség-és társadalomfejlesztő 

programnak lakossági közreműködésen kellene alapulni. Az önkormányzatnak arra kell 

törekednie, hogy a lehető legnagyobb mértékben vonja be a lakosságot a szolgáltatások 

tervezésébe és a teljesítésbe, tehát a bűnmegelőzésbe is. Feladata továbbá az illetékes 

intézmények és szervezetek bevonásával a bűncselekmények által különösen 

veszélyeztetett személyek felmérése, és ajánlások tétele annak érdekében, hogy áldozattá 

válásuk és potenciális bűnelkövetővé válásuk elkerülhető legyen. 

A bűnmegelőzésre szakosodott civil szervezetek kiterjedt gyakorlati tapasztalatuknak, 

tájékozottságuknak és hálózati lehetőségeiknek köszönhetően értékes szerepet töltenek 

be:  

- Próbálják rendszeresen nyomon követni a helyi lakosok nézeteit felmérések, nyílt 

napok, helyi fórumok és felmérésének segítségével, folyamatosan mérve a lakosság 

bűnözésről alkotott véleményét és a bűncselekményektől való félelmét. 

- Dolgozzanak ki aktív bűnmegelőzési, felderítési, jelzőrendszeri kommunikációs 

stratégiát. 

- Szervezzenek tájékoztató előadást az idősek klubjában az idősek és a szociális 

gondozók számára az áldozattá válás megelőzéséről. 

 

III. Közrend- és közbiztonság 

 

Célunk a térfigyelő rendszer bővítése a bevezető utakon, lakótelepeken, 

városközpontban, mivel bizonyítottan bűnözés-visszatartó ereje van annak, ha tudják a 

potenciális elkövetők, hogy a közterületen ilyen megfigyelés történik.  

 

További feladat: 

- a lakókörnyezetek biztonságának erősítése, 

- a közterületek, műemlékek, védett épületek biztonságának erősítése,  

- a játszóterek, parkok fokozott ellenőrzése a rongálások elkerülése érdekében, 

- a szomszédok, lakóközösségek egymás közötti segítségnyújtásának elősegítése, 

- Biztonságérzetet növelő tényező lenne a rendőri jelenlét fokozása a közterületeken, 

amelyet a rendőrség létszámának növelésével lehetne elérni. 

- Stabilizálni kell az elmúlt évben elért bűnügyi eredményességi mutatókat (8. sz. 

melléklet), ezzel párhuzamosan biztosítani a bűnüldöző állomány és a közrendvédelmi 

állomány színvonalasabb munkavégzését. E feladat érdekében: a rendőrkapitányság 

szakembereinek bevonásával folyamatosan gondoskodni kell a jogszabályváltozások-

különös tekintettel a büntetőeljárás-oktatásáról és elsajátításáról.  
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- A civil szféra bevonásával megfelelő hírösszeköttetés és információáramlás 

kialakításával jelentős eredmények érhetők el ezen a területen, kiemelt figyelmet 

fordítva az üdülő övezetre is. 

 

IV. Közlekedéskultúra javítása 

 

- a közlekedési- és közúti biztonság megerősítése; 

- baleset megelőzési programok szervezése. 

Az országos közúthálózat főútjain haladó forgalom jelentős mértékben megnehezíti a 

gyalogos közlekedést. A forgalmas utak által kettévágott lakóterületeken szükséges a 

járműforgalom sebességének csökkentése, a gyalogos átkelőhelyek megfelelő 

kialakításával a védtelen közlekedők segítése. Az Önkormányzat ennek tükrében több 

sebességmérő-berendezést helyezett el a város területén, koncentráltan a baleseti 

gócpontokra. 

 

V. Közterületi felügyelet, mezőőri szervezet ellenőrző tevékenységének erősítése 

 

A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal keretein belül működik a közterület-felügyelet és 

a mezőőri szolgálat. A jövőben a hatékonyabb működés érdekében céljaink közé 

tartozik, hogy a két szervezet a rendőrséggel együtt többször közös akciókon vegyen 

részt. Városunkban nagy gondot jelent az üdülőterület, a kertek, mezőgazdasági 

földterületek védelme. A közös mezőőri, rendőri jelenlét fokozása ezeken a területeken 

azonban nagyban növelné a biztonságérzetet. 

 

VI. Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

Kiemelt feladat a gyermek- és ifjúsági korosztály áldozattá és bűnelkövetővé válásának 

megelőzése. 

Oktatási intézményeinknek, a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központnak, valamint a Tiszavasvári Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórumnak együttműködve kell kezdeményezni az iskoláskorúak, fiatalkorúak 

problémáinak folyamatos figyelemmel kísérését, a bűnnel, bűnözéssel kapcsolatos 

jelenségek feltárását és jelzését, a problémák megoldására javaslat kidolgozását, a 

problémás egyedi esetek megtárgyalását. Rendszeressé kell tenni a felmérést az 

iskolások alkoholfogyasztási, szórakozási szokásairól, a kábítószer hatásának ismereti 

szintjéről. Ajánlások tétele, propaganda tevékenység folytatása a hathatósabb megelőzés 

érdekében. 

Kapcsolattartás a város oktatási intézményeivel, bűnmegelőzési szervek által előadás 

tartása az iskolákban osztályfőnöki órák keretein belül (igény szerint).  

Kapcsolattartás és folyamatos konzultáció az iskolák gyermekvédelmi felelőseivel, a 

Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Hivatalával és közoktatási munkatársaival. 

A veszélyeztetettségi helyzet feltárása, kiemelten a kriminálisan veszélyeztetett fiatalok 

vonatkozásában. 

A városban működő ifjúsági szórakozóhelyek felmérése, rendszeres ellenőrzésük 

megszervezése. 

Bűnmegelőzési előadások, célcsoportos konferenciák szervezése a rendőrséggel, a 

polgárőrséggel és a civil szervezetekkel közösen. 
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VII. Biztonságnövelő rendőrségi program (DADA) támogatása 

 

A program magyar elnevezése a Dohányzás, Alkohol, Drog és Aids szavak 

kezdőbetűiből álló mozaikszó. A program a gyerekeket önmagukon keresztül védi meg 

a számukra veszélyt jelentő dolgoktól oly módon, hogy attitűdöket, viselkedési 

normákat ajánl, mindig az adott korosztályra szabott szinten, mindezt teszi úgy, hogy 

szituációs játékokon, különböző gyakorlatokon keresztül ad a gyerekeknek olyan 

használható, problémamegoldó viselkedési elemeket, amelyeket a fiatalok a 

személyiségükbe építve szinte sajátjukként tudnak majd használni, ha arra szükség 

mutatkozik. 

 

VIII. Családvédelem 

 

- a családon belüli erőszak visszaszorítása és megelőzése, erre vonatkozó felmérések 

végzése, ajánlások tétele; 

- a nők, időskorúak ellen elkövetett támadások megelőzése. 

 

IX. Társadalmi összefogás erősítése 

 

A bűnelkövetés elleni helyi összefogás és felelősség népszerűsítése, a személyes 

szerepvállalás motiválása. 

A lakosság körében visszatérően fel kell mérni a közbiztonság megítélését időszakos 

közvélemény kutatások segítségével. Ötleteket kell gyűjteni a továbblépés irányairól, 

„az ügyfél a legjobb fejlesztő” felfogás alapján. 

 

X. Felvilágosító propaganda tevékenység szervezése, médiakapcsolatok ápolása 

 

Célunk a város közéleti havilapja: a Vasvári Hírmondó, a Tiszavasvári Városi Televízió, 

a Best of Rádió szerepvállalásának erősítése a prevenciós tevékenységben, ahol 

rendszeressé kell tenni a megelőző felvilágosító műsorokat, cikkeket, emellett kiemelt 

feladat a bűnmegelőzésben résztvevő szervek munkájának bemutatása annak érdekében, 

hogy a lakosság azt megismerve jobban tudja segíteni őket. A város lapjában 

közbiztonsági rovatot működtetünk. A városi televízióban a rendszeres rendőrségi 

tájékoztató műsorok a városban, illetve környékén előforduló, rendőrségi, tűzoltósági 

feladatokról erősítik a tulajdonosi szemléletet, segítséget nyújtanak a lakosság 

védekezési reflexének kialakításához.  

Különösen nagy figyelmet kell fordítani azokra a társadalmi rétegekre, csoportokra, akik 

esetében a fokozott sértetté válás veszélye fennáll. Ide sorolhatók: gyerekek, 

fiatalkorúak, idős korúak, csökkentett látási képességgel rendelkezők, mozgássérültek.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatalok nevelésére, az iskolákban rendszeressé kell 

tenni, a tanmenetbe beépíteni a közbiztonsággal, közlekedésbiztonsággal foglalkozó 

témákat, illetőleg azokat az órákat, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak.  

Így kiemelten foglalkozunk az ifjúság nevelésére, tájékoztatására, drogellenes 

figyelemfelhívó napok szervezésével, ismeretterjesztő anyagok készítésével. 2004. 

november 9-én megalakult a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF). 

Fejleszteni kell az együttműködést a lakossággal pl: lakossági fórumok tartásával. A 

KEF-el közös együttműködésünk eredménye az immár hagyománnyá vált „Drogmentes 

maraton”-on való részvétel, illetve szabadidős tevékenységek szervezése az aktív 

időeltöltés lehetőségeinek bemutatásával, megismertetésével. 
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Célunk olyan Közbiztonsági Fórumok életre hívása, mely során az akcióterületen élő 

lakosság részére tartanak előadást, valamint közbiztonsági helyzetelemzést a város 

vezető személyiségei, a Városi Rendőrkapitányság, Városi Polgárőrség, és az Együtt 

Egymásért Városvédő Egyesület munkatársai.  

Az önkormányzat célja a későbbiekben kiírásra kerülő hasonló témájú pályázatokon 

való részvétel.  

 

XI. Partnerség kiépítése (bekapcsolódás a térségi-, országos- és nemzetközi szinten 

megvalósuló programokba). 

 

Rövidtávú célkitűzések, feladatok: 

 

I. Az I-XI. pontokban meghatározott hosszú távú feladatokhoz projektek 

kidolgozása, közös munka kezdeményezése. 

II. Több elutasított pályamunka után végre elmozdulás kezdődött a térfigyelő rendszer 

anyagi forrásának megteremtésében, hiszen az Országos Rendőr-főkapitányság 

közreműködésével 10 db térfigyelő kamera kerül telepítésre Tiszavasváriban, melynek 

határideje 2010. év vége. Terveink szerint a városi közterületek felügyelete mellett a 

forgalom ellenőrzésében is nagy szerepe lesz a telepített rendszernek.  

III. A bűnmegelőzésben való helyi összefogás és felelősség népszerűsítése, a 

személyes szerepvállalás motiválása a helyi médiák által. 

IV. Külső források (humán – anyagi) bevonása. 

 

A HOSSZÚ TÁVÚ KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA 

 

Esetei: 

- A közbiztonságra, bűnmegelőzésre vonatkozó jogszabályok változása. 

- A helyi sajátosságok nagyméretű változása. 

 

 

 

A HOSSZÚ TÁVÚ KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK  

FORRÁSAI, RÉSZTVEVŐI 

 

Az önkormányzat kiemelt feladata a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás, 

melyhez a szükséges forrást elő kell teremteni. Az önkormányzat közbiztonsági feladatokra 

minden évben támogatás biztosít. E támogatás megítélése a Képviselő-testület feladata, ami a 

támogatott szervezeteket évente beszámoltatja.  

 

 

A hosszú távú koncepció megvalósításának forrásai: 

- A fórumrendszer résztvevőinek, önkormányzat, intézmények személyi- tárgyi 

eszközrendszere; 

- Tiszavasvári Város Önkormányzata tárgyévi költségvetésében elkülönített pénzalap; 

- Társadalmi, gazdasági szervezetek, külső szponzorok támogatása; 

- Országos Bűnmegelőzési Központ támogatási rendszere; 

- A Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért Közalapítvány pályázati támogatása; 

- Nemzetközi támogatási források; 

- A Tiszavasvári Városi Rendőrkapitányság személyi-, tárgyi- anyagi rendszere. 
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A program résztvevői: 

- A központi és helyi rendőri szervek. 

- A környező települések önkormányzatai. 

- Egyéb hatóságok, közterület-felügyelet, mezőőri szolgálat. 

- Az Országos Polgárőr Szövetség és megyei szervezete, a környező települések egyesületei.  

- Vagyonvédelmi, gazdasági társaságok. 

- A lakosság öntevékeny csoportjai, egyéb bevonható pedagógusok, orvosok, szociális 

munkások.  

- A tűzoltóság és a katasztrófavédelmi hatóságok. 

 

 

Tiszavasvári, 2010. április 26. 

 

 

 

 

 

                                                                                 R o z g o n y i  Attila  

                  Polgármester 
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MELLÉKLETEK 

 

 

 

    1. sz. melléklet 

 

A NÉPESSÉG ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROSBAN  

KOROSZTÁLYONKÉNTI KIMUTATÁSBAN 

(2009.12.31. állapot) 

 

Életkor 0-3 4-6 7-14 15-18 19-25 26-62 63-70 71-85 86- 

Létszám 793 565 1413 786 1325 6767 838 1001 142 

 

 

 

2. sz. melléklet 

 

A LAKÓNÉPESSÉGEN BELÜLI ARÁNYOK 

 

LAKÓNÉPESSÉG 

MEGOSZLÁSA 

TISZAVASVÁRI  

(2009.12.31.) 

Munkaképes koron aluli  

(0-16 év) 

3181 

Munkaképes korú (17-62 év) 8468 

Munkaképes koron felüli  

(63 év fölött) 

1981 

ÖSSZESEN: 13.630 

 

 

3. sz. melléklet 

 

ÁLLÁSKERESŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINTI ÖSSZETÉTELE 

(2009. december) 

 
 

Ssz. Iskolai végzettség 
fő 

1. 8 általános alatt 78 

2.  Általános iskola 227 

3. Szakmunkásképző 196 

4. Szakiskola 18 

5. Szakközépiskola 52 

6. Technikum 28 

7. Gimnázium 88 

8. Főiskola 37 

9. Egyetem 9 

Összesen:                             733 
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4. sz. melléklet 

0
200
400
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1000
1200
1400
1600

Ismertté vált bűncselekmények 

száma

Ismertté vált

bűncselekmények

száma

1091 1026 1444 1247 1019

2005 2006 2007 2008 2009

 
 

5. sz. melléklet 

 

A bűncselekmények területi eloszlása 

 

    2007. év  2008. év  2009. év 

Tiszavasvári:   703 db   683 db   447 db 

Tiszalök:   293 db   250 db   262 db 

Tiszaeszlár:     73 db     84 db     88 db 

Tiszadob:   105 db   137 db   135 db 

Tiszadada:     66 db     60 db     76 db  

Szorgalmatos:    13 db     16 db     11 db 

 

 

 

6. sz. melléklet 

bűncselekmények 
  Tiszavasvári 

2008 2009 

 Lopás 232 139 

 betöréses lopás 124 50 

 Sikkasztás 1 8 

 Csalás 12 16 

 Rongálás 8 10 

 jármű önk.elvétele 4 1 

 Rablás 6 1 
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7. sz. melléklet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8. sz. melléklet 

 

Mutatók alakulása 2008-2009
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9. sz. melléklet 

A közlekedési balesetek alakulása 

 

 

 
 

10. sz. melléklet 

 

 

Sértettek korosztályonkénti  

korosztályonkénti  

megoszlása 2009 

 - 14-17 éves  

(fiatalkorú)     8 

 

 - 0-13 éves  

(gyermekkorú)  

6 

 - 18-59 éves  

(felnőtt)  

97 

 - 60 éves és  

idősebb 

33 

  HHaalláállooss  

  SSúúllyyooss  

  KKöönnnnyyűű  

 AAnnyyaaggii 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a „Tiszavasvári város 2009. évi közrend - 

közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról  

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős: Dr. Balogh Barnabás a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője  

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Felkérte Dr. Balogh Barnabást a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy egészítse ki 

az írásbeli előterjesztést. 

 

Dr. Balogh Barnabás a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 

Először tájékoztatta a Képviselő –testületet - egy előző évi kötelezettségének eleget téve - egy 

ominózus bűnesettel kapcsolatban. Alkoholfogyasztást követően garázdaságot követtet el a 

tavalyi év folyamán bűnelkövetők egy csoportja, majd egy szórakozó helyen verekedni 

kezdtek. A rendőrség is a helyszínre érkezett a rend helyreállítására, amely meg is történt. 

Ezután a sérüléseket szenvedett elkövetőket orvoshoz kellett szállítani, de az orvosi 

rendelőnél újabb verekedésbe kezdtek. Őrizetbe vételre nem került sor az eset kapcsán, 

azonban garázdaság, súlyos testi sértés, valamint rongálás vádjával vádemelés történt több 

személlyel szemben is. Az ügy jelenleg bírósági szakaszban tart. 

A 2009. évi közrend - közbiztonságáról szóló beszámoló szóbeli kiegészítésével folytatta, 

amelynek során megállapította, hogy országos viszonylatban csökkent a bűncselekmények 

száma. Tiszavasváriban is csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma kb. 20 %-kal, de 

azon tiszavasvári lakosok, akik ellen valamilyen bűncselekményt követtek el, ezt nem 

érzékelik. 

Megállapította, hogy nő a bizalom a Rendőrség irányába, ez abból is látszik, hogy nő a 

bűncselekményeket bejelentők száma. Elmondta továbbá, hogy természetesen Tiszavasvári 

helyzetét nehéz összehasonlítani egy határátkelőhellyel, pl. Záhonnyal, de átlagosan a 

Rendőrség tudomására jutott bűncselekmények száma 30%-kal csökkent. 

Tiszavasvári közigazgatási területén elkövetett bűncselekmények száma a 2008. évi 683-ről 

447-re csökkent 2009-ben. Ezen bűncselekmények nagy része vagyon ellen elkövetett 

bűncselekmény volt. Ebből a lopások száma 232-ről 139- re csökkent 2008- ról 2009-re; a 

betöréses lopások száma pedig 124- ről 50-re csökkent ugyanezen időszakok vonatkozásában 

(ez utóbbi 40%-os csökkenést jelent). 

2009. augusztus és szeptember körül szaporodtak el Tiszavasváriban az un. éjszakai 

„szúnyoghálós lopások”, amikor a város belterületén lévő családi házakat szemelték ki az 

elkövetők és az éjszakai órákban amíg a sértettek a házukban aludtak a nyitott ablakon lévő 

szúnyoghálót levágva jutottak be a lakásokba és tulajdonították el az értékeket. A nyomozás 

eredménnyel zárult és az elkövetők kilétének megállapítását követően hasonló cselekmények 

elkövetése megszűnt térségünkben. 

Elmondta még, hogy a testi sértések, garázdaságok száma országos viszonylatban növekedett 

2009. évben, azonban városunkban csökkent a személy elleni erőszakos bűncselekmények 

száma. Elkövetésük oka általában az alkoholfogyasztás és ideje péntek, szombat este.  

Elmondta továbbá, hogy ráhatással kell lenni, hogy az ittas személyeket ne szolgálják ki 

alkohollal a szórakozó helyeken. 

A rendőrség közterületi jelenlétével kapcsolatban arról számolt be, hogy megosztott 

Tiszavasvári lakossága, valaki pozitívumként értékeli, valaki viszont azt mondja, hogy csak a 

legszükségesebb esetben legyen jelen a rendőr. Kifejtette, hogy a Rendőrség célja, hogy minél 
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több rendőr legyen jelen a közterületeken, főleg a 2008. év végi 2009. év eleji cigányság elleni 

erőszakos bűncselekmények elkövetése óta. 

Arról tájékozatta a Testületet, hogy jelenleg is tart egy un. Közterületi Háló Program, 

amelynek célja, erősíteni a rendőri jelenlétet a közterületeken, és a Polgárőrség aktivitását 

megnövelni. 

Azt mondta, hogy jelenleg Tiszavasváriban 53 fő hivatásos állományú rendőr dolgozik, a 

korábbi 59 helyett, de a megtett intézkedések száma vonatkozásában jó eredményt mutatnak. 

A helyszíni bírságok kiszabása kapcsán elmondta, hogy a térség gazdasági helyzete rossz, 

ezért amennyiben az intézkedő rendőrnek bírságot kell kiszabnia, a minimumot szabja ki; 

magasabb összeget csak amennyiben az szükséges a törvényi szabályozás alapján. 

A közlekedés helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy a halálos közúti baleset már második 

éve nem történt Tiszavasvári közigazgatási területén, a balesetek száma viszont kisebb fokú 

emelkedést mutat. Mivel a rendőrségi trafipaxok működnek, úgy tűnik az emberek nem 

hajtanak olyan gyorsan, de az ittas vezetők száma nem csökkent 2008-ról 2009-re (142 db az 

összes baleset száma ebből 101 ittasan elkövetett volt). 

Felhívta a figyelmet az Önkormányzat és az Intézményeinek Rendőrséggel való pozitív irányú 

együttműködésére a jövőben a balesetek megelőzése céljából. 

Elmondta még, hogy a 2010-es évben folytatódó gazdasági válság tovább érezteti hatását, de 

köszöni Tiszavasvári Önkormányzatának 2009. évi támogatását, valamint hogy elősegítette a 

rendőrség mobilitásának biztosítását. 

Hozzátette, hogy a gazdasági válság a Rendőrségen is érezteti hatását, mivel a tavalyi 6 millió 

Ft helyett idén mindössze 4 millió Ft jut benzinre a tiszavasvári rendőrök számára. Így 

csökken a rendőrség mobilitása, elmondta, hogy ennek ellenére is igyekszik a Rendőrség jelen 

lenni a közterületeken és Tiszavasvári peremterületein, így Józsefházán is például. 

A kiegészítés zárásaként ismételten megköszönte az Önkormányzat eddigi támogatását. 

 

Rozgonyi Attila polgármester:  

A szóbeli kiegészítésre reagálva megkérdezte, hogy a peremterületek védelme idén is 

megoldott - e a Rendőrség részéről. 

 

Dr. Balogh Barnabás a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 

Azt válaszolta, hogy természetesem megoldott a rendőri jelenlét a peremterületeken, de idén 

ehhez a felhasználható pénzeszközök racionálisabb elosztására van szükség. Elmondta, hogy a 

Közbiztonsági Háló program is újra indul a települések veszélyeztetett területeinek védelmére 

és ez anyagi hozzájárulást is jelent a Rendőrség számára a fokozottabb rendőri jelenlét 

érdekében. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Megkérdezte, hogy a térfigyelő-kamera rendszer is a rendőri jelenlétet segíti-e elő. 

 

Dr. Balogh Barnabás a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 

Azt válaszolta, hogy igen, de a térfigyelő – kamerák beszerzése időigényes a közbeszerzési 

eljárás szabályai miatt. 

 

Császár József képviselő: 

Az uzsorával kapcsolatban érdeklődött, hogy van – e még településünkön. 

 

Megérkezett Szabó Zoltán képviselő. A Testület 18 fővel határozatképes volt. 
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Dr. Balogh Barnabás a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 

Azt válaszolta, hogy igen van, mivel a jogi szabályozás még mindig nem kielégítő, az ügyek 

száma nagy és őrizetbe vételek is történtek. Azt mondta továbbá, hogy a fő probléma az, hogy 

az uzsorát igénybevevők vallomására nem lehet vádat alapozni. Elmondta, hogy a tavalyi 

évben mindösszesen egy darab vallomás született meg, amelyre vádat tudott a Rendőrség 

alapozni, bár korábban többen tettek az uzsorával kapcsolatosan vallomást, de azt 

visszavonták, mondván nem történt jogsértés. 

 

Császár József képviselő: 

Azt kérdezte, hogy amennyiben többször egymás után vesz fel automatából pénzt ugyanaz a 

személy nem valósul –e meg bűncselekmény. 

 

Dr. Balogh Barnabás a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 

A feltett kérdésre azt válaszolta, hogy a bűncselekmény elkövetéséhez más cselekményeknek 

is meg kell valósulnia. 

 

Palló Sándor képviselő: 

Felvetette a nemesfém – tolvajlás kérdését. Elmondta, hogy álláspontja szerint jogszabályi 

változtatásokra lenne szükség, hogy a megelőzés, valamint a cselekmény üldözése 

hatékonyabb legyen. 

Továbbá megkérdezte, hogy jelenleg Tiszavasváriban a fémgyűjtők minősítése a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően folyik – e. 

 

Dr. Balogh Barnabás a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 

Azt válaszolta, hogy jelenleg kettő legális fémhulladék – felszámoló telep van városunkban 

egyik a Kelet- Környezeté, ahol előírásszerűen végzik a tevékenységet, a VPOP is ellenőrizte 

őket; valamint Kinizsi utcai, amely nem felelt meg az előírásoknak ezért be is zárták. 

Elmondta továbbá, hogy arról, hogy van-e illegális felvásárlás jelenleg nem rendelkezik 

információval. Hozzátette, hogy általános eljárás szerint, akinek nincs engedélye a színesfém - 

kereskedelemre, az ellen feljelentést tesznek és garázdaság miatt eljárást indítanak. 

2008. évben volt rá példa hogy illegálisan, autóval vásárolták fel a színesfémet 

Tiszavasváriban és környékén, de a Rendőrség hathatós fellépésére megszűnt a tevékenység. 

Hozzátette, hogy a tisztes haszonért dolgozó felvásárlók mindig is jelen vannak. 

 

Palló Sándor képviselő: 

Azt mondta, hogy véleménye szerint a térfigyelő-rendszer jó megoldásnak tűnik. 

 

Dr. Balogh Barnabás a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 

Azt válaszolta, hogy ez igaz, de sajnos mindenre nem nyújt megoldást. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Elmondta, hogy meglátása szerint szűkös anyagi kerete van a Tiszavasvári Rendőrségnek, a 

terület bűnügyi fertőzöttségéhez képest. Azt javasolta, hogy hozzon határozatot a Képviselő – 

testület a Rendőrség megfelelő színvonalú működésének biztosítása, még több anyagi forrás, 

illetve még több rendőr foglalkoztatása érdekében. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt mondta, hogy ő is ezt akarta javasolni a Testület számára, továbbá tájékozatta a 

jelenlevőket, hogy a szolgálati lakások felajánlása megtörtént, és az a véleménye hogy a 
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Tiszavasvári Rendőrségnél dolgozók létszámát minimum az elment létszámmal kellene 

pótolni, de amennyiben az lehetséges, többletlétszámot kellene biztosítani a Rendőrség 

számára. 

 

Rádulyné Dombrádi Erzsébet képviselő asszony: 

Megkérdezte, hogy a honvédségi lakások felajánlása a Rendőrségnek megtörtént- e már. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy ahogyan azt már említette a 17 db honvédségi lakás bérlőkijelölési 

jogának felajánlása megtörtént a Rendőrség számára, a Rendőrkapitánnyal való egyeztetéseket 

követően. A jog kiváltása azonban, csak egy összegben lehetséges 21 millió Ft értékben, amit 

az Önkormányzat költségvetéséből nem tud finanszírozni, erre tekintettel kérte, hogy a 

Rendőrség vegye át ezt a költséget, egyebekben az Önkormányzat együttműködését helyezte 

kilátásba. 

 

Dr. Bodnár Zoltán Imre képviselő: 

Véleménye szerint a Jobbik térnyerését eredményezte Tiszavasváriban, hogy a rendőrök és 

polgárőrök munkájával a lakosság nem elégedett,azt mondta, hogy a „cigány bűnözés” 

megoldásának kérdésében mindenkinek van felelőssége. Hozzátette, hogy nem megoldás, 

hogy az uzsora kérdését ennyiben tárgyalja a Testület és a Fidesz- Kormány ideje alatt ezeket 

a kérdéseket újból meg kellene tárgyalni. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Megkérdezte, Dr. Bodnár Zoltán Imre képviselőt, hogy van e valamilyen kérdése a 

Rendőrkapitány Úrhoz. 

 

Dr. Bodnár Zoltán Imre képviselő: 

Azt mondta hogy szerinte megfelelő törvényi szabályozás kellene, és hatékony fellépés az 

uzsorásokkal szemben, akár úgy is hogy hetente, havonta pénzfelvételkor rendszeresen 

„tisztítsák a várost” rendőrök. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy sajnálatos módon annyira liberális jelenleg a politika és a törvényi 

szabályozás is, hogy nem biztosít kellő védelmet a magántulajdon érdekében. 

 

Szepesi István főkapitány: 

Megállapította, hogy Tiszavasvári mind területileg, mind földrajzilag sajátos helyzetben van, 

ami a Megyei Főkapitányság dolgát is megnehezíti. A határátkelőhelyeken a Rendőrség 

kötelékében megfelelő létszámú hivatásos állomány dolgozik a Schengeni követelményeknek 

megfelelően; de hozzátette hogy így is ez a szám kb. 20-25 %- kal kevesebb, mint amit a 

jogszabályok előírnak számukra. 

Elmondta továbbá, hogy folyamatosan keresik a lehetőségeket, hogy a Tiszavasvári 

Rendőrség állományát megnöveljék. Jelenleg kb. 20 fővel kellene emelni a létszámot, de ez 

most csak átvezényléssel, átmeneti időre - maximum 6 hónapra - lehetséges. Elmondta azt is, 

hogy a cél, hogy minél többen jelentkezzenek a Rendőrség kötelékébe, ezért jó a Miskolci 

Rendészeti Szakközépiskola közelsége Tiszavasvári számára. 

Tájékozatta a Testületet, hogy Románia Schengeni Egyezményhez való csatlakozása után két 

magyarországi határátkelőhely állománya is felszabadul, a kérdés hogy hány ember akar 

Tiszavasváriban dolgozni. Megállapította, hogy viszonylag kicsi a város területe és a 
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bűncselekmények száma is, de nem lehet Tiszavasvári helyzetét például Fehérgyarmattal 

összehasonlítani. 

Azzal folytatta, hogy Tiszavasváriban a vagyon elleni bűncselekmények száma nagy, de a 

nagy részét kis összegre követik el. A bűnmegelőzést segíti elő a Közbiztonsági Háló, 

valamint a vadőrök, halőrök, mezőőrök, polgárőrök és rendőrök közötti jó információáramlás. 

Elmondta továbbá, hogy a vagyon elleni bűncselekmények csökkentésében nem kizárólag a 

rendőrségi állomány számának van szerepe, mindenki a saját vagyonáért tartozik felelőséggel. 

Kedvező az irány a szervezett és fehérgalléros bűncselekmények elleni harcban, de egy 

tyúklopás is súlyos bűncselekménynek számít a maga nemében. Ezért a kisebb súlyú 

bűncselekmények ellen a civil szervezetekkel való összefogásra hívta fel a figyelmet. 

Elmondta még, hogy a térfigyelő kamerák elhelyezésével, valamint a polgárőrség jelenlétével 

is növelni lehet a közbiztonságot. Hozzátette, hogy szerinte növelni kellene a Rendőrség 

létszámát, a pénzhiány viszonylagos, mivel ez a tényező mindig fennáll, de a Rendőrség 

működési feltételeit mindig biztosítani kell a Kormány által kialakított költségvetési keretből 

valamint az év közbeni kiegészítő támogatásokból. A Közbiztonsági Háló kizárólag a 

túlmunka, valamint a rendőrségi autók üzemanyag költségét fedezi. Szerinte a jó gazdálkodás 

ami segítheti a rendőrségi munkát. Végezetül megköszönte az Önkormányzat közreműködését 

a Rendőrség munkájában. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Az elhangzottakat azzal egészítette ki, hogy a mai fiatalok egészségi állapota sem túl jó, sokan 

nem alkalmasak, hogy rendőrök legyenek. Véleménye szerint politikai ráhatásra lenne szükség 

a Rendőrség hatékonyabb működésének biztosításához. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 

rendőrségi üzemanyag–finanszírozási mobilitásgondok megoldására a képviselőknek 

keresniük kell a megoldást. 

 

Dr. Bodnár Zoltán Imre képviselő: 

Elmondta, hogy véleménye szerint fontos a megelőzés és az iskolákban óvodákban való 

tájékoztató jellegű tevékenység is, de nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a bűnözők 

elfogására. 

 

Szepesi István főkapitány: 

A hozzászólásra reagálva elmondta, hogy a jogszabályok határozzák meg a rendőri 

tevékenységet, illetve annak súlypontjait. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Kiemelte az iskolákban, óvodákban a rendőri tájékozató-nevelő munka fontosságát, például, 

hogy megtanuljanak szabályosan közlekedni a gyerekek. 

 

Rádulyné Dombrádi Erzsébet képviselő asszony: 

Azt mondta, hogy a rendőrségi támogatásról a költségvetés megtárgyalásakor döntsenek. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Kérte a Képviselő – testületet, hogy a meglevő határozat-tervezetet egészítse ki a Testület, 

hogy biztosítson az Önkormányzat forrást a rendőrségi közterületi jelenlét biztosítására. 

Elmondta még, hogy megoldást kell találni annak érdekében, hogy nagyobb legyen a lakosság 

megelégedettsége rendőrök munkájával. 
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A Képviselő – testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

78/2010. (IV.29.) Kt. sz.  

határozata  

 

a „Tiszavasvári város 2009. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés 

elfogadásáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1./ a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetőjének a - „Tiszavasvári város 2009. 

évi közrend- közbiztonságáról” szóló - éves jelentését megtárgyalta és a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2./ 2010. évben – az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan - 1.000.000 Ft-tal támogatja a 

Tiszavasvári Rendőrkapitányság munkáját a mobilitás elősegítése, javítása céljából, 

melynek teljes összege gépjárművek üzemanyag költségére számolható el. 

 

3./ felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendeletben gondoskodjon a jóváhagyott összeg 

előirányzásáról. 

 

 

Határidő: 2010. szeptember 15.    

 

Felelős: 1./ és 2./ pont tekintetében: Rozgonyi Attila polgármester 

  3./ pont tekintetében: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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A 79/2010. (IV.29.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

((ii))    

((iiii))                                                          

TTIISSZZAAVVAASS

VVÁÁRRII  

RREENNDDŐŐRR

KKAAPPIITTÁÁNNYY

SSÁÁGG  
 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 9. 

 Városi: 06/42-372-311 
 Városi: 06/42-372-311 

 

 

Száma: 1195/2010 Ált 

 

ÉVES ÉRTÉKELŐ JELENTÉS 

 

A TISZAVASVÁRI VÁROS 2009. ÉVI KÖZREND- 

 

KÖZBIZTONSÁGÁRÓL 
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Készítette: Dr. Balogh Barnabás r. alez. 

Rendőrségi Főtanácsos 
Kapitányságvezető  

TISZAVASVÁRI VÁROS 2009. ÉVI   

KÖZREND-KÖZBIZTONSÁGÁRÓL 
 

 
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság a 2009. év januárjában célul kitűzött és meghatározott – 

gazdasági nehézségek miatt az egész évet végigkísérő megszorító intézkedésekkel terhelt – 

feladatait a lehetőségekhez mérten végrehajtotta. 

 

A kapitányság létszámhelyzetének konszolidációja, a közrend és közbiztonság törvényes 

eszközökkel történő fenntartása, a közlekedésbiztonság javítása, valamint az együttműködő 

szervezetekkel kialakított kapcsolat szélesítése megvalósult. 

Elért eredményeink szinten tartása, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása 

a lakosság által elvárt szinten nem valósult meg, ami azonban már nem csak kizárólag a 

rendőrségnek róható fel. 

  

Korunk egyre nagyobb egységes Európájában a felgyorsult társadalmi folyamatok a 2009. évet 

is mozgalmassá tették. A globalizálódó kontinens biztonsági, bűnüldözési, bűnmegelőzési 

kihívásainak való megfelelés adta, de ezzel egy időben folyamatos problémák jelentkeztek, 

melyek megszüntetése, valamint az integráció adta feladatok „finomra hangolása” az év során 

folyamatosan jelentkeztek. A közigazgatás reformja azonban nem zárult le, mivel a 

jogszabályalkotók aktív munkájának eredményeként mindennapi életünket és 

tevékenységünket meghatározó jogszabályok sorát változtatták napról-napra, amihez való 

alkalmazkodás gyakran problémát jelentett a végrehajtó állomány részére.      

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország legkeletibb megyéje, ahol nagy a munkanélküliség 

és jelentős a hátrányos helyzetű települések és családok száma. A Tiszavasvári 

Rendőrkapitányság illetékességi területén ennek a jelenségnek hatása nagyon jól érzékelhető. 

Nincs ugyan államhatár, így ennek következtében a külföldi állampolgárok megjelenésével, az 

illegális migrációval nem kell számolnunk, de az utóbbi években a területen található termelő 

üzemek és gazdaságok sorban „zárták be kapuikat”, ami a 2008. év második felében 

bekövetkező gazdasági világválság eredményeként tovább fokozódott, melynek 

következtében a munkanélküliség és a hátrányos helyzetűvé váló családok száma napról-napra 

növekszik. 

 

A rendőrkapitányság a megszorító intézkedések ellenére kisebb-nagyobb zökkenőkkel végezte 

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatait. Az állomány 

túlnyomó többsége becsülettel, tisztességgel, szakmai tudásának legjavát adva, olykor 

méltatlan körülmények között is helyt állt és vállalta a közrend-közbiztonság szolgálatát.  
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A 2009. évre meghatározott célt, miszerint a rendelkezésre álló erőforrások hatékony 

felhasználásával járuljunk hozzá egy elfogadható közbiztonság megteremtéséhez, s nyújtsunk 

a lakosság számára kultúrált, gyors és szakszerű rendészeti-igazgatási szolgáltatásokat, 

megítélésem szerint megfelelő színvonalon valósult meg. A bűnözés terjedelme – az országos 

szinthez hasonlóan térségünkben is csökkenés tapasztalható - a lakosság számára határértéken 

van, egyre nagyobb az állampolgári elégedetlenség, aminek több fórumon hangot is adnak - 

természetesen az elvárás jelentős javulás irányába mutat -, a rendőri szervek számára pedig 

jelentős nehézségek árán még kezelhető, de fenntartása pusztán a rendőrségtől nem várható el.      

 

A közlekedésbiztonsági helyzet - sokirányú erőfeszítéseknek is köszönhetően - stabilizálódni 

látszik, ami a szigorodó jogszabályi változásokon túl - mely elsődleges céljának elérésére 

kétséget kizáróan nem alkalmas - elsősorban az M3 autópálya Nyíregyházáig tartó 

szakaszának megépítésének tudható be. Ennek következtében a várost átszelő 36. számú 

közlekedési főútvonal forgalma jelentősen lecsökkent, így közlekedésrendészeti feladataink 

átértékelődtek. 

  

A kitűzött célok és az ezeket szolgáló feladatok végrehajtása során minden vezetői szinten 

kiemelt feladat volt a rendelkezésre álló személyi és anyagi erőforrások hatékony 

felhasználása, szükség szerinti átcsoportosítása, illetve pótlása. A szigorú létszámkorlátozó 

megszorító intézkedések ellenére is sikerült megőrizni a reagáló képességünket és közterületi 

jelenlétünket, aktivitásunk színvonalát szinten tartani. 
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BŰNÜGYI HELYZET 

 

 

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékességi területén 2009. évben 1019 bűncselekmény 

vált ismertté, míg 2008. évben 1247 bűncselekmény, ez 18,3 %-os csökkenést  jelent.  
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Ténylegesen 2008. évben 1058 iktatott bűnügyünk volt, míg 2009. évben 889, tehát az elmúlt 

évhez viszonyítva 16 %-os csökkenés tapasztalható.  

 

E két számadatokból következtetve az állapítható meg, hogy Tiszavasvári Rendőrkapitányság 

illetékességi területén kevesebb bűncselekmény vált ismertté. 

 

Azonban azt tényként kell megállapítani, hogy csupán a statisztikai adatlapok elemzése nem 

tükrözi hűen az adott évben bekövetkezett bűncselekmények alakulását, mivel az eljárás 

tényleges befejezése illetve az adatlap rögzítése között több idő is eltelhet, valamint az 

ENYÜBS-ben történő rögzítése sem zökkenőmentes. Ennek figyelembe vételével kell az 

értékelést is elkészíteni, amely talán objektíven tükrözi az adott évben végzett feladatokat.  
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A bűncselekmények területi eloszlása 

 

 

    2007. év  2008. év  2009. év 

Tiszavasvári:   703 db   683 db   447 db 

Tiszalök:   293 db   250 db   262 db 

Tiszaeszlár:     73 db     84 db     88 db 

Tiszadob:   105 db   137 db   135 db 

Tiszadada:     66 db     60 db     76 db  

Szorgalmatos:    13 db     16 db     11 db 

 

 

Bűncselekmények területi eloszlása 2009-ben

Szorgalmatos

11 dbTiszalök

262 db

Tiszaeszlár

88 db

Tiszadob

135 db
Tiszadada

76 db

Tiszavasvári
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Kapitányságunk illetékességi területén 2009. év értékelt időszakában 1019 ismertté vált 

bűncselekményből 651 volt a vétség és 368 a bűntett, azaz az összes bűncselekmények 63,9 

%-a vétség és 36,1 %-a pedig bűntett, melyből megállapítható, hogy  továbbra is a kisebb 

tárgyi súlyú bűncselekmények elkövetése a domináns. 

 

Területünkön a 10.000 lakosra jutó bűncselekmények száma a következőképpen alakult: 

(28.301 fő az összlakosság) 

 

2005. évben:  381 db. bűncselekmény/ 10.000 lakos.   

2006. évben:  361 db. bűncselekmény/ 10.000 lakos  

2007. évben:  501 db. bűncselekmény/ 10.000 lakos 

2008. évben:  445 db bűncselekmény / 10.000 lakos  

2009. évben:  360 db bűncselekmény/  10.000 lakos 

 

Látható, hogy a 2007. évben bekövetkezett bűncselekményszám növekedés után 2008. és 

2009. évben már csökkenés volt tapasztalható és az elmúlt évben visszaállt a 350-360-as 

bűncselekményi szám, amely éveken át jellemezte a kapitányságunk területét. 
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A megye kapitányságait összehasonlítva sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy Záhony 

Rendőrkapitányság ( ahol a határátlépés során nagy számban vált ismertté csempészet, a 

jövedéki és okirati bűncselekmény elkövetése ) és Nyíregyháza területén magasabb a 

lakosságszámhoz viszonyított bűncselekményszám. 
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Ez alapján ki kell mondani, hogy megyei viszonylatban bűnügyileg fertőzött terület a mienk és 

ezen probléma kielégítő szintű javítása a rendelkezésre álló szűkös személyi és technikai 

feltételekkel  nem valósítható meg az elvárásoknak megfelelően. 
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A fenti számadatok figyelembevétele mellett szükséges részletesebben is megvizsgálni az 

egyes bűncselekményeket, főként azon deliktumokat melyek a lakosság széles körét érintette, 

azok érzékelhetőek voltak számukra.  

 

Tiszavasvári Város közigazgatási területén 447 (2008-ban 683) bűncselekmény vált ismertté 

2009. évben. Ez 236-tal kevesebb a megelőző évben ismertté vált bűncselekmények számához 

viszonyítva.  

 

Illetékességi területünkre továbbra is - elsősorban - a vagyon elleni bűncselekmények 

elkövetése a jellemző. Az összes bűncselekmény közel 65 %-át ez a kategória képezi.  

Az értékelt időszakban 139 (2008. évben 232) esetben indítottunk bűntető eljárást lopás 

bűncselekmény elkövetése miatt, amit Tiszavasvári közigazgatási határain belül követtek el.  

 

Betöréses lopás miatt 2009. évben 50, 2008. évben 124 esetben folytatunk le bűntető eljárást, 

amiből láthatjuk, hogy jelentősen csökkent a betörések száma. Ezen bűncselekményt továbbra 

is lakáshoz tartozó melléképületekre, hétvégi házakra, valamint kisebb részben 

magánlakásokra nézve követték el. Az elmúlt évben nem történt sorozat jellegű 

bűncselekmény elkövetése, ahol a Tiszavasvári strandfürdő közelében lévő nyaralók 

szolgáltak volna célpontul. 

Nyár végén ősz elején volt egy úgynevezett szúnyoghálós betörés sorozat, amikor a város 

belterületén lévő családi házakat szemelték ki az elkövetők és az éjszakai órákban amíg a 

sértettek a házukban aludtak a nyitott ablakon lévő szúnyoghálót levágva jutott be az elkövető 

a lakásba és tulajdonította el az értékeket. 

A nyomozás eredménnyel zárult és az elkövetők kilétének megállapítását követően ezen 

jellegű cselekmények elkövetése teljes mértékben megszűnt térségünkben. 

 

A lopások bekövetkezésében nagy szerepet játszik a térség gazdasági és az elkövetők szociális 

helyzete, valamint a sértettek gyakran tapasztalható hanyagsága is, hiszen számos esetben 

indult lopás miatt bűntető eljárás azért is, mert a sértettek az értékeiket hanyag, nem törődöm 

módon kezelték.   

Továbbra is problémát jelent a fiatalok körében tapasztalt főként szórakozóhelyeken tanúsított 

hanyagság is, amely szintén nagymértékben hozzájárul a lopások számának emelkedéséhez. 

 

Rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt a statisztikai adatok alapján a 2008. évben 6, míg 

a 2009. évben 1 eljárást indítottunk  

A rablásokat kiemelt tárgyi súlyuknak alapján mondhatjuk, hogy a lakosság biztonságérzetét 

nagy mértékben befolyásolja, ha az utcán vagy ingatlanjában támadják meg és erőszakkal 

veszik el értékét. Tekintettel arra, hogy ilyen jellegű cselekmények elkövetése nem jellemző a 

térségünkre a lakosság nagyobb biztonságban érezheti magát.  

 

Az összes bűncselekmény arányához viszonyítva elenyésző számban folytattunk eljárást 

csalás, illetve sikkasztás gyanúja miatt. A csalások száma 2008-ban 12, 2009-ben 16 volt, 

sikkasztás miatt 8 esetben folytattunk eljárást. A csalások száma országos szinten emelkedett - 

elsősorban az idősek hiszékenységét kihasználva - Tiszavasváriban is ez tapasztalható, 

azonban nem volt jellemző az idősek sérelmére elkövetett ún. trükkös csalások elkövetése a 

kapitányságunk területén. 
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  bűncselekmények 
  Tiszavasvári 

2008 2009 

 Lopás 232 139 

 betöréses lopás 124 50 

 Sikkasztás 1 8 

 Csalás 12 16 

 Rongálás 8 10 

 jármű önk.elvétele 4 1 

Rablás 6 1 

 

 
 

Összességében a vagyon elleni bűncselekményeken belül továbbra is a lopások nyomozására, 

valamint vizsgálatára kell helyezni a legnagyobb hangsúlyt, ezen ügyek veszik el a 

legnagyobb erőt, sőt az eredmények szinten tartása végett ezen ügyek előtérbe helyezése 

elengedhetetlen. Ezen ügyek azok, amelyek a közvéleményt a leginkább befolyásolhatják.  

 

A személy elleni bűncselekmények vonatkozásában a testi sértések elkövetése a domináns. A 

testi sértések száma több mint 100 %-kal csökkent.  2008-ban 40 2009-ben 19 eljárás 

lefolytatására került sor.   

 

Ezen cselekmények kiváltó oka leggyakrabban az alkohol volt, aminek hatására a fiatalok a 

szórakozó helyeken, vagy előtte, illetve a családtagok egymás sérelmére lakásukon követték 

el. Ezen bűncselekmények nyomozása során elsősorban a családon belül elkövetett erőszak 

során megvalósított bűncselekmény bizonyítása okozott problémát, mert napok elteltével már 

egyik fél sem akarta az eljárás továbbfolytatását. 
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Ehhez a bűncselekmény kategóriához szorosan kapcsolódik a közrend elleni bűncselekményi 

kategóriába tartozó garázda jellegű erőszakos bűncselekmény, amelyet közterületen, vagy a 

szórakozó helyeken követtek el az elkövetők.  

 

A közrend elleni bűncselekmények kategórián belül tovább vizsgálva megállapítható, hogy 

garázdaság tekintetében, míg  2008. évben 35, 2009. évben 26 esetben   folytatunk le bűntető 

eljárást.   

Ezen bűncselekmény kiváltó oka majd minden esetben a túlzott alkoholfogyasztás volt. 

Gyakori volt a szórakozóhelyeken hétvégén leittasodó fiatalok közterületen elkövetett 

kihívóan közösségellenes magatartása, valamint megfigyelhető volt, hogy segély osztás napján 

is több esetben kellett intézkedést kezdeményezni elsősorban alkoholtól túlfűtött állapotban 

lévő személyekkel.  

 
Sértettek 

 

Tiszavasvári Város közigazgatási területünkön 2008. évben 464 fő természetes személy vált 

bűncselekmény sértettjévé, ezzel szemben 2009. évben 134 fő.  

 

 

 
 

 

Ha sértettek korosztály szerinti megoszlását figyelembe véve arra a megállapításra juthatunk, 

hogy a gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények számában jelentős csökkenés 

tapasztalható, mivel 2008. évben 25, 2009. évben 6 gyermekkorú személy vált ismert sértetté. 

  

2008. évben gyermekkorú sértettek esetében elsősorban kiskorú veszélyeztetése miatt folyt 

büntetőeljárás. Ezen bűncselekmények a hátrányos helyzetben lévő más kulturális alapokkal 

rendelkező cigány kisebbség köréből kerülnek ki (tankötelezettségüknek nem tesznek eleget). 

Az elmúlt évben ez a magatartás nem fordult elő olyan nagymértékben.  

 

Sértettek korosztályonkénti  

korosztályonkénti  

megoszlása 2009 

 - 14-17 éves  

(fiatalkorú)     8 

 

 - 0-13 éves  

(gyermekkorú)  

6 

 - 18-59 éves  

(felnőtt)  

97 

 - 60 éves és  

idősebb 

33 
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A fiatalkorú sértettek sérelmére elkövetett bűncselekmények számában is jelentős változás 

tapasztalható, mivel 2008. évben 26 fiatalkorú vált sértetté, addig 2009-ben 8. Sértetté válásuk 

oka, mint az már korábban említettem, a szórakozóhelyeken elkövetett lopásokban, garázda 

jellegű viselkedésükben keresendők és előfordult az „iskolai konfliktus” ily módon történő 

kezelése is.  

 

A 60 év feletti sértettek sérelmére elkövetett bűncselekmények számában is tapasztalható 

jelentős változás. Ez a szám a tárgyévet megelőző év adataihoz viszonyítva 102-ről 33-ra 

csökkent. Az időskorúak sérelmére a tulajdon elleni bűncselekmény kategóriába eső - 

főképpen baromfi, termény, élelmiszer és a lakáshoz tartozó különféle melléképületekből 

történő kisebb lopások - bűncselekményekből tevődik össze.  

 

A sértettek számának nagy mértékű csökkenésénél azonban azt meg kell jegyeznünk, hogy 

többször fordult elő olyan bűncselekmény, ahol ugyanannak a sértettnek a sérelmére több 

bűncselekményt is követtek el. 

  

 

Ismeretlen tettesek felderítése 

 

 

2009. évtől az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az Egységes nyomozó hatósági és 

ügyészségi bűnügyi statisztikát átalakította, így a korábbi mutatószámok már nem 

alkalmazandóak, illetve más a számítás metodikája. Ennek következtében már nem nyílik 

mód annak mérésére, hogy az ismeretlen tettes ellen indított eljárások milyen 

eredményességgel kerültek, kerülnek befejezésre. 

2009. évtől a bűnüldöző munka összeredményességét megállapító eredményességi mutató 

került bevezetésre, mely magába foglalja az ismert és az ismeretlen tettes ellen indult 

eljárások számát. 

2008. évben 1247 eljárást indítottunk, míg 2009. évben 1019.  2009. évben eredményesen 

fejeztük be a nyomozást 553 eljárásban, míg 466 eredménytelenül zárult. 

A kapitányságunk nyomozás eredményességi mutatója tárgyidőszakban 54,27 %, míg 2008-

ban 62,14 % volt. 
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Mutatók alakulása 2008-2009
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A lopás nyomozás eredményességi mutatója a 2008. évihez viszonyítva 7 %-kal csökkent, 

37,6 %-ról 30,26 %-ra, ami a megyei átlag alatt van 2 %-kal. 

 

A betöréses lopások vonatkozásában megállapítható, hogy jelentős csökkenés volt 

tapasztalható Tiszavasvári területén elkövetett cselekmények vonatkozásában. A 

kapitányságunk illetékességi területén ez nem volt tapasztalható, mivel 2008-ban 295, 2009-

ben 257 betöréses lopás vált ismertté hatóságunk előtt. 

Az ismertté vált betörésekből 103 esetben eredményesen zártuk le a nyomozást, melynek 

alapján a nyomozás eredményességi mutató - a megye rendőrkapitányságainak viszonylatában 

a legjobb, jóval a megyei átlag fölötti – 40,08 %. 

 

 

 

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG 

 

 

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály állománya 2009. évben a 

lehetőségekhez mérten megfelelő - de a lakosság elvárásaitól távol eső - körülmények között 

teljesíthette a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti feladatait.    

 

A státuszaink az év jelentős részében nem volt maximálisan feltöltve, mindig volt 2-5 üres 

státuszunk, ami az állomány kis létszámát (59 fő hivatásos) alapul véve, gyakran okozott 

problémát a napi szolgálati feladatok ellátása terén. Meg kell jegyezni, hogy jelenleg is sok 

kolléga 30 és 60 kilométer közötti távolságról jár szolgálat ellátásra. Ez elengedhetetlenül 

magában hordozza annak a veszélyét, hogy mire megfelelő személy és helyismeretre tesznek 
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szert eljutnak addig, hogy áthelyezésüket kérik egy lakóhelyükhöz közelebb található 

szolgálati helyre. 

2009. évben 6 fő kérte áthelyezését lakóhelyéhez közelebbi, vagy kényelmesebb kevesebb 

konfliktushelyzetet biztosító kapitányságra. 

 

A követelményszint, a feladatok összességében nem változtak, melyek az érvényben levő 

Rendőrségi törvény, valamint a Szolgálati Szabályzat alapvető követelményeiből, a közrend-

közbiztonság védelméből, a bűnügyi helyzet javításából eredendő feladatokból tevődnek 

össze. A lakossági elvárás a rendőri munka hatékonyságával, eredményességével kapcsolatban 

érezhetően megnövekedett, melynek lehetőségeinkhez mérten igyekszünk eleget tenni.  

 

A közterületek, a közösségi életterek és a nyilvános helyek biztonsága 

 a rendőri jelenlét mértéke, módja, szervezettsége 

 

Kapitányságunk illetékességi területén Tiszavasvári, Tiszadob, Tiszalök székhellyel 

működnek rendőri egységek, melyek a hozzájuk tartozó körzeti megbízotti, valamint 

járőrszolgálatokkal gyakorlatilag lefedik illetékességi területeiket. A kapitányság területén a 

közrendvédelmi állomány létszáma 2009. év végére közel 40 főből állt – parancsnoki 

állománnyal együtt -,  a  2008. évhez képest gyakorlatilag nem változott. 

 

 2009. évben a Tiszavasváriban állandóan szolgálatot teljesítő állomány létszáma 17 volt, ami 

magába foglalja a kapitányság ügyeletén szolgálatot teljesítőket is.  

  

A jelenlegi létszámhelyzetünket, illetve Tiszavasvári város bűnügyi fertőzöttségét figyelembe 

véve megállapítható, hogy a Tiszavasváriban szolgálatot teljesítő járőrszolgálat létszáma 

alultervezett. A városban a törvényes rend és az állampolgárok nyugalmának, valamint 

szubjektív biztonságérzetüknek – ami a visszacsatolások alapján nem megfelelő – fenntartása 

érdekében szolgálatonként 2 járőrpáros kellene egy időben szolgálatot teljesítenie. Egy 

járőrpárossal a bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, megszakítása kis hatásfokkal 

működhet csak.  Az állampolgárok jogos elvárása az, hogy biztonságban élhessen, ehhez 

elengedhetetlenül fontos tényező a létszámhelyzetünk átértékelése.  

 

Természetesen más kapitányságok is létszámgondokra panaszkodnak és több rendőrt 

szeretnének szolgálatba vezényelni a közrend és közbiztonság javulásának reményében. 

Azonban a megyében elhelyezkedő Határrendészeti Kirendeltségek állománya jelentős rendőri 

jelenlétet biztosít a kapitányságokon. A Tiszavasvári és Nyíregyházi Rendőrkapitányságok 

illetékességi területe az, ahol nincs Határrendészeti Kirendeltség.     

 

A járőrútirányokat úgy alakítottuk ezen időszakban, hogy a kapitányság illetékességi területén 

a 24 óra alatt lehetőleg minden településen a rendőrjárőr megjelenjen, illetve Tiszavasvári 

városban a nap 24 órájában folyamatosan legyen rendőr.  

 

 

Az intézkedési készség és aktivitás színvonala, és eredményei 

 

A közrendvédelmi állomány fiatal, átlag életkora 30 év. A jelenlegi egyenruhás állomány 

jelentős hányada 2 - 5 év szolgálati idővel rendelkezik, míg elenyésző azok száma, akik 10 

éven felüli szolgálati időt tudhatnak be maguk mögött. Ez sajnos a rendszer hibájára vezethető 

vissza.  
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A szolgálatirányító és szervező parancsnokok azt az egységes elvárást, és követelményszintet 

támasztják mind a járőrszolgálatot, mind a körzeti megbízotti állományt érintően, hogy az 

adott terület közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és bűnügyi helyzetét figyelembe véve 

képviseljék az állampolgárok érdekeit. Alapkövetelmény, hogy a rendőrök soha ne menjenek 

el törvénysértő magatartás, vagy bűncselekmény mellett, azokban minden esetben valamilyen 

szinten intézkedjenek a törvény adta keretek és lehetőségek között.  

2008. évben – a helyszíni bírság és a szabálysértési feljelentések alakulásának tükrében -  

3411 saját kezdeményezésű rendőri intézkedés történt, ami járőrszolgálatonként átlagosan  4,5 

rendőri intézkedést tartalmaz.  

 

Az elmúlt évben ugyanez az adat 2913-ra csökkent, ami járőrszolgálatonként átlagosan 3,8 

rendőri intézkedést tartalmaz.  

 

Ehhez hozzájárult az is, hogy 2008. évben a kapitányságon működő traffipax készüléket más 

rendőri szervhez kellett átadnunk, valamint az M3-as autópálya Nyíregyházi szakaszának 

megnyitásával a közúti forgalom jelentős része – csaknem 2/3-a – az autópályára tevődött át.  

 

Szemléletesen bemutathatóak a közrendvédelmi szolgálati ág tevékenységének alakulása az 

elkészített diagrammok, kimutatások tanulmányozása során.  

A személyi állomány munkavégzéséhez a nyugodt, segítő és egyben folyamatos szintű 

követelményt támasztó, valamint számonkérő parancsnoki hozzáállás is kellett.  

 

 

Intézkedési aktivitás bemutatására több alkalmas mutató is kiválasztható, melyből 

megfelelő következtetések vonhatók le: ezek közül a legjellemzőbbeket kiragadva az 

elfogás előállítás, helyszíni bírság kiszabás és szabálysértési feljelentés gyakoriságára 

kívánok rávilágítani.  

 

Elfogás: összesen 116 személy elfogására került sor, ami közel 30 %-kal kevesebb az előző 

évhez viszonyítva, de ha összehasonlítjuk a megyei többi kapitányságán végrehajtott 

elfogások számát (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi 

területén működő 8 rendőrkapitányság összehasonlító adataként  a hivatásos állományban 

szolgálatot teljesítők számát vettem alapul és az intézkedési számot 1 főre vetítem – ami lehet 

elfogás, előállítás, feljelentés, helyszíni bírság –) vizsgálva azt láthatjuk, hogy a 

bűncselekményen tetten ért személyek elfogásában Vásárosnamény után mi voltunk a 

„legeredményesebbek”.  

 

Az elfogás okának 

megnevezése 

Az 

elfogások 

száma 
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A Szándékos 

bűncselekményen 

tettenérve 

  114 77  26 14   88 63 

B körözés alapján    49 39 11 9  38 30 

F Összesen: 163 116   37  23 126 93 

 

 

Az egy főre eső bűnelkövető elfogások mutatója 2009-ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körözött személyek elfogása 1 főre vetítve 
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A bíróságok, vagy más hatóságok által elrendelt körözött személyek elfogása tekintetében is 

jó eredményt mutathatunk fel. 

 

 

Előállítás: az előállított személyek számában jelentős változás nem tapasztalható. A megye 

kapitányságainak eredményét figyelve az 1 főre eső mutató alapján a képzeletbeli dobogó 3. 

fokán állunk. 

 

 

 

Az előállítás okának 

megnevezése 

Az 

előállítá-

sok száma 
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27 33     8     4    19   29 

B Bcs. Elköv gyanuja 201 136    69 42  132   94 

C Mintavétel, vérvétel 38 62    12  8    26 54 

D Csavargó gyk v. fk. 36 33    15 18    21 15 

F Szabálysértés továbbf.  38 58      8 12    30 46 

         

H Összesen: 340 322 112  84 228  238 
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Az egy főre eső előállítások mutatója 2009-ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyszíni bírságolás: Ez irányú tevékenységben 2007. évig folyamatos növekedés volt 

tapasztalható, de azt követően 2008-ban és 2009-ben is jelentősen visszaesett. Az intézkedő 

rendőrök gyakran szem előtt tartják a térség és az itt élők szociális és gazdasági helyzetét a 

bírság kiszabásakor, valamint a jogalkotók több szabályszegő magatartás szankcionálásánál a 

helyszínen történő bírság kiszabására a lehetőséget elvonták. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyszíni 

bírságok 

alakulása 

2007.év 2008.év 2009.év 

Fő 3955 2104 1592 

Összeg 11.867000 
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A kiszabott helyszíni bírságok számának ilyen csökkenése mellett is azt láthatjuk, hogy csak 

Nyíregyházán és Vásárosnaményban voltak aktívabbak a kollégák ez irányú tevékenységük 

végzése során. 

Az egy főre eső helyszíni bírságok mutatója 2009-ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabs. feljelentés: 2009-ben 1838 szabálysértési feljelentéssel élt a Közrendvédelmi Osztály 

az előzi évi 2194-gyel szemben. Az 1 főre vetített feljelentések alapján a megyei 

viszonylatban a teljesítmény a rangsor 3. helyének megszerzésére volt elégséges. 

 

 

 

 

  2007 2008 2009 

Feljelentések száma összesen:             1760 2194 1838 

Közrend elleni összesen:            171 284 320 

garázdaság                               26 13 15 

rendzavarás                                   7 6 8 

- SZIG. miatt + igazolás megtagadása                           14 7 9 

- köztisztasági                          10 3 5 

- tiltott horgászat                      3 5 2 

közbiztonságra veszélyes eszköz  5 16 23 

tiltott kéjelgés 5 1 - 

- egyéb feljelentés                    108 232 108 

Közlekedési szabs. 731 887 759 

Tulajdon elleni szabálysértés összesen:   127 136 150 
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Az egy főre eső szabálysértési feljelentések mutatója 2009-ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szabályszegő magatartások feltárása és a miatta megtett feljelentések viszonylatában a 

kapitányságunk a képzeletbeli dobogó 3. fokára állhat fel. 

 

Az említett intézkedések és a hozzájuk tartozó mutatószámokon kívül még többet is a testület 

elé tárhatnék, de úgy gondolom ezek bemutatása is alkalmas lehet  arra, hogy a szolgálatban 

lévő intézkedési aktivitásuk szemléltetésre kerüljön. 

 

 
Az állomány szolgálat-ellátási rendszere 

 
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály illetékességi területén három szolgálati 

egységet tart fenn, melyek közül mindháromnál a járőrszolgálat I. sz. váltásos szolgálati 

időrendszerben tevékenykedik, míg a körzeti megbízottak vezényléses időrendben dolgoznak. 

A helyi járőrszolgálat feladata a Tiszavasvári területéről érkező állampolgári bejelentésekben 

rendőri intézkedések végrehajtása, valamint egész illetékességi területünket érintően a 

közlekedési balesetek rendőri intézkedései. A létszámgondok vezettek oda, hogy az anyagi 

kárral járó baleseteknél a rendőri intézkedések lefolytatását a járőrszolgálatnak is végre kell 

tudni hajtani, ennek érdekében több oktatást is tartottunk az érintett állománynak.  

A sérüléssel, illetve halállal járó balesetek helyszínén a munkát továbbra is baleseti 

helyszínelő végzi parancsnoki felügyelet mellett. 
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A kényszerítő eszközök alkalmazásának gyakorlata, jogszerűsége 

 

A szolgálatukat ellátó rendőrök az értékelt időszakban 219 alkalommal alkalmaztak 

bilincselést, 18 (2008-ban 2) alkalommal testi kényszert. A kényszerítő eszközök 

használatának száma összességében csökkent, azonban figyelmeztető lehet, hogy az 

intézkedés alá vont és a rendőr által alkalmazott kényszerítő eszköz használata közötti 

arányosság követelményét szem előtt tartva jelentős számban már csak a súlyosabb kényszer 

alkalmazása mellett volt biztosítható a rendőri intézkedés befejezése. A végrehajtott rendőri 

intézkedések minden esetben jog- és szakaszerűek voltak, azok ellen állampolgári panasz nem 

érkezett. A kényszerítő eszközök végrehajtását a szolgálat szervezető parancsnokok minden 

esetben kivizsgálták, azok a Rendőrségi Törvény vonatkozó pontjainak megfelelően történtek.  

 

 

   A fokozott rendőri ellenőrzések eredményessége 

 

 

A gazdasági megszorító intézkedések eredményétől függetlenül az elmúlt évben az azt 

megelőző évekhez mérten nem hajtottunk végre kevesebb számban közúti ellenőrzéseket, sőt 

kijelenthető, hogy szinte folyamatos rendszerességgel a rendelkezésre álló létszámmal 

ellenőriztünk.   

 

Az értékelt időszakban illetékességi területünkön 153 esetben került sor közlekedésrendészeti 

fokozott ellenőrzés megtartására, ami során (24) esetben sebességmérő műszert. A traffipaxos 

ellenőrzéseket 2008. év közepéig gyakran alkalmaztuk, míg a forgalom visszaesése miatt a 

készüléket kénytelenek voltunk ősszel átadni más kapitányságnak. 6 esetben hajtottunk végre 

a társszervekkel közös közbiztonsági akciót. A közlekedési akciók, fokozott ellenőrzések 

főleg az ittas vezetők, az engedély nélküli vezetők, illetve a műszaki hibás gépjárművek 

kiszűrésére irányultak.  

2009. évben ittas vezetés miatt 101 fővel szemben szabálysértési, 41 személlyel szemben 

büntetőeljárást kezdeményeztünk. 

 

A közúti forgalomban részt vevő ittas személyek kiszűrésére évek óta fokozott figyelmet 

fordít a rendőrség és ezen irányú tevékenység erősödése mellett azt láthatjuk, hogy továbbra is 

nagy számban vesznek részt a forgalomban ittas személyek. 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság láthatóan egyre kevesebb ellenőrzést végez az átmenő 

kamion forgalom visszaesése miatt a 36-os számú főútvonalon, így közös ellenőrzéseink 

száma ennek köszönhetően csökkent. Az Európai Unióban elrendelt TISPOL ellenőrzések 

végrehajtása is megtörtént. 

 

A karácsonyi és a húsvéti  ünnepeket megelőzően összesen 8 esetben tartottunk fokozott 

ellenőrzéseket, melyek során több ittas járművezetővel szemben tettünk feljelentést, valamint 

számos körözött személyt fogtunk el valamint jelentős számú elkövetővel szemben szabtunk 

ki helyszíni bírságot, illetve tettünk szabálysértési feljelentést. 
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KÖZLEKEDÉS HELYZETE 

 

Tiszavasvári területén bekövetkezett közlekedési balesetek alakulásáról: 

 

 

Egész évben a közlekedésbiztonsági helyzet stabilitása volt a cél. 

Országos szinten is növekvő balesetek számának visszaszorítását szerettük volna elérni, 

tekintettel arra is, hogy az EU Magyarország Észak- Alföldi régióját a bekövetkezett balesetek 

szempontjából az egyik legveszélyesebbnek minősítette. 

 

A közlekedést befolyásoló tényezők három nagy csoportra oszthatók: 

1. ember (rohanó életkörülmények, egyre fiatalabb és agresszívabb vezetők)  

2. jármű (magas gépkocsi szám mellett, közel 10 éves átlagéletkor) 

3. pálya (úthálózat hossza országos viszonylatban növekedett, minősége romlott) 

 

Mindezeket tetézi még egy térségünket átszelő 36. sz. közlekedési főútvonal, aminek forgalma 

az M3 autópálya Nyíregyházáig tartó szakaszának átadása után jelentősen csökkent, de még 

mindig meghatározó a közlekedési helyzet szempontjából. 

 

 

A közlekedési balesetek alakulása 

 

 

 
 

 

HHaalláállooss  

SSúúllyyooss  

KKöönnnnyyűű  

AAnnyyaaggii 
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A balesetekben megsérült személyek száma 

 

 

 
 

 

A számadatok vizsgálatakor megfigyelhető, hogy 2009-ben az előző évhez képest nőtt a 

közlekedési balesetek száma, mintegy (24-el) 22 %-al, de  még mindig nem olyan kiugró a 

számadat mint 2007. évben.  

Halálos kimenetellel járó közlekedési baleset illetékességi területünkön az elmúlt két évben 

nem volt. A súlyos sérüléses balesetek száma az előző évhez képest 14%-al emelkedett, és a 

balesetekben súlyosan megsérült személyek száma is szintén nőtt 35,7%-al. Megállapítható, 

hogy a könnyű sérüléses balesetek száma az előző évhez képest ugyanolyan mértékben, mint a 

súlyos balesetek száma szintén 14%-al nőtt, ezzel párhuzamosan a könnyű sérülést szenvedett 

személyek száma 10%-al nőtt. A balesetek számának havi lebontásában évszakos eltérések is 

megfigyelhetőek.  

 

 

 

HHaalláállooss  

SSúúllyyooss  

KKöönnnnyyűű 
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Balesetek okai

Gyorshajtás

Előzés

Kanyarodás

Elsőbbségi jog

Követési távolság

Műszaki hiba

Gyalogos hiba

Figyelmetlenség

Egyéb ok

 
 

 

 

A balesetek bekövetkezéséhez vezető okokat vizsgálva, míg előző években a gyorshajtás volt 

a dobogós helyen, 2009. évben egyértelműen a figyelmetlenség lépett a helyére. Ezen felül 

balesetek okainál legjelentősebb továbbra is a sebesség helytelen megválasztása, és nem az út 

és látási viszonyoknak megfelelő közlekedés, valamint az előzési és elsőbbségi szabályok 

megszegése.  

Fokozott figyelmet fordítottunk és fordítunk az ittas vezetők kiszűrésére, tekintettel arra, hogy 

a balesetek egyik oka lehet az is.  

A zéró tolerancia meghirdetése ellenére még mindig magas azon személyek száma, akik 

ittasan vesznek részt a közúti forgalomban. 2009. évben 41 személlyel szemben büntető 101 

személlyel szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztünk - az ittasság fokától függően -, 

akik figyelmen kívül hagyva a jogszabályt ittasan közlekedtek. 

 

2009. évben a Közlekedésrendészeti Alosztály több propaganda tevékenységet végzett a 

Tiszavasvári Városi Televízión keresztül a járművek évszaknak megfelelő felkészítéséről, 

valamint a helyes közlekedési magatartásokról, azonkívül az aktuális jogszabályváltozásokról. 

 

A balesetek területi elosztását tekintve a legtöbb közlekedési baleset továbbra is 

Tiszavasváriban és a városon áthaladó 36-os sz. főútvonalon történt.  
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2009. évben a balesetek területi eloszlása

Tiszavasvári; 47

36-os főút; 23

Tiszalök; 24

Tiszadada; 4

Tiszadob; 4

Tiszaeszlár; 3

Kisfástanya; 3
Szorgalmatos; 1

 
 

Tiszavasvári területén a 36-os sz. főútvonalon történtek kivételével 47 közlekedési baleset 

történt. A 36-os sz. főútvonalon 23, Tiszalök területén 24, Tiszadobon 4, Tiszadadán 4, 

Tiszaeszláron 3 és Szorgalmatoson 1 balesetben intézkedtünk. 

 

2007. őszén átadásra került az M3-as autópálya Polgár-Nyíregyháza közötti szakasza, melyet 

követően városunkon áthaladó forgalom nagyban visszaesett. Annak ellenére, hogy a 2008. 

évhez képest a 2009. évi balesetek száma nőtt, még mindig nem olyan mértékű, mint az 

autópálya előtti időszakban. Még forgalomszámlálási adatok nem állnak rendelkezésünkre, de 

lényegesen csökkent a 36-os sz. főútvonal forgalma, mellyel arányosan csökkent a balesetek 

száma is. A balesetek száma a nyolc-tíz évvel ezelőtti szintre esett vissza. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

 

A Rendőrkapitányság belső működési területén az elmúlt év során olyan jellegű probléma, 

hiányosság nem vetődött fel - a létszámhelyzeten kívül -, ami a munkát negatívan befolyásolta 

volna. Az eredményesség fokozása érdekében a bűnügyi és közrendvédelmi szervek 

harmonikus munkakapcsolatot alakítottak ki, melynek eredménye érzékelhető. 

 

A Megyei Rendőr-főkapitányságtól a szükséges és igényelt segítséget megkaptuk, igaz nem 

sok esetben volt indokolt kérni. A kiemelt megyei hatáskörű ügyekben az elsődleges rendőri 

intézkedéseket minden esetben megtettük. A rendőri tevékenységekben a segítséget megadtuk. 

 

A nyomozások felügyeletét ellátó Nyíregyházi Városi Ügyészséggel a kapcsolat és 

együttműködés mindennapos. Szinte nincs is olyan nap, hogy a Városi Ügyészség valamelyik 

munkatársával ne beszélnénk, illetve ne adna utasítást valamilyen nyomozati munkára. A 

munkakapcsolat zavartalan, feszültség nem jelentkezett a két szervezet között. Kifejezetten 

jónak értékelhető a Városi Ügyészség vezető munkatársai és a Rendőrkapitányság vezetősége 

közötti munkakapcsolat is.  
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A családon belüli erőszak visszaszorítására kiadott Országos Rendőr-főkapitányi intézkedés 

alapján a városi önkormányzat jegyzőjével, gyermekjóléti szolgálattal már a korábbi években 

együttműködési megállapodás jött létre, melynek alapján az abban vállalt kötelezettségeinek 

minden esetben eleget tettünk, az elmúlt évekhez hasonlóan jó munkakapcsolat alakult ki.  

 

Napi munkakapcsolat alakult ki a városi önkormányzattal. Az együttműködés 

tevékenységeink eredményes végrehajtására irányul. Az önkormányzat tudja és látja, hogy a 

közbiztonság nemcsak a rendőrség feladata, egy jó közbiztonság a lakosság szubjektív 

biztonság érzetét javítja, ezáltal az önkormányzatba vetett hitet is erősíti.  

 

A polgárőrséggel jó a munkakapcsolatunk és együttműködésünk. Tevékenységükkel 

nagymértékben segítik a rendőrség bűnmegelőzési munkáját. A rendezvények biztosítása a 

közrend és közbiztonság adott területen történő fenntartása nélkülük már nehezen valósítható 

meg.  

 

A Tiszavasvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjével kialakult munkakapcsolatot 

jónak ítélem meg, mivel vele egészséges párbeszéd kialakulhatott, ellenben a többi CKÖ 

vezetővel ezt minden esetben nem tudtuk megtenni. 
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ÖSSZEGZÉS 

 

  

A 2009. év az előző évekhez hasonlóan, már szinte megszokott módon megpróbáltatásokkal, 

nehézségekkel és gyakran nélkülözésekkel volt teletűzdelve a rendőrség mindennapjában, így 

a Tiszavasvári Rendőrkapitányság életében is. 

 

Sok-sok szakmai és egyéb kihívásoknak kellett megfelelni, a Schengei csatlakozás és az 

integráció következtében számtalan új ismerettel bővültünk, ami áldozatok nélkül nem volt 

megvalósítható. Az ismeretanyag elsajátítása következtében az egyébként is hiányos 

közterületi szolgálat még tovább gyengült. Emellett voltak sikereink és természetszerűleg 

kudarcaink is szép számmal.  

 

A települési önkormányzatok és azok intézményei, valamint a térségben élő állampolgárok 

többségének véleménye azt igazolja, hogy a rendőrség szolgáltatásával többnyire elégedettek. 

Az ismertté vált bűncselekmények csökkenő száma ellenére a lakosok egy jelentős része 

elégedetlen és ők határozottabb, eredményesebb fellépést követelnek a rendőrségtől. 

A folyamatos visszajelzések alapján meg kell állapítani, hogy az itt lakó állampolgárok 

szubjektív biztonságérzete tovább romlott és egyre nagyobb társadalmi elégedetlenség 

fogalmazódik meg bennük. Természetesen ennek megítélése mindenkiben más hatást vált ki 

és másképpen éli ezt meg. Más a reakciója a bűncselekmény sértettjének akkor, ha azt nem 

derítik fel és természetesen vannak olyanok, akik hálájukat és elismerésüket juttatják 

tudomásunkra egy ügy eredményes megoldását követően. 

Másként látja a rendőrség tevékenységét az, akit egy szabályszegés miatt felelősségre vontak 

és más a megítélése annak, akivel szemben intézkedtek és minden szankció alkalmazása 

nélkül engedték tovább. 

Be kell látnunk azt is, hogy gyakran a média tudatosan formálja az emberek véleményét és 

alakítja a közhangulatot. Tiszavasvári a média szempontjából csendes volt, nem került az 

érdeklődés középpontjába. 

 

Munkánkat végig a törvényesség és a szakszerűség szem előtt tartása mellett végeztük.   

 

2009. évben folyamatosan kisebb létszámproblémákkal küzdöttünk, státuszaink nem voltak 

feltöltve. A rendelkezésre álló létszám nem elégséges az állampolgári igények teljes körű 

kiszolgálására, azonban a rendelkezésre álló erőforrások maximális hatékonyságú 

felhasználásával elfogadható színvonalú közrend és közbiztonság megteremtésére 

törekedtünk. Az egyre romló körülmények ellenére eredményeinkben volt egyfajta visszaesés, 

de kollégáink többségének áldozatos munkájával arra törekedtünk, hogy a lakosság irányába 

megfelelő szolgáltatást nyújtsunk. 

 

Már most egyértelműen kijelenthetjük, hogy a 2010. év még több nehézség elé állítja a 

rendőrséget. Az állomány legnagyobb tapasztalattal rendelkező tagjainak eltávozását továbbra 

is érezni fogjuk . Ez tovább nehezedik azzal, hogy jelenleg 6 üres státusszal rendelkezik a 

kapitányság és 2 áthelyezés van folyamatban. A nyugdíjba vonulókkal együtt júniusra 

előreláthatólag 10 fővel kevesebb rendőrt lehet szolgálatba vezényelni. A pótlásuk megoldása 

szinte lehetetlen feladat, mivel térségünkből rendészeti szakközépiskolába kevesen járnak a 

Budapesten szolgálatot teljesítők és áthelyezési kérelmet benyújtók, pedig csak átmeneti 

megoldásként jönnek Tiszavasváriba, majd az első adandó alkalommal lakóhelyükhöz 

közelebbi, vagy kényelmesebb munkát ígérő kapitányságra távoznak 
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Az állomány az elmúlt évhez hasonlóan ismét nagy terheltséggel, sok áldozatvállalással, 

tovább szigorított megszorító intézkedésekkel korlátozott körülmények között kell, hogy 

végezze munkáját. 

 

A 2010. év legfontosabb célkitűzései és az ezekhez kapcsolódó feladataink az alábbiak szerint 

összegezhetők: 

- a létszámhelyzet konszolidációja   

- eredményes működés fenntartása, elért eredmények szinten tartása, a nyomozás 

eredményességének javítása 

- közrend és közbiztonság törvényes eszközökkel történő fenntartása 

- a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása   

- közlekedésbiztonság javítása 

- együttműködő szervekkel kialakított kapcsolat további mélyítése  

- alacsonyabb létszám melletti hatékonyabb feladat végrehajtás 

- 2010 a választások éve, melyek során a rendőrségre háruló feladatok végrehajtásával a 

zavartalan lebonyolítását biztosítani kell. 

 

Megítélésem szerint a kapitányág személyi állománya alkalmas és tenni akar, hogy a 2010. év 

kihívásainak megfeleljen egy megfelelő összefogás mellett. Ehhez kérem a Képviselő-testület 

és a Város Vezetőinek segítségét, mivel összefogva hatékonyabban tudjuk közös céljainkat 

megvalósítani. 

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. április 01.  

 

 

/: Dr. Balogh Barnabás r. alezredes :/ 

                 rendőrségi főtanácsos 

         kapitányságvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Balogh Barnabás a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 

Megköszönte a Képviselő – testületnek, hogy elfogadták a beszámolót, megköszönte a 

meghívást, és további jó munkát kívánt a képviselők számára. 

 

Dr. Balogh Barnabás a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője, és Szepesi István 

főkapitány elhagyta testületi üléstermet. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő elhagyta a termet. 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 

2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  

Előadó:   Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő asszony visszaérkezett a terembe. A Testület 

18 fővel továbbra is határozatképes volt. 

 

Bizottsági vélemények: 
 

Palló Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke:  

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Lázár István az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Hozzászólások: 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Megkérdezte a 2009. évi költségvetéssel kapcsolatban, hogy minden rendben van- e. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy a 2009. évi költségvetés után 2010 – ben a 406 millió Ft- os költségvetési 

hiány továbbra is fennáll. Azzal folytatta, hogy 2009–ben az intézmények vezetői 

Tiszavasváriban 80 – 90 százalékban betartották a szigorításokat és egyes intézményvezetők 

minőségi bérjuttatásaiból ő maga tartott vissza 20 százalékot. Ez a 2009 évi visszatartott keret, 

de egy most lezajlott vizsgálat eredményeképpen megállapították, hogy azok is, akik nem 

tudták teljesíteni az előirányzatot 100 %- ban, jelentős erőfeszítéseket tettek, eredményeket 

értek el, ezért kezdeményezte a visszatartott összeg kifizetését. Hozzátette, hogy a 2009 – es 

adminisztratív tevékenységeket érintő szigorítások a szakközépiskolában 100 százalékban, 

míg az óvodában 80 százalékban teljesültek. 

 

Rádulyné Dombrádi Erzsébet képviselő asszony: 

A Vasvári Hírmondó költségvetésének alakulásáról érdeklődött. 
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Bundáné Badics Ildikó jegyző: 

Elmondta, hogy a Vasvári Hírmondó a megszabott költségvetési keretet betartotta, így annak 

nem kell külön a költségvetésben megjelennie. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt mondta, hogy a Vasvári Hírmondóval kapcsolatos kérdések az egyebekben kerüljenek 

megtárgyalásra. 

 

Képviselő-testület 18 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2010.(V.05.) önkormányzati 

rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1.) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. 10.§ (1.) 

d.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva  a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 10/2007.(III.27.) rendelet 2. sz. melléklete I. fejezetének 2.1.2. pontja által biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 10/2007.(III.27.) rendelet 2. sz. melléklete I. fejezetének 2.2.4. pontja által 

biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatról szóló 10/2007.(III.27.) rendelet 2. sz. melléklete I. fejezetének 2.8.4. 

pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007.(III.27.) rendelet 2. sz. 

melléklete I. fejezetének 2.3.4. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével  a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2009.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításával 

kapcsolatban a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton a 2009. évi elszámolások 

alapján történő visszafizetésekre előirányzatot biztosít az alábbiak szerint:  

normatív támogatások:  8.027 e Ft 

–jövedelemkülönbség mérséklés: 17.050 e Ft 

–járulékcsökkenésből adódó megtakarítás visszafizetése: 4.836 e Ft 

Ezzel egyidőben a Céltartalék előirányzatát 20.000 e Ft-tal, az Általános tartalék 

előirányzatát 9.913 e Ft-tal csökkenti. 
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(2) Az Út-, autópálya építés szakfeladaton egyéb építmény felújítás kiadásai előirányzatát a 

tervezési kiadások korábbi kiegyenlítése miatt ÁFÁ-val növelten 400 e Ft-tal csökkenti, 

mely összeget Általános tartalékba helyez. 

(3) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton a karbantartás, 

kisjavítás előirányzatát hóeltakarítás miatt ÁFÁ-val növelten 400 e Ft-tal megemeli az 

Általános tartalék terhére. Az Út-, autópálya építés szakfeladaton útfelújítási munkák 

fedezetére ÁFÁ-val növelten 6.250 e Ft-ot előirányoz. Ezzel egyidőben a Céltartalék 

előirányzatát 5.000 e Ft-tal, illetve a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

szakfeladaton a karbantartás, kisjavítás előirányzatát ÁFÁ-val növelten 1.250 e Ft-tal 

csökkenti. 

(4) Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton kölcsön nyújtása előirányzatát a 

Téli-tavaszi közmunkaprogram és kiegészítése, illetve a közfoglalkoztatást szervezők 1 

havi bére megelőlegezésére 14.157 e Ft-tal megemeli, melynek fedezete a kölcsön 

megtérülése. 

(5) Az előző pontban szereplő programok megvalósításához ÁFA, dologi kiadások és 

személyi juttatás finanszírozására a Közmunka szakfeladaton támogatásként 4.015 e Ft-ot 

előirányoz. Ezzel egyidőben az Általános tartalék előirányzatát 2.015 e Ft-tal, a 

Közmunka szakfeladaton a karbantartás, kisjavítás előirányzatát ÁFÁ-val növelten 2.000 

e Ft-tal csökkenti. 

(6) Az intézményvezetők 2009. évről áthúzódó minőségi bér juttatása fedezeteként a Városi 

Kincstár költségvetésén belül az alábbi intézmények részére biztosít előirányzatot: 

 Személyi juttatások Szem. jutt. járulékai 

Egyesített Óvodai Intézmény 42 e Ft 11 e Ft 

Tiszavasvári Általános Iskola 50 e Ft 14 e Ft 

Tiszavasvári Középiskola 23 e Ft 6 e Ft 

Hankó László Zeneiskola 25 e Ft 7 e Ft 

Ezzel egyidőben az Általános tartalék előirányzata 178 e Ft-tal csökken. 

 

A fenti módosításokat figyelembe véve az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.269.429 e Ft-ra módosul. Az általános 

tartalék előirányzata 1.551 e Ft, a céltartalék előirányzata 45.843 e Ft. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2010. május 6. napjával lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2010. április 29. 

 

 Rozgonyi Attila Bundáné Badics Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2010. május 5-én 

 

Bundáné Badics Ildikó 

jegyző 
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Tárgy (8 np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 

többszörösen módosított 4/2009. ( II. 16.) rendelet végrehajtásáról 

Előadó:   Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:   Girus András osztályvezető  
 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a rendelet-tervezetet a könyvvizsgáló által tett szóbeli kiegészítéssel elfogadásra javasolja. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Lázár István az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szőke Zoltán a Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága 4 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Rádulyné Dombádi Erzsébet a Lakásügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lakásügyi Bizottsága 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

Dr. Litkei László a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását. 



 

 100 

 

Poczkodi Ferenc a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 

Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen egyhangú szavazattal, 

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

testületnek. 

 

Halász László és Tündik András képviselők elhagyták a termet. 

 

László András könyvvizsgáló szóbeli kiegészítése: 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata kapcsán tájékoztatta 

a jelenlevőket, hogy a számviteli törvénynek és a zárszámadási jogszabályoknak megfelelő, az 

auditálás során eltérést nem állapított meg, ezért pozitív hitelesítő záradékkal látta el és a 

Testületnek elfogadásra javasolja. Elmondta még, hogy 9 milliárd 851 millió Ft vagyonnal 

rendelkezett 2009. év végén Tiszavasvári Város Önkormányzata. 

Növekedés a forgóeszközöknél eszköz oldalon következett be, a saját tőke értéke 

kismértékben változott, fedezi a vagyon összegét, jelentősebb növekedés a tartalékoknál 

történt. Elmondta továbbá, hogy a kötelezettségek szinten maradtak a tavalyi évben, valamint 

közel 30 millió forinttal csökkent a hosszú lejáratú hitel összege. 

A kiadási és bevételi előirányzatok 9 – 10 százalékos lemaradást mutatnak a módosított 

előirányzathoz képest. A bevételeknél elsősorban a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél 

60 %-os teljesülés van. A felhalmozási és felújítási kiadásnál 24- 25%-os a teljesítés. 

Összességében elmondható, hogy az intézmények működtetése biztosított volt 2009. évben. 

A továbbiakban a rövid lejáratú hitelek és működési hitelek kapcsán elmondta, hogy ezek 

2009 – ben kedvezően alakultak, a tervezett 385 millió Ft helyett 189 millió az összege, ami 

közel 50 százalékos eltérést jelent. Ehhez hozzájárult az év második felében megkapott 100 

millió forintos ÖNHIKI támogatás összege. 

Arról tájékoztatott még, hogy a fennálló működési hiány jelenleg 406 millió Ft, amely 

megnehezíti az intézmények pénzellátását, ezért cél tovább csökkenteni ennek az összegét 

200-250 millió Ft-ra, illetve elsődlegesen a növekedését megakadályozni. Megállapította, 

hogy 2010. évben is nagy takarékossággal lehet biztosítani a költségvetési feladatok ellátását. 

Végezetül javasolta az előterjesztés elfogadását a Képviselő – testület számára azzal a 

kiegészítéssel, hogy a likviditási gyorsráta a könyvvizsgálói jelentésben 6. oldalon tévesen lett 

megjelölve 3,5 helyett 0, 35 és nem százalékot, hanem arányt jelöl ez a szám. 

 

Halász László képviselő visszaérkezett a terembe. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Az elhangzottakhoz hozzáfűzte, hogy az Önkormányzat kintlévőségeinek egy részét januári 

adófizetési kötelezettség képezi valamint egy az Önkormányzatra hatóság által testált 

behajtási kötelezettség. 

 

A Képviselő-testület 17 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2010.(IV.30.) önkormányzati  

rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló többszörösen módosított 4/2009. ( II. 16.) rendelet végrehajtásáról  

 

 

 

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§ (1.) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. 10.§ (1.) 

d.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva − a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 10/2007.(III.27.) rendelet 2. sz. melléklete I. fejezete 1. 3/a pontja által biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási 

Kulturális és Sport Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, 

Lakásügyi Bizottság, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Gazdasági és 

Foglalkoztatási Bizottság véleményének kikérésével – a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 4/2009.(II.16.) rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetésének teljesítését  

 

  3.114.296 eFt bevétellel 

  3.144.041 eFt kiadással az 1. számú mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja. 

 

2.§. 

 

Az irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi költségvetésének teljesítését 

 

   1.907.294 eFt bevétellel, és 

   1.898.714 eFt kiadással a 2-3-4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 

 

3.§. 

 

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének teljesítését 

 

   2.965.811 eFt bevétellel, 

   2.966.095 eFt kiadással, ebből 

   1.742.605 eFt intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással 

   1.223.490 eFt önkormányzati szakfeladatok kiadásával az 5-6-7-8. sz. mellékletek 

                   szerint jóváhagyja. 

4. §. 

 

A 2009. évi normatív állami támogatás igénybevételét a 9. számú mellékletben részletezett 

elszámolás szerint tudomásul veszi.  
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5.§. 

 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2009. évi költségvetésének teljesítése során 

realizált módosított pénzmaradványát a 11. számú melléklet szerinti intézményenkénti 

részletezéssel hagyja jóvá.  

 

6.§. 

 

(1) Tiszavasvári Város Önkormányzata vagyonának 2009. december 31-ei alakulását a 18. sz. 

és a 10. sz. mellékletek szerinti részletezéssel, valamint a könyvvizsgáló által auditált 12. sz. 

mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg szerint  

 

  9.850.854 eFt eszközértékben és 

  9.850.854 eFt forrásértékben állapítja meg. 

 

(2) Az Önkormányzat 2009. évi  

  egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a   13. sz. melléklet szerint; 

  egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a  14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

7.§. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi        

költségvetésének teljesítését a 15. sz. melléklet szerint 3.665 eFt bevétellel és 3.665 eFt 

kiadással jóváhagyja.   

 

8.§. 

 

A Képviselő-testület a beszámolóhoz csatolt könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, az önkormányzat 

önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei és a Polgármesteri Hivatal adatait 

tartalmazó egyszerűsített beszámolójának közzétételére és az Állami Számvevőszékhez 1 

példányban történő megküldésére. 
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9.§. 

Záró rendelkezések 

 

 

Ez az önkormányzati rendelet 2010. május 03-án lép hatályba. Ezzel egyidőben hatályon kívül 

helyezi a 4/2009.(II.16.) rendeletet és az azt módosító 11/2009.(III.23.), 15/2009.(IV.28.), 

18/2009.(V.22.), 19/2009.(VI.19.), 29/2009.(VII.27.), 31/2009.(IX.28.), 36/2009.(XI.03.), 

41/2009.(XII.03.), 42/2009.(XII.28.), 3/2010.(II.15.), 8/2010.(III.30.) rendeleteket.  

 

 

Tiszavasvári, 2010. április 29. 

 

 

 

 

 Rozgonyi Attila  Bundáné Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő  

 

  

 

Kihirdetve: 2010. április 30-án 

 

 

 Bundáné Badics Ildikó 

 jegyző 
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          1. számú melléklet  

         

a 12/2010. (IV.30.) önk. 

rendelethez 

          

Az Önkormányzat  2009. éves költségvetésének teljesítése  

          

          
         adatok: eFt-ban 

Megnevezés Előirányzat Teljesítés Megnevezés  Előirányzat  Teljesítés 

  Eredeti Módosított Teljesítés %-a    Eredeti   Módosított   Teljesítés  %-a 

 I. Intézményi bevételek          I. Intézményi kiadások         

 - alaptevékenység bevételei              85 000                 83 958                 88 491     105,40% - működési kiadások        1 722 819            1 821 105            1 828 516     100,41% 

 - felhalmozási bevételek                     240                      449     187,08% - felhalmozási kiadások             16 648                 43 066                 33 359     77,46% 

 - pénzeszk. átv. működésre                1 329                 43 627                 46 553     106,71% - felújítás               5 634                 11 277                 10 381       

 - pénzeszk. átv. felhalmozásra                9 000                 33 255                 24 254       - tám., befiz., átadás             17 762                14 504                 14 504     100,00% 

 - pénzforg. nélk. bevételek                  4 942                   4 942     100,00% - függő kiadások                 11 954       

 - függő bevételek                   

 I. Összesen:             95 329              166 022              164 689     99,20% I. Összesen:      1 762 863          1 889 952          1 898 714     100,46% 

                    

 II. Önkormányzati 

bevételek          

II. Önkormányzati 

kiadások         

 - működési bevételek            838 005               850 486               843 126     99,13% - működési kiadások           621 981               677 755               613 459     90,51% 

 - felhalm. és tőke jell. bev.              83 277                 82 370                 50 594     61,42% - felhalmozási kiadások           253 907               308 022                 71 592     23,24% 

 - önkormányzat támogatása         1 373 222            1 620 714            1 619 214     99,91% - támogatások, befiz., átad.           312 441               319 881         95,89% 

     sajátos működési bevétel          - kölcsönök nyújtása               38 187                 38 684       

 - pénzeszk. átv. működésre            202 206               170 281               158 310     92,97%  hitel törlesztése           186 301                 28 216                 28 216     100,00% 

 - pénzeszk. átv. felhalmozásra              51 072                 79 216                 63 769     80,50%   felújítás                 6 078                   6 719     110,55% 

 - kölcsönök visszatérülése                6 900                 41 187                 41 613     101,03% - pénzforg. nélk. kiadások             71 679                 39 063       0,00% 

 - rövid lej. hitelfelv. 

halmozott            385 068               279 140               189 185     67,77% 

- rövid lejáratú hitel 

visszafiz.             158 085               158 085     100,00% 

 - értékpapír eladás halmozott          részesedés vásárlás         

 - pénzforg. nélk. bevételek              68 761                 70 491       0,00%           

 - felhalm. és hosszú  lej. hitel            105 332               105 332       0,00%           

 II. Összesen:       3 113 843          3 299 217          2 965 811     89,89% II. Összesen:      1 446 309          1 575 287          1 223 490     77,67% 

 - függő bevételek      -           16 204       - függő kiadás                 21 837       

                    

 I-II. Önkorm. 

mindösszesen:  
     3 209 172          3 465 239          3 114 296     89,87% 

I-II. Önkorm. 

mindösszesen. 
     3 209 172          3 465 239          3 144 041     90,73% 
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               2. számú melléklet 

                  

a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez 

                   

                   

Az intézményi saját bevételek összetétele  

2009.  év 

                 adatok: eFt-ban 

  

     Alaptev. 

bev.     

  Felhalmozási 

bev.     

     Pe. átv. 

műk.     

       Pe. átv. 

fejl.     Pénzmar.     

   Bevételek 

össz.     

Megnevezés Ered. Mód. Telj. Ered. Mód. Telj. Ered. Mód. Telj. Ered. Mód. Telj. Mód. Telj. Függő Ered. 

Mód

. Telj. 

Városi Kincstár saját 51 415 39 704 44 088 0 0 0       0 0 0 159 159 0 51 415 39 863 44 247 

Városi Kincstár közmunka   193 215       1 329 9 513 9 478             1 329 9 706 9 693 

Városi Kincstár összesen 51 415 39 897 44 303 0 0 0 1 329 9 513 9 478 0 0 0 159 159 0 52 744 49 569 53 940 

Egyesített Óvodai Int. 5 685 5 710 5 710 0 0 0 0 1 539 1 539 0 0 0     0 5 685 7 249 7 249 

Pedagógiai Szakszolg. 3 000 2 342 2 342 0 0 0 0     0 0 0 25 25 0 3 000 2 367 2 367 

Tiszavasvári Ált. Isk. 6 315 6 992 6 992 0 0 0 0 16 174 16 174 0 6 962 6 962 246 246 0 6 315 30 374 30 374 

Tiszavasvári Középiskola 12 885 18 562 18 562 0   209 0 14 784 17 745 9 000 25 905 16 904 4 403 4 403 0 21 885 63 654 57 823 

Műv. Központ és Könyvtár 4 700 9 487 9 558 0 0 0 0 1 090 1 090 0 388 388     0 4 700 10 965 11 036 

Hankó L. Zeneiskola 900 868 868 0 240 240 0 527 527 0 0 0 109 109 0 900 1 744 1 744 

Városi Sportközpont 100 100 156 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 156 

Összesen: 85 000 83 958 88 491 0 240 449 1 329 43 627 46 553 9 000 33 255 24 254 4 942 4 942 0 95 329 
166 

022 
164 689 
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        3. számú melléklet 

         

a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez 

          

          

Az intézményi költségvetési bevételek  

2009. évi teljesítése 

          

         adatok: eFt-ban 

Intézmény 

Saját 

bevételek     

Önkormányzati 

finanszírozás     

Előirányzat 

összesen     

megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 

  előirányzat     előirányzat     előirányzat     

Városi Kincstár saját         51 415             39 863             44 247                240 523               230 170               230 446             291 938     

          270 

033                   274 693     

Városi Kincstár közmunka           1 329               9 706               9 693                218 309               337 929               347 582             219 638     

          347 

635                   357 275     

Városi Kincstár összesen         52 744             49 569             53 940                458 832               568 099               578 028             511 576     

          617 

668                   631 968     

Egyesített Óvodai Int.           5 685               7 249               7 249                192 681               182 525               182 213             198 366     

          189 

774                   189 462     

Pedagógiai Szak. Sz.           3 000               2 367               2 367                  35 457                 33 664                 33 234               38 457     

            36 

031                     35 601     

Tiszavasvári Ált. Isk.           6 315             30 374             30 374                483 159               445 844               443 922             489 474     

          476 

218                   474 296     

Tiszavasvári Középiskola         21 885             63 654             57 823                411 499               408 444               413 230             433 384     

          472 

098                   471 053     

Műv. Központ és 

Könyvtár           4 700             10 965             11 036                  55 709                 54 756                 61 433               60 409     

            65 

721                     72 469     

Hankó László Zeneiskola              900               1 744               1 744                  26 402                 26 803                 26 934               27 302     

            28 

547                     28 678     

Városi Sportközpont              100                  100                  156                    3 795                   3 795                   3 611                 3 895     

              3 

895                       3 767     

Összesen:       95 329         166 022         164 689          1 667 534          1 723 930          1 742 605        1 762 863     
     1 889 

952     
        1 907 294     
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                     4. sz. melléklet    

                    

 a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez   

                       

Az intézményi költségvetési kiadások 

2009.  évi teljesítése 

                       
 

                      

adatok: eFt-

ban 
 

Intézm. Szem. jutt.     
Szem. jutt. 

jár. 
    Dologi kiad. Felhalm. kiad. Felújítások Támog. pe. átad. Átf.  Előir. összesen      

megnev. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Er. Mód.  Telj. Er. Mód. Telj. Er. Mód. Telj. kiad. Eredeti Mód. Telj.  

  
előirányza

t 
    előirányzat     

előirányza

t 
    előirányzat   

előirányza

t 
    előir.     előirányzat      

V. K. saját 84 831 83 661 83 352 28 601 26 747 26 747 178 506 
158 

158 
158 753       0 1 467 1 010 0 0 0 296 291 938 270 033 270 158  

V. K. közm. 168 849 273 774 274 082 29 073 45 207 45 205 16 676 21 161 25 784 5 040 7 493 7 493             4 711 219 638 347 635 357 275  

V.K. össz.: 253 680 357 435 357 434 57 674 71 954 71 952 195 182 
179 

319 
184 537 5 040 7 493 7 493 0 1 467 1 010 0 0 0 5 007 511 576 617 668 627 433  

Óvoda 129 379 121 104 121 104 42 368 38 271 38 271 26 040 28 103 27 603 579 1 822 1 894 0 474 449 0 0 0 19 198 366 189 774 189 340  

Ped. Sz. 26 092 24 810 24 810 8 496 7 487 7 487 3 343 2 768 2 768 526 966 477 0 0   0 0 0 -57 38 457 36 031 35 485  

Tv Ált Isk. 315 170 303 711 303 711 102 979 95 195 95 195 59 406 58 322 58 072 338 10 642 8 589 0 1 508 1 507 

11 

581 6 840 6 840 -1 313 489 474 476 218 472 601 
 

Tv. Középisk. 258 771 257 621 257 621 84 538 79 110 79 110 73 729 

106 

497 109 791 10 165 19 012 11 855 0 2 194 1 781 6 181 7 664 7 664 1 733 433 384 472 098 469 555 
 

Műv. Közp. 23 102 22 285 22 285 7 662 7 242 7 242 24 011 29 549 29 355 0 1 011 1 011 5 634 5 634 5 634 0 0 0 6 620 60 409 65 721 72 147  

Zeneisk. 19 596 16 188 16 188 6 303 4 925 4 925 1 403 5 314 5 287 0 2 120 2 040 0 0   0 0 0 16 27 302 28 547 28 456  

Sportközp. 1 548 1 548 1 777 511 511 596 1 836 1 836 1 395 0     0     0 0 0 -71 3 895 3 895 3 697  

Mindössz.: 1 027 338 1 104 702 1 104 930 310 531 304 695 304 778 384 950 
411 

708 
418 808 16 648 43 066 33 359 5 634 11 277 10 381 

17 

762 

14 

504 
14 504 

11 

954 
1 762 863 1 889 952 1 898 714  
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A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai működési kiadásainak teljesítése 2009. évben 5/a sz. melléklet 

                

a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez 

               adatok: eFt-ban 

  Szem. jutt. Szem. jutt. jár. Dologi kiad. Műk. kiad. össz.   

Megnev. 
Eredet

i 
Mód. Telj. Telj.%-a 

Eredet

i 
Mód. Telj. Telj.%-a 

Eredet

i 
Mód. Telj. Telj.%-a 

Eredet

i 
Mód. Telj. Telj.   %-a 

  előirányzat     előirányzat     előirányzat             

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1047 1047 1037 99,04% 357 357 333 93,28% 54 55 57   1458 1459 1427 97,81% 

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása                 17100 22538 20093 89,15% 17100 22538 20093 89,15% 

Épületek fenntartása, korszerűsítése   1785       464     10080 15192 10263   10080 17441 10263   

Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása                 17595 18095 11961 66,10% 17595 18095 11961 66,10% 

Területi igazgatási szervek tevékenysége 30895 29827 28733 96,33% 9529 8759 8476 96,77%         40424 38586 37209 96,43% 

Ökormányzatok és többc. kist. társ. igazg. tev. 152539 

14650

9 

14767

1 100,79% 45204 

4184

8 

4239

0 
101,30% 

128653 

14614

4 

10794

3 
73,86% 326396 

33450

1 

29800

4 89,09% 

Helyi önkormányzati képviselő választás                         0 0 0   

Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev. 407 407 339 83,29% 45 45 37 82,22% 812 1366 1096 80,23% 1264 1818 1472 80,97% 

Országgyűlési képviselő választás   1029 1025     218 200     1013 900   0 2260 2125   

Máshová nem sorolható szerv. tev. (Kistérs. Társ.)                             0   

Polgári Védelmi tevékenység   60 60     19 35   1514 1479 1087 73,50% 1514 1558 1182 75,87% 

Önkorm. és többcélú kist. társ. kis. szolg.                                 

Város- és községgazdálkodás 4757 4757 5602 117,76% 1650 1650 1852 112,24% 2736 4320 9190 212,73% 9143 10727 16644 155,16% 

Település vízellátása                 2580 2618 3331 127,23% 2580 2618 3331 127,23% 

Közvilágítási feladatok                 26640 26640 25917 97,29% 26640 26640 25917 97,29% 

Önkormányzatok és többc. kist. társ. elszámolásai                         0 0 0   

Önk. és többc. kist. társ. feladatra nem terv. elszám.                                 

Finanszírozási műveletek elszámolása                                 

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás                 850 2250 2750 122,22% 850 2250 2750 122,22% 

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai   636 636     73 73   250 854 850 99,53% 250 1563 1559 99,74% 

Állategészségügyi tevékenység                 2405 2492 840 33,71% 2405 2492 840 33,71% 

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás     679       309     8152 8275 101,51% 0 8152 9263 113,63% 

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások         3480 3480 2948 84,71%         3480 3480 2948 84,71% 

Rendszeres gyermekvédelmi ellátások                         0 0 0   

Munkanélküli ellátások                         0 0 0   

Eseti pénzbeli ellátások                     549   0 0 549   

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások                         0 0 0   

Szennyvízelvezetés és -kezelés                 20530 20768 23287 112,13% 20530 20768 23287 112,13% 

Település hulladékkezelése, köztisztasági tev.                 130715 

13377

5 

12424

3 
92,87% 130715 

13377

5 

12424

3 92,87% 

Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 2030 3469 2105 60,68% 331 834 439 52,64% 6895 21965 15348 69,87% 9256 26268 17892 68,11% 

Máshová nem sorolt sporttevékenység                     15   0 0 15   

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás                   462 155   0 462 155   

Családi ünnepek szervezése 200 200 259 0,00% 22 22 32 145,45% 79 82 39   301 304 330 108,55% 

Összesen: 191875 

18972

6 

18814

6 99,17% 60618 

5776

9 

5712

4 
98,88% 

369488 

43026

0 

36818

9 
85,57% 

621981 

67775

5 

61345

9 90,51% 
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 5. sz. melléklet 

12/2010.(IV.30.) 

önk. rendelethez  

Az önkormányzat szakfeladatainak bevételei és kiadásai 2009. évben 
        adatok: eFt-ban 

   B E V É T E L E K    K I A D Á S O K   

Megnevezés  Eredeti   Mód.   Telj.  Telj.  Eredeti   Mód.   Telj.  Telj. 

   előirányzat    %-a   előirányzat    %-a 

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                     719                     719                   1 050     146,04%               1 458                  1 459                 1 427     97,81% 

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása                25 618                       51 900                62 440               59 816     95,80% 

Épületek fenntartása, korszerűsítése                     248                51 923                 28 629     55,14%             20 080                69 876               13 284     19,01% 

Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása                  9 055                  9 055                   8 815     97,35%             17 595                18 095               12 176     67,29% 

Területi igazgatási szervek tevékenysége                     40 424                38 586               37 210     96,43% 

Ökormányzatok és többc. kist. társ. igazg. tevékenysége              560 093              465 968               237 174     50,90%           590 957              418 570             475 671     113,64% 

Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev.                       3 397                  3 951                 3 643     92,20% 

Országgyűlési képviselő választás                2 260                   2 260     100,00%                2 260                 2 125     94,03% 

Önkormányzati képviselő választás                 

Máshová nem sorolható szerv. tev. (Kistérs. Társ.)                 

Polgári Védelmi tevékenység                  1 033                  1 033                   1 012     97,97%               1 514                  1 558                 1 182     75,87% 

Önkorm. és többcélú kist. társ. kis. szolg.                 

Város- és községgazdálkodás                80 022                90 526                 10 364     11,45%           216 223              237 773               58 227     24,49% 

Település vízellátása                       2 580                  2 618                 3 331     127,23% 

Közvilágítási feladatok                     27 640                27 640               25 917     93,77% 

Önkormányzatok és többc. kist. társ. elszámolásai                1 667 534           1 723 930          1 742 605     101,08% 

Önkorm. és többc. kist. társ. feladatra nem terv. elszám.           2 153 843           2 403 926            2 414 249     100,43%         

Finanszírozási műveletek elszámolása               21 670                21 670                 21 670     100,00%            158 085         

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás              104 922                55 732                 58 254     104,53%             12 924                59 131               62 480     105,66% 

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai                     800                  2 090                   1 896     90,72%             16 433                17 746               15 712     88,54% 

Állategészségügyi tevékenység                     184                     184                        46     25,00%               2 405                  2 492                    840     33,71% 

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás                   1 008                     8 068                16 573               19 234     116,06% 

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások                   176 171                38 097               29 422     77,23% 

Rendszeres gyermekvédelmi ellátások              21 206                 21 257     100,24%              23 406               22 137     94,58% 

Munkanélküli ellátások                      91 060              89 547     98,34% 

Eseti pénzbeli ellátások                   4 382                   35 100                34 269               31 903     93,10% 

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások                        2 200     

             4 

017     182,59% 

Szennyvízelvezetés és -kezelés                27 439                27 439     

             21 

513     78,40%             34 800                35 038     

           63 

122     180,15% 

Település hulladékkezelése, köztisztasági tevékenység              126 913              126 913     

           121 

568     95,79%           136 991              140 051     

         130 

380     93,09% 

Máshová nem sorolt kulturális tevékenység                  1 200                18 027     

               7 

876     43,69%             21 151                42 742     

           31 

390     73,44% 

Máshová nem sorolt sporttevékenység     

               1 

214                   28 197                28 197     

           28 

212     100,05% 

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás                   462     

               1 

463     316,67%                1 062     

                

755     71,09% 

Családi ünnepek szervezése                       84                       84     

                  

111     132,14%                  301                     312     

                

330     105,77% 

Összesen:         3 113 843         3 299 217          2 965 811     89,89%     3 113 843         3 299 217        2 966 095     89,90% 

- Le: intézményi támogatás             1 667 534         1 723 930        1 742 605     101,08% 

ÖSSZESEN:         3 113 843         3 299 217          2 965 811     89,89%     1 446 309         1 575 287        1 223 490     77,67% 
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   6. számú melléklet 

    a 12/2010.(IV.30.) önk. rendelethez  

    

      

      

      

A polgármesteri hivatal bevételeinek összetétele  

2009. évben 

     

adatok: eFt-

ban 

    Előirányzat 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj. 

         %-a 

Működési bevételek         

1. Intézményi működési bevételek          83 548              92 531              63 221     68,32% 

  

- intézményi tevékenységek 

bevételei            11 870              12 275              15 377     125,27% 

  - kamatbevételek              3 305                3 000                9 428     314,27% 

  - felhalmozási ÁFA-visszatérülés            68 373              77 256              38 416     49,73% 

2. Sajátos működési bevételek        757 956            757 955            779 905     102,90% 

  - helyi adók          167 500            181 193            190 023     104,87% 

  - SZJA átengedett          505 288            491 594            491 594     100,00% 

  - gépjárműadó            60 000              60 000              65 179     108,63% 

  - környezetvédelmi bírság                2 701       

  építéshatósági bírság                     32       

  talajterhelési díj              1 500                1 500                3 490     232,67% 

  - bérleti díjak            23 668              23 668              26 886     113,60% 

Önkormányzati műk. bev. összesen        841 504            850 486            843 126     99,13% 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek          79 778              82 370              50 594     61,42% 

  - ingatlanértékesítés            35 443              35 443                9 650     27,23% 

  - földértékesítés                4 145       

  egyéb vagyoni jogok értékesítése              2 592                2 592       

  - lakásértékesítés            22 665              22 665              12 537     55,31% 

  - pénzügyi befektetések bevételei            21 670              21 670              21 670     100,00% 

Támogatások         

1. Normatív támogatások       1 014 600            956 671            956 671     100,00% 

2. Normatív kötött felhasználású tám.          358 051            443 269            443 269     100,00% 

3. Központosított, egyéb közp. előir.                 571              90 823              90 823     100,00% 

4. ÖNHIKI és egyéb támogatás          105 928            105 928     100,00% 

5. Egyéb központi támogatások            24 023              22 523     93,76% 

Önkormányzat kv-i támogatása     1 373 222         1 620 714         1 619 214     99,91% 

Kiegészítések, visszatérülések         

Pénzeszköz-átvételek         

1. Működésre          202 206            170 281            158 310     92,97% 

2. Felhalmozásra            51 072              79 216              63 769     80,50% 

Támogatások, pe. átvételek     1 626 500         1 870 211         1 841 293     98,45% 

Hitelek         

Kölcsönök visszatérülése              6 900              41 187              41 613     101,03% 

Hitelfelvétel államháztart. kívülről műk.-re          385 068            279 140            189 185     67,77% 

Hosszú lejáratú hitelfelvétel pü.-i váll.-tól          105 332            105 332       0,00% 

Pézforgalom nélküli bevétel            68 761              70 491       0,00% 

Önkormányzati bevételek összesen     3 113 843         3 299 217         2 965 811     89,89% 
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7. sz. melléklet a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez 

A 2009. évi költségvetés felhalmozási, felújítási 

kiadásainak teljesítése 
      adatok: eFt-ban 

  F e l ú j í t á s F e l h a l m o z á s 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 

  előirányzat   előirányzat   

 Helyi közutak létesítése, felújítása        34 800 34 800 34 812 

 Épületek fenntartása, korszerűsítése    216 272 10 000 52 219 2 750 

 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása       215       

 Önkormányzat igazgatási tevékenysége      364 4 950 4 999 3 552 

 Polgári védelem              

 Máshová nem sorolható szervek 

tevékenysége              

 Város- és községgazdálkodás        195 000 212 421 26 959 

  Közvilágítás        1 000 1 000   

 Oktatási célok és egyéb feladatok              

 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás              

 Szennyvízelvezetés- és kezelés              

 Települési hulladékkezelés  5 862 5 862 5 868       

 Máshová nem sorolható kulturális 

tevékenység        2 295 2 783 2 919 

 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás          600 600 
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 Összesen:  5 862 6 078 6 719 248 045 308 822 71 592 
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   8. sz. melléklet  

   

 a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez  

    

A rendszeres és eseti segélyek részletezése 

2009. 
    

    

    

    adatok: eFt-ban  

    

Megnevezés  Eredeti  

 

Módosított   Teljesítés  

   előirányzat    

Rendszeres pénzbeli ellátások 
      

- időskorúak járadéka         3 500             3 500             3 588     

- nem foglalkoztatott személyek rendsz. 

szoc.segélye       13 620           13 620             9 854     

- rendszeres szociális segély     116 874           91 060           43 963     

kereső tev.mellett rendszeres szoc.segély         2 997             2 997             1 651     

- ápolási díj – normatív       11 200           11 200           10 199     

ápolási díj - helyi megállapítás alapján         3 300             3 300             3 166     

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás       19 000           21 206           21 207     

rendelkezésre állási támogatás           44 614     

egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás           9 200             6 874     

Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:    170 491        156 083        145 116     
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Eseti pénzbeli ellátások 
      

- átmeneti segély gyermek         2 500                   15     

 közlekedési támogatás       

- közköltséges temetés       

#NÉV?         1 850             1 200             2 405     

- közgyógyellátás         5 000             5 000             3 642     

rendkívüli gyermekvéd.támogatás         1 500                  180     

óvodáztatási támogatás         2 200             2 200                930     

- lakásfenntartási támogatás-normatív       16 200           17 555           17 556     

lakásfenntartási támogatás-helyi megállapítás         1 300             1 300             2 936     

- lakásfenntartási támogatás-természetben 

nyújtott       

Eseti pénzbeli ellátások összesen:      30 550          27 255          27 664     
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            A normatív hozzájárulás elszámolása                 9. sz. melléklet 

       2009.                                     a  12/2010.(IV.30.) önk. rendelethez 
            

                               Forintban 

            

A hozzájárulás jogcíme                                                                                                                

(az éves költségvetési törvény szerint) 

Költségvetési törvény alapján 

feladatátvétellel/feladatátadással 

korrigált 

Évközi változások (+,-) Tényleges 
Év végi eltérés (+,-)                              

December 31. 

            

              

mutatószám 
állami 

hozzájárulás 
mutatószá

m 
állami 

hozzájárulás 
mutatószá

m 
állami 

hozzájárulás 
mutatószám állami hozzájárulás             

Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok 
(lakosság szám sz.) 13719 14 500 983     13719 14 500 983 0 0 

            

Közösségi közlekedési feladatok 13719 7 065 285     13719 7 065 285 0 0 
            

Települési sportfeladatok 13719 6 859 500     13719 6 859 500 0 0 
            

Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás 1 3 300 000     1 3 300 000 0 0 
            

Körzeti igazgatás okmányiroda műk. kiadásai 13927 4 512 348     13927 4 512 348 0 0 
            

Körzeti igazgatás gyámügyi igazgatási fel. 20222 5 459 940     20222 5 459 940 0 0 
            

Körzeti igazgatás térségi normatív hozzáj. 21152 1 480 640     21152 1 480 640 0 0 
            

Körzeti igazgatás kiegészítő hozzájárulás ép. 278 2 150 886     278 2 150 886 0 0 
            

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 65 200 720     65 200 720 0 0 
            

Helyi közművelődési és közgyűjteményi fel. 13719 14 555 859     13719 14 555 859 0 0 
            

Pénzbeli szociális juttatások 0 110 437 950     0 110 437 950 0 0 
            

8 hó óvoda 1-2. nevelési év 164 22 610 000     268 36 890 000 104 14 280 000 
            

8 hó óvoda 3. nevelési év 334 54 060 000     237 38 420 000 -97 -15 640 000 
            

4 hó óvoda 1-3. nevelési év 396 27 093 334 13 931 333 409 28 024 667 0 0 
            

8 hó ált. isk. 1-2. évfolyam 347 33 660 000     347 33 660 000 0 0 
            

8 hó ált. isk. 3. évfolyam 169 20 570 000     169 20 570 000 0 0 
            

8 hó ált. isk. 4. évfolyam 170 25 160 000     170 25 160 000 0 0 
            

8 hó ált. isk. 5-6. évfolyam 321 36 720 000     321 36 720 000 0 0 
            

8. hó ált. isk. 7-8. évfolyam 370 55 420 000     370 55 420 000 0 0 
            

4 hó ált. isk. 1-2. évfolyam  273 13 208 000     247 11 938 000 -26 -1 270 000 
            

Átvitel: 113065 
459 025 

445 
13 931 333 113059 

457 326 

778 
-19 -2 630 000             
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A hozzájárulás jogcíme                                                                                                                

(az éves költségvetési törvény szerint) 

Költségvetési törvény alapján 

feladatátvétellel/feladatátadással 

korrigált 

Évközi változások (+,-) Tényleges 
Év végi eltérés (+,-)                              

December 31. 

            

  
            

mutatószám 
állami 

hozzájárulás 
mutatószá

m 
állami 

hozzájárulás 
mutatószá

m 
állami 

hozzájárulás 
mutatószám állami hozzájárulás             

Áthozat: 113 065 
459 025 

445 
13 931333 

113 

059 

457 326 

778 
-19 -2 630 000             

4 hó ált. isk. 3. évfolyam 117 5 757 333     116 5 672 667 -1 -84 666 
            

4 hó ált. isk. 4. évfolyam 106 7 789 333     103 7 535 333 -3 -254 000 
            

4 hó ált. isk. 5-6. évfolyam 242 13 800 667     233 13 292 667 -9 -508 000 
            

4 hó ált. isk. 7. évfolyam 116 7 535 333     111 7 196 667 -5 -338 666 
            

4 hó ált. isk. 8. évfolyam 161 12 022 667     161 12 022 667 0 0 
            

8 hó középfokú isk. 9-10. évfolyam 404 57 120 000 -4 -510 000 402 56 950 000 2 340 000 
            

8 hó középfokú isk. 11-13. évfolyam 336 60 690 000     336 60 690 000 0 0 
            

4 hó középfokú isk. 9-10. évfolyam 410 28 871 333 -25 -1 778 000 410 28 871 333 25 1 778 000 
            

4 hó középfokú isk. 11. évfolyam 125 10 414 000     161 13 462 000 36 3 048 000 
            

4 hó középfokú isk. 12-13. évfolyam 170 15 240 000     164 14 732 000 -6 -508 000 
            

8 hó szakképzés elméleti képzés felzárkóztató 278 34 340 000     278 34 340 000 0 0 
            

8 hó szakképzés elméleti 
szakisk.,szakközépisk. 41 5 440 000     41 5 440 000 0 0 

            

4 hó szakképzés elméleti képzés felzárkóztató 306 18 796 000 -25 -1 524 000 292 17 949 333 11 677 333 
            

8 hó alapfokú művészetoktatás 149 5 440 000     149 5 440 000 0 0 
            

4 hó alapfokú művészetoktatás 155 2 794 000 -17 -338 667 147 2 624 667 9 169 334 
            

8 hó kollégium 104 9 180 000     104 9 180 000 0 0 
            

4 hó kollégium 100 4 402 667     110 4 826 000 10 423 333 
            

8 hó napközis foglalkozás 1-4. évfolyam 243 3 910 000     189 3 060 000 -54 -850 000 
            

8 hó napközis/tanulószobai f. 5-8. évfolyam 92 1 020 000     62 680 000 -30 -340 000 
            

8 hó iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyam 187 4 080 000     187 4 080 000 0 0 
            

8 hó iskolaotthonos oktatás 3-4. évfolyam 189 5 100 000     186 5 100 000 -3 0 
            

4 hó napközis foglalkozás 1-4. évfolyam 215 1 778 000     263 2 116 667 48 338 667 
            

4 hó napközis/tanulószobai f. 5-8. évfolyam 80 423 333     62 338 667 -18 -84 666 
            

Átvitel: 117391 
774 970 

111 
-58 -3 219 334 

117 

326 

772 927 

446 
-7 1 176 669             
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A hozzájárulás jogcíme                                                                                                                

(az éves költségvetési törvény szerint) 

Költségvetési törvény alapján 

feladatátvétellel/feladatátadással 

korrigált 

Évközi változások (+,-) 
Tényleges 

Év végi eltérés (+,-)                              

December 31. 

            

  
            

mutatószám 
állami 

hozzájárulás 
mutatószá

m 
állami 

hozzájárulás 
mutatószá

m 
állami 

hozzájárulás 
mutatószám állami hozzájárulás             

Áthozat: 117 391 
774 970 

111 
-58 -3 219 334 

117 

326 

772 927 

446 
-7 1 176 669             

4 hó iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyam 140 1 524 000     101 1 100 667 -39 -423 333 
            

4 hó iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam 47 677 333     40 592 667 -7 -84 666 
            

8 hó gyak. okt. (szakiskola) 9-10. évfolyam 165 4 400 000 -4 -106667 161 4 293 333 0 0 
            

8 hó gyak. okt. (szakközépisk.) 9-10. évfolyam 74 1 973 333     74 1 973 333 0 0 
            

4 hó gyak. okt. (szakiskola) 9-10. évfolyam 180 2 280 000     209 2 647 333 29 367 333 
            

4 hó gyak. okt. (szakközépisk.) 9-10. évfolyam 60 760 000     62 785 333 2 25 333 
            

8 hó szakmai gyak. képz. egyévfolyamos  10 746 667     10 746 667 0 0 
            

4 hó szakmai gyak. képz. egyévfolyamos  18 636 000     12 424 000 -6 -212 000 
            

8 hó szakmai gyakorlati képzés első évf. k. 104 10 871 467     104 10 871 467 0 0 
            

4 hó szakmai gyakorlati képzés első évf. k. 87 4 303 600     133 6 579 067 46 2 275 467 
            

8 hó szakmai gyakorlati képzés utolsó évf. k. 78 3 494 400     78 3 494 400 0 0 
            

4 hó szakmai gyakorlati képzés utolsó évf. k. 66 1 399 200     58 1 229 600 -8 -169 600 
            

8 hó szakmai gyak. tanulószerződéssel 94 1 403 733 -1 -14 933 93 1 388 800 0 0 
            

4 hó szakmai gyak. tanulószerződéssel 103 727 867     59 416 933 -44 -310 934 
            

8 hó magántanuló sajátos nevelési igényű 9 1 440 000 -7 -1 120 000 2 320 000 0 0 
            

4 hó magántanuló sajátos nevelési igényű 2 159 333     3 239 000 1 79 667 
            

4 hó gyógyped. nevelésből visszahelyezettek 0 0     1 47 800 1 47 800 
            

8 hó beszéd, enyhe ért. sajátos nev. ig. 39 4 992 000 -5 -640 000 34 4 352 000 0 0 
            

4 hó beszéd, enyhe ért. sajátos nev. ig. 23 1 465 867     42 2 676 800 19 1 210 933 
            

8 hó megismerő f. sajátos nevelési igényű 9 864 000 -5 -480 000 4 384 000 0 0 
            

4 hó megismerő f. sajátos nevelési igényű 9 430 200     5 239 000 -4 -191 200 
            

8 hó kizárólag magyar nyelven f. roma kis. n. 
329 9 870 000 -4 -120 000 325 9 750 000 0 0 

            

4 hó kizárólag magyar nyelven f. roma kis. n. 112 1 605 333     94 1 347 333 -18 -258 000 
            

8 hó két tanítási nyelven folyó oktatás 114 5 434 000     114 5 434 000 0 0 
            

4 hó két tanítási nyelven folyó oktatás 135 3 060 000     127 2 878 667 -8 -181 333 
            

Átvitel: 119 398 
839 488 

444 
-84 -5 700 934 

119 

271 

837 139 

646 
-43 3 352 136             
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                               Forintban             

A hozzájárulás jogcíme                                                                                                                

(az éves költségvetési törvény szerint) 

Költségvetési törvény alapján 

feladatátvétellel/feladatátadással 

korrigált 

Évközi változások (+,-) 
Tényleges 

Év végi eltérés (+,-)                              

December 31. 

            

  
            

mutatószám 
állami 

hozzájárulás 
mutatószá

m 
állami 

hozzájárulás 
mutatószá

m 
állami 

hozzájárulás 
mutatószám állami hozzájárulás             

Áthozat: 119 398 
839 488 

444 
-84 -5 700 934 

119 

271 

837 139 

646 
-43 3 352 136             

8 hó nyelvi előkészítő 31 1 477 667     31 1 477 667 0 0 
            

4 hó nyelvi előkészítő 30 680 000     0 0 -30 -680 000 
            

8 hó ped. módszerek támogatása műv. 149 5 066 000     149 5 066 000 0 0 
            

4 hó ped. módszerek támogatása műv. 155 2 505 833 -17 -274 833 147 2 376 500 9 145 500 
            

8 hó bejáró tanulók 436 5 232 000 -5 -60 000 431 5 172 000 0 0 
            

4 hó bejáró tanulók 410 2 460 000     389 2 334 000 -21 -126 000 
            

12 hó kedvezményes étkeztetés 1079 70 135 000     935 60 775 000 -144 -9 360 000 
            

12 hó kedvezményes étkezés kiegészítő 
hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 5-6. évf. ált. isk. t. 159 3 180 000     137 2 740 000 -22 -440 000 

            

12 hó ingyenes tankönyvellátás 1171 11 710 000     1058 10 580 000 -113 -1 130 000 
            

12 hó ált. hozzájárulás a tankönyvellátáshoz 2026 2 026 000 -50 -50 000 1975 1 975 000 -1 -1 000 
            

8 hó kollégiumi lakhatási feltételek megt. 104 12 896 000     104 12 896 000 0 0 
            

4 hó kollégiumi lakhatási feltételek megt. 100 5 900 000     110 6 490 000 10 590 000 
            

Feladatmutatóval összef. normatívák 

összesen 
125 248 

962 756 

944 
-156 -6 085 767 

124 

737 

949 021 

813 
-355 -7 649 364             

8 hó pedagógus szakvizsga 
292 2 277 600 -21 -163 800 271 2 113 800 0 0 

            

4 hó pedagógus szakvizsga 
249 971 100 -14 -54 600 221 861 900 -14 -54 600 

            

8 hó pedagógiai szakszolgálat 
9 5 820 000     9 5 820 000 0 0 

            

4 hó pedagógiai szakszolgálat 
10 3 233 333     9 2 910 000 -1 -323 333 

            

8 hó diáksporttal kapcsolatos feladatok t. 
2436 698 320 -4 -1 147 2 434 697 747 2 574 

            

4 hó diáksporttal kapcsolatos feladatok t. 
2026 290 393 -50 -7 166 1 975 283 083 -1 -144 

            

Kötött felhasználású normatívák 

összesen: 5 022 13 290 746 -89 -226 713 4 919 12 686 530 -14 -377 503 
            

MINDÖSSZESEN: 130 270 

976 047 

690 -245 -6 312 480 

129 

656 

961 708 

343 -369 -8 026 867 
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          10. sz. melléklet 

           

a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez 

            

V A G Y O N K I M U T A T Á S 

     2009       

            
            

           adatok: eFt-ban 

  E S Z K Ö Z Ö K  F O R R Á S O K  

Intézmény megnevezése 
Immater. 

javak 

Tárgyi 

eszközök 

Befekt. 

pénzügyi 

eszközök 

Üzemelt. 

átadott 

eszközök 

Befekt. 

eszközök 

összesen 

Forgó- 

eszközök 

Eszközök 

összesen 
Saját  tőke Tartalékok 

Kötele- 

zettségek 
Források összesen 

Városi Kincstár        6 440            1 133 066               1 139 506             28 648           1 168 154            1 132 255             21 884     

           14 

015           1 168 154     

Polgármesteri Hivatal      23 734            5 627 478            98 791           2 561 201           8 311 204           371 496           8 682 700            7 569 678           103 515     

      1 009 

507           8 682 700     

Önkormányzat összesen     30 174          6 760 544           98 791         2 561 201         9 450 710         400 144         9 850 854          8 701 933         125 399     
    1 023 

522     
    9 850 854     
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         11. számú melléklet  

         a 12/2010.(IV.30.) önk. rendelethez  

         

Pénzmaradvány-kimutatás az 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél 

           

          

 adatok: eFt-

ban  

   Záró   Záró   Aktív és   Tárgyévi   Befizetés   Befizetések   Kiuta-  

 

Költségv.  

 

Auditálási   Módosított  

Megnevezés  pénzkészl.   értékpapír   passzív   helyesb.  

 int. 

többlet-  

 többlet 

állami   latlan  

 

pénzmar.   eltérések   pénzmar.  

       pü-i elsz.   pénzmar.   tám. miatt   tám. miatt   tám.        

Városi Kincstár           4 375               17 509             21 884     -       18 675                     -                       -                 3 209                     -                 3 209     

  Városi Kincstár           4 375                 6 520             10 895     -         9 929                      966                    966     

  Egyesített Óvodai Int.                  139                  139                  312                      451                    451     

  Pedagógiai Szakszolg.                    58                    58                  430                      488                    488     

  Tiszavasvári Ált. Isk.                  383                  383               1 922                   2 305                 2 305     

  Tiszavasvári Középiskola               3 230               3 230     -         4 786         -         1 556       -         1 556     

  Műv. Központ és Könyvtár               6 940               6 940     -         6 677                      263                    263     

  Zeneiskola                  239                  239     -            131                      108                    108     

  Sportközpont                      184                      184                    184     

Intézmények összesen:           4 375               17 509             21 884     -       18 675                     -                       -                 3 209                     -                 3 209     

Polgármesteri Hivatal         82 676             30 062     -         9 223           103 515             18 675     -       29 913               1 500             93 777               93 777     

Önkormányzat összesen:         87 051             30 062               8 286           125 399                     -       -       29 913               1 500             96 986                     -               96 986     
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       12. sz. melléklet a 12/2010.(IV.30.) önk. rendelethez  

Egyszerűsített mérleg  

2009. 

          

         

 adatok: eFt-

ban  

                    

ESZKÖZÖK  FORRÁSOK  

                    

   Állományi érték  

 

Auditálási   Tárgyévi      Állományi érték  

 

Auditálási   Tárgyévi   

Megnevezés  Előző év   Tárgyév   eltérések   auditált   Megnevezés   Előző év   Tárgyév   eltérések   auditált  

         egysz. besz.           egysz. besz.  

         záróadatai           záróadatai  

A./ Befektetett eszközök    9 455 952         9 450 710                  -          9 450 710      D./ Saját tőke      8 692 831         8 701 933                   -            8 701 933     

      I. Immateriális javak           13 586                30 174                 30 174            1./ Induló tőke           637 415             637 415                  637 415     

     II. Tárgyi eszközök      6 964 254           6 760 544            6 760 544            2./ Tőkeváltozások        8 055 416          8 064 518               8 064 518     

    III. Befektetett pü.-i eszk.         222 979                98 791                 98 791               

    IV. Üzemeltetésre, 

kezelésre      2 255 133           2 561 201            2 561 201      E./ Tartalékok            80 029            125 399                   -                125 399     

          átadott eszközök                I. Költségvetési tartalékok             80 029             125 399                  125 399     

                II. Vállalkozási tartalékok          

B./ Forgóeszközök        345 426            400 144                  -             400 144               

      I. Készletek                374                     386                      386      F./ Kötelezettségek      1 028 518         1 023 522                   -            1 023 522     

     II. Követelések         138 794              189 170               189 170     

       I. Hosszú lejáratú 

kötelezetts.           714 994             686 400                  686 400     

    III. Értékpapírok           24 836                30 062                 30 062           II. Rövid lejáratú kötelezetts.           212 131             251 933                  251 933     

    IV. Pénzeszközök         121 738                87 051                 87 051          III. Egyéb passzív pénzügyi           101 393               85 189                    85 189     

     V. Egyéb aktív pénzügyi           59 684                93 475                 93 475                elszámolások          

          elszámolások                   

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:    9 801 378         9 850 854                  -          9 850 854      FORRÁSOK ÖSSZESEN:      9 801 378         9 850 854                   -            9 850 854     

          

Az Önkormányzat a 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a számviteli törvényben, illetve a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben 

foglaltak szerint állította össze.         

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

          

Tiszavasvári, 2010. április 29.       László András  

        könyvvizsgáló (ig. sz. 001992)  
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    13. sz. melléklet  

    

 a 12/2010.(IV.30) önk. 

rendelethez  

     

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 

2009. 

     
     adatok: eFt-ban  

Sorsz. Megnevezés  Eredeti   Módosított   Teljesítés  

      előirányzat    

01 Személyi juttatások       1 219 213         1 294 428             1 293 076     

02 Munkaadókat terhelő járulékok          371 149            362 464                361 902     

          

03 Dologi és egyéb folyó kiadások          754 438            841 968                786 997     

04 Végleges pézeszközátadás, egyéb támogatás            97 730           105 832                105 629     

05 Ellátottak juttatásai          218 803            208 708                198 242     

06 Felújítás            11 496             17 355                  17 100     

07 Felhalmozási kiadások          264 693            351 888                104 951     

08 Kölcsönök nyújtása            38 187                  38 684     

09 Felhalmozási pénzeszközátadás            13 670              19 045                  17 368     

10 Részesedés vásárlás       

11 

Költsvet. pénzforgalmi kiadások 

(01+...+10)      2 951 192        3 239 875           2 923 949     

12 Hitelek és kölcsönök kiadásai           28 216              28 216                  28 216     

13 Rövid lejáratú hitelek 

             158 

085     

            158 

085                158 085     

14 Finanszírozási kiadások (12+13)         186 301            186 301              186 301     

15 Pénzforgalmi kiadások (11+14)      3 137 493         3 426 176           3 110 250     

16 Pénzforgalom nélküli kiadások            71 679             39 063       

17 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                  33 791     

          

18 KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16+17)      3 209 172         3 465 239           3 144 041     

          

19 Intézményi működési bevételek          168 548            176 489                151 712     

20 Önkormányzatok sajátos működési bevételei         757 956            757 955                779 905     

21 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek            58 108              60 940                  29 373     

22 

21-ból Önkormányzatok sajátos felhalm. és 

tőkebev.           22 665              25 257                15 129     

23 

Támogatások, kiegészítések és átvett 

pénzeszközök       1 636 829        1 947 093             1 912 100     

24 

23-ból Önkormányzatok költségvetési 

támogatása      1 373 222         1 620 714          1 619 214     

25 Kölcsön visszatérülése             6 900              41 187                  41 613     

26 

Költsvet. pénzforg.bevételek 

(19+20+21+23+25)      2 628 341         2 983 664           2 914 703     

27 Hitelek, kölcsönök bevételei       490 400           384 472                189 185     
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28 Értékpapírok bevételei           21 670              21 670                  21 670     

29 Finanszírozási bevételek összesen (27+28)         512 070            406 142              210 855     

30 Pénzforgalmi bevételek (26+29)      3 140 411        3 389 806           3 125 558     

31 Pénzforgalom nélküli bevételek           68 761              75 433                    4 942     

32 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek     -            16 204     

          

33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31+32)      3 209 172        3 465 239           3 114 296     

          

34 Költsvet. bev. és kiad. különbsége -       325 769     -      219 841     -              9 205     

35 Finanszírozási műveletek eredménye         325 769            219 841                  24 554     

36 

Aktív és passzív pénzügyi műveletek 

ereménye                  17 587     



 

 124 

      14. sz. melléklet  

     

 a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez  

      

      

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 

2009. 

      

      
      

      adatok: eFt-ban  

Sorsz. Megnevezés  Előző év   Tárgyév  
 Auditálási 

eltérések  

 Tárgyév egysz. besz. 

audit. záróadatok  

1. Záró pénzkészlet                  121 738                        87 051                           87 051     

2. 

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont 

záróegyenlege -                 41 709                         8 286                             8 286     

3. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege                      30 062                           30 062     

4. Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye (-)         

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)                    80 029                     125 399                         125 399     

6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) -                   4 596     -                 28 413       -                  28 413     

7. Költségvetési támogatás kiutalatlan tám.miatt         

  módosító tételek (+,-)         

8. Váll.tev. eredményéből alaptev. ellát.-ra felhaszn. összeg         

9. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogsz.alapján mód. tétel (+,-)         

10. Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8+9)                    75 433                        96 986                           96 986     

11. 10-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa         

12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                  57 625                      96 986                        96 986     

13. 10-ből szabad pénzmaradvány                  17 808           
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   15. sz. melléklet 

    

a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez 

     

     

     

     

Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

2009. évi költségvetésének teljesítése 

     

     

     

     
     adatok: eFt-ban  

     

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés 

  előirányzat   %-a 

Támogatás, pénzeszköz átadás 2133 2133 2123 99,53% 

Postaköltség     1   

Pénzeszköz-átadás államházt.-on 

kívülre     48   

Képviselők juttatásai         407              407            373     91,65% 

TB- járulék         

Egészségügyi hozzájárulás           45                45              41     91,11% 

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés             4                  4       0,00% 

Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.              4                  4       0,00% 

Kisértékű tárgyi eszk.és szell.term. 

besz.                4       

Egyéb készletbeszerzés           22                22       0,00% 

Nem adatátviteli c. távközlési díjak         275              150            152     101,33% 

Szállítási szolgáltatás         120                62              75     120,97% 

Adatátviteli célú távközlési díjak              39       

Televízió előfizetés díja              16       

Vás. term. és szolg. ÁFA         125              182            192     105,49% 

Belföldi kiküldetés           22                  5       0,00% 

Reprezentáció         120              350            464     132,57% 

Egyéb dologi kiadások         120              587            137     23,34% 

Költségvetési kiadások összesen:      3 397           3 951         3 665     
92,76% 

Bevételek:       
  

Állami támogatás         571              854            854     100,00% 

Önkormányzati támogatás      2 826           3 097         2 811     90,77% 

Költségvetési bevétel összesen:      3 397           3 951         3 665     
92,76% 
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     16. számú melléklet 

      

a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez 

       

       

       

A hitelállomány és a hitelek törlesztése 

       

       

       

      adatok: eFt-ban 

  Hitelállomány Hiteltörlesztés 

Megnevezés 2009.dec. 31. 2010 2011 2012 2013 2014 

Infrastrukturális hitel (lejárat: 2025)        373 853          24 928          24 928          24 928         24 928         24 928     

Beruházás a 21. sz. iskolába 

(lejárat:2015.)          12 450            2 075            2 075            2 075           2 075           2 075     

Viziközműtársulati hitel-Tiszavasvári        216 494                 83        216 411           

Viziközműtársulati hitel-Üdülőterület          82 263                1 000         

Gépjármű vásárlási hitel            1 339            1 060               279           

Beruházási hitel Városi Strandfürdő fejl.            2 772            5 544           5 544           5 544     

Rövidlejáratú hitel        189 186        189 186             

Összesen:        875 585        217 332        246 465          33 547         32 547         32 547     
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17.sz. melléklet 

     
a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez 

      

 A Tiszavasvári Önkormányzat 2009. évi közvetett  támogatásai a helyi adóknál 

      

ezer Ft-ban 

Sorsz. 
A támogatás 

adónemenként 

Adóelen-

gedés 

Adómen-

tesség 

Behajthatat

-lanság 
Összesen 

összege eFt eFt 

  Gépjárműadó és pótlék 73 3 492   3 565 

  Iparűzési adó és pótlék 93     93 

  Magánszemélyek komm. adó 1 432     1 432 

Összesen:   1 598 3 492 0 5 090 
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Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2009. évi mérlege  

18. sz. melléklet            

a 

12/2010.(IV.30.)önk

. rendelethez         

adatok eFt-ban 

Sorsz. Eszközök Állományi érték Sorsz. Források Állományi érték 

      2008 2009       2008 2009 

1. 1. Alapítás-átszerv. aktivált érték     63. 1. Induló tőke 637 415 637 415 

2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált érték     64. 2. Tőkeváltozások 

8 055 

416 

8 064 

518 

3. 3. Vagyoni értékű jogok 394 307 65. 3. Értékesítési tartalék     

4. 4. Szellemi termékek 13 192 29 867 66. D.) 

SAJÁT TŐKE 

ÖSSZESEN 

8 692 

831 

8 701 

933 

5. 5. Immateriális jav.adott előleg     67. 1. Ktgv-i tartalék elszám. 80 029 125 399 

6. 6. Immateriális javak értékhely.     68.   - tárgyévi ktgv-i tartalék 80 029 125 399 

7. I. Immateriális javak 13 586 30 174 69.   - előző évi ktgv-i tartalék     

8. 1. Ingatlanok, kapcs. v. jog 

6 649 

128 

6 619 

498 70. 2. 

Költségvetési 

pénzmaradvány     

9. 2. Gépek, berendezések, felsz. 128 431 113 087 71. 3. Kiadási megtakarítás     

10

. 3. Járművek 18 845 16 338 72. 4. Bevételi lemaradás     

11

. 4. Tenyészállatok     73. 5. Előirányzat-maradvány     

12

. 5. Beruházások, felújítások 167 850 10 541 74. I. Ktgv-i tartalék összesen 80 029 125 399 

13

. 
6. 

Beruházárokra adott előlegek   1 080 75. 1. Vállalk. tartalék elszám.     

14

. 
7. 

Állami készletek, tartalékok     76.   - tárgyévi váll. tartalék     

15

. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesb.     77.   - előző évi váll. tartalék     

16

. II. Tárgyi eszközök összesen 

6 964 

254 

6 760 

544 78. 2. Vállalkozási tev. eredménye     

17

. 1. Egyéb t. részesedés 178 703 76 433 79. 
3. Vállal. tev. kiadási megtak. 

    

18

. 2. 
Tartós hit. megtest. értékp. 43 340 21 670 

80. 4. Vállal. tev. bev. lemaradása 
    

19

. 3. Tartósan adott kölcsön  936 688 81. II. Vállal. tartalék összesen 0 0 

20

. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek     82. E.) TARTALÉKOK ÖSSZ. 80 029 125 399 

21

. 5. Egyéb hosszú lejáratú köv.     83. 1. Hosszú lejáratú kölcsönök     
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22

. 
6. 

Befekt.pénzügyi eszk. értékh.     84. 2. Tart. fejl. cél kötv. kib.-ból     

23

. 
III. 

Befekt. pü-i eszk. össz. 222 979 98 791 85. 3. 

Tart. műk. célú kötv. kib.-

ból     

24

. 
1. 

Üzemeltetésre,kez. átadott eszk. 

2 255 

133 

2 561 

201 86. 4. Ber. és fejl. célú hitelek 714 994 686 400 

25

. 
2. 

Koncesszióba adott eszk.     87. 5. Műk. célú hosszú lej. hitelek     

26

. 
3. 

Vagyonkezelésbe adott eszk.     88. 6. Egyéb hosszú lejáratú köt.      

27

. 
4. 

Vagyonkezelésbe vett eszk.     89. I. Hosszú lejáratú köt. össz. 714 994 686 400 

28

. 
5. 

1-4. értékhelyesbítése     90. 1. Rövid lejáratú kölcsönök     

29

. IV. Üz., kez. átv. eszk.  

2 255 

133 

2 561 

201 91. 2. Rövid lejáratú hitelek 158 085 189 185 

30

. A.) BEF. ESZK. ÖSSZESEN 

9 455 

952 

9 450 

710 92. 3. Kötelez. (szállító) 28 260 15 225 

31

. 1. Anyagok 374 386 93.   - tárgyévi szállító köt. 8 890 684 

32

. 2. Bef-len term., félk. term.     94.   - t. évet köv. év szállítói köt. 19 370 14 541 

33

. 3. Növendék-, hízó állat     95. 4. Egyéb rövid lejáratú köt. 25 786 47 523 

34

. 4. Késztermékek     96.   - váltótartozások     

35

. 5/a. Áruk közv. szolg.     97.   

-munkavállalókkal szemb. 

köt.     

36

. 5/b. Köv. fejében átv.eszk, készl.     98.   - ktgv.-sel szemb.köt.     

37

. I. Készletek összesen 374 386 99.   - ip.adó feltöltés miatti köt. 23 587 13 868 

38

. 1. Követelés áru sz. 4 145 3 093 

100

.   - helyi adó túlfizetés 2 065 2 603 

39

. 2. Adósok 116 895 176 264 

101

.   

- tám. progr.előleg miatti 

köt.     

40

. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 3 704 4 367 

102

.   - szab. kif. miatti köt.     

41

. 4. Egyéb követelések 14 050 5 446 

103

.   

-garancia és kez.váll.-ból 

köt.     

42

.   - kölcsön t. évet köv.év. részl.     

104

.   

- hosszú lej. kölcs. köv. év 

törl.     

43

.   

- hosszú lej. köv.-ből es. 

részletek     

105

.   

- felh. célú kötv. köv. év 

törl.     

44

.   - támogatási progr. előlege     

106

.   

- műk. célú kötv. köv. év 

törl.     
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45

.   

- tám. progr. szab.talan kif. m. 

köv.     

107

.   - ber. fejl. hit. köv. év törl.   30 918 

46

.   - gar.kez.váll.-ból szárm. köv.     

108

.   - műk. c. h. hit. köv. év törl.     

47

. II. Követelések összesen 138 794 189 170 

109

.   - egyéb h. l. köt. köv. év törl.     

48

. 1. Egyéb részesedés     

110

.   

- tárgyévi kv.-t terhelő 

r.l.köt. 134 134 

49

. 2. Forg. célú hitelvisz. értékp. 24 836 30 062 

111

.   - t.évet követő évet t.r.l. köt.     

50

. III. Értékpapírok összesen 24 836 30 062 

112

.   - egyéb különféle köt.     

51

. 1. Pénztárak, csekkek, betétk. 565 321 

113

. II. Röv. lej. köt. össz. 212 131 251 933 

52

. 2. Költségvetési bankszámlák 121 173 86 730 

114

. 1. 

Ktgv-i passzív függő 

elszám. 2 876 1 223 

53

. 3. Elszámolási számlák     

115

. 2. 

Ktgv-i passzív átfutó 

elszám. 98 517 83 966 

54

. 4. Idegen pénzeszközök     

116

. 3. 

Ktgv-i passzív kiegy. 

elszám.     

55

. IV. Pénzeszközök összesen 121 738 87 051 

117

. 4. Ktgv-en kív. passz. pü. elsz.     

56

. 1. Ktgv-i aktív függő elsz. 3 001 14 972 

118

.   - ktgv-en kív. letéti elszám.     

57

. 2. Ktgv-i aktív átfutó elsz. 56 663 78 483 

119

.   - nemzetk. tám. pr.dev.elsz.     

58

. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. 20 20 

120

. III. Egyéb passzív elsz. 101 393 85 189 

59

. 4. Ktgv-en kív. aktív kiegy. elsz.     

121

. F.) KÖTELEZETTS. ÖSSZ. 

1 028 

518 

1 023 

522 

60

. V. Egyéb aktív pü-i összesen 59 684 93 475           

61

. B.) FORGÓESZK. ÖSSZESEN 345 426 400 144           

62

. 

ESZKÖZÖK 

ÖSSZESEN   

9 801 

378 

9 850 

854 

122

. 

FORRÁSOK 

ÖSSZESEN   

9 801 

378 

9 850 

854 
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Tárgy: (9. np.): Előterjesztés Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tiszavasvári 

Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2009. évben végzett belső ellenőrzési 

tevékenységről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős: Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet  elfogadását. 

 

Lázár István az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet 

elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szőke Zoltán a Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága 4 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Rádulyné Domrádi Erzsébet a Lakásügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lakásügyi Bizottsága 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Dr. Litkei László a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
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Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület 17 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

HATÁROZAT 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2010.(IV.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés  

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2009. évben végzett belső 

ellenőrzési tevékenységről 

 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 92. §. (10) bekezdés alapján Tiszavasvári Város 

Önkormányzatánál és intézményeinél 2009. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 

készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  

MUNKASZERVEZETE 

4440 TISZAVASVÁRI VÁROSHÁZA TÉR 4. 

 

Bundáné Badics Ildikó 

Jegyző részére 

 

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2009. évben végzett belső 

ellenőrzési tevékenységről 

 
A belső ellenőrzési tevékenységet az önkormányzat Tiszavasvári Város Önkormányzatánál, 

valamint költségvetési szerveinél az önkormányzat és a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi 

Társulás között létrejött megállapodás alapján a Társulás Munkszervezete végezte. 

 

A Munkaszervezet részéről, mint belső ellenőrzési vezető jelentési kötelezettségemnek az 

alábbiakban teszek eleget: 

 

A helyi önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét az alábbi 

jogszabályok meghatározzák meg: 

 - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény, 

 - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 

 - az államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet,  

 -a költségvetési szervek belső ellenőrzési ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) 

kormányrendelet (BER). 

 

Személyi feltételek 

 

A belső ellenőrzés személyi feltételét a Polgármesteri Hivatal és a Munkaszervezet között 

létrejött megállapodás alapján 1 fő belső ellenőr jelentette. 

Az ellenőr a szakmai ismeretek folyamatos bővítése érdekében részt vett a meghirdetett 

továbbképzéseken, valamilyen ellenőrzésekhez - kiemelten a változásokhoz – kapcsolódó 

témákban (Belső kontollrenszer kialakítása, informatikai rendszer ellenőrzése). 

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége mind az intézményi belső ellenőrzéseknél, 

mind pedig a fenntartói ellenőrzéseknél – szervezetileg és feladatkört tekintve is – biztosított 

volt, ennek megsértése nem fordult elő. 

Az ellenőrzések során az ellenőrzöttekkel a kapcsolattartás problémamentes volt, az 

ellenőrzési tevékenység, az ellenőri jogosultságok gyakorlásának akadályoztatására nem került 

sor. 

 

Tárgyi feltételek 

 

A munka végzéséhez rendelkezésre állt 1 db asztali számítógép nyomtatóval, fénymásoló, 

telefonvonal, internet hozzáférés, jogtár, valamint a folyamatosan bővülő szakirodalom is. 

 

A 2009. évi belső pénzügyi ellenőrzés tervezése és végrehajtása 
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Az önkormányzat és a Polgármesteri hivatal 2009. évi belső ellenőrzési tervét a képviselő-

testület a 247/2008. (11. 27.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá, míg az intézmények terveit 

a költségvetési szerv vezetője. 

Az ellenőrzési tervek a fenntartói és az intézményi igények előzetes felmérése, valamint az 1 

fő belső ellenőr ellenőri napjai 70 %-ának összevetése alapján készültek. Az ellenőri napok 

30%-a soronkívüli ellenőrzésekre tartalékolásra került.  

Az ellenőri napok intézmények közötti felosztása az éves költségvetési előirányzatok alapján 

történt, de figyelembe vételre került egy-egy ellenőrzés időszükséglete is. Az igények és 

időszükségletek mellett meghatározóak voltak már 2009. évben az Állami Számvevőszék által 

tartott ellenőrzés időközi megállapításai is. Amelyik intézményre csak néhány nap jutott, 

ellenőrzést csak a következő évben tervezünk, mivel egy ellenőrzésre 1-2 nap nem elegendő. 

A 2009. évi belső ellenőrzési tervben összességében 13 ellenőrzés szerepelt, ebből 4 

ellenőrzés fenntartói ellenőrzés, a 9 intézményi belső ellenőrzés. 

Az ellenőrzések alakulása az ellenőrzések típusa alapján: 

 

Megnevezés 
Szabályszerű- 

ségi 
Pénzügyi 

Szabályszerű-

ségi/Pénzügyi 

Renszer-

ellenőrzés 
Teljesítmény

 

Informatikai 

rendszer 

ellenőrzés 

Tanácsadási 

tevékeny 

Ellenőrzések  
Száma Napja Száma Napja Száma Napja Száma Napja Száma Napja Száma Napja Száma Napja 

Fenntartói ellenőrzések 
              

-Tervezett ellenőrzések  
1 15 1 15   2 30       

-Tényleges ellenőrzések 
1 20 1 12   2 40       

-Soronkívüli ellenőrzések 
  1 15         3 9 

Intézményi ellenőrzések 
              

-Tervezett ellenőrzések  
2 30 1 15 2 16 1 15 2 12     

-Tényleges ellenőrzések 
2 30 1 17 3 29   1 6     

-Soronkívüli ellenőrzések 
              

Fenntartó, intézményi ell. 
              

-Tervezett ellenőrzések  
3 45 2 30 2 16 3 45 2 12     

-Tényleges ellenőrzések 
3 50 3 44 3 29 2 40 1 6     

-Soronkívüli ellenőrzések 
  1 15         3 9 

Ellenőrzések mindösszesen 
              

TKT SZESZK 
              

-Tervezett ellenőrzések  
    1 12         

-Tényleges ellenőrzések 
    1 7         

-Soronkívüli ellenőrzések 
              

 

A tervezett és a tényleges ellenőrzések alakulása az önkormányzatnál és intézményeinél 

összesen:  

Megnevezés Ellenőrzések száma Ellenőri napok 

Tervezett ellenőrzések 12 148 

Tényleges ellenőrzések   

Terv szerinti ellenőrzések 11 154 

Soron kívüli ellenőrzések 4 24 
Tényleges ellenőrzések összesen 15 178 

TKT- nél a SZESZK ell. terve 1 12 

TKT- nél a SZESZK ell. tény 1 12 

A fenntartó és az intézmények szabályszerűségi, pénzügyi, szabályszerűségi/pénzügyi, 

rendszer- és teljesítmény ellenőrzésekre tartottak igényt. 

A tervezett ellenőrzésekből 1 rendszer ellenőrzés maradt el a belső ellenőr táppénzes 

állománya miatt. Helyettesítése nem volt megoldható, mivel a térségben 2 ellenőr látja el a 

belső ellenőri feladatokat. 
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A belső ellenőr feladatát képezte a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális-

Egészségügyi Szolgáltató Központjának belső ellenőrzése is. 

 

A 160 ellenőri nappal szemben összesen 190 ellenőri nap keretében valósultak meg az 

ellenőrzések. Az 54 tartalék nap terhére 30 nap került igénybe vételre. A különbözet 

beszámolók, tervek, szabályzat készítésére, továbbképzéseken való részvételre került igénybe 

vételre. 

 

A fenntartói ellenőrzések, a megállapítások az 1/1.-1/2. mellékletben kerültek 

összefoglalásra. 

3 esetben került intézkedési terv bekérésre. Célja a belső kontroll rendszer előírásainak, a 

szabályozottságnak a biztosítása. Kidolgozása – figyelembe véve az intézményi ellenőrzések 

során tett megállapításokat is - a Polgármesteri Hivatalnál és a Városi Kincstárnál határidő 

biztosításával folyamatban van. 

 

Az intézmények belső ellenőrzéseit, megállapításait a 2/1.-2/2.-2/3. mellékletek 

tartalmazzák. 

 

Az ellenőrzések lefolytatására, a megállapítások megfogalmazására a BER. Előírásai 

mellett a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályai szerint 

került sor (dokumentumok készítése, döntések meghozatala, elszámolás). 

 

A FEUVE 2009. július 1.-től kiegészült a kontrollkörnyezet, a kontrolltevékenységek, 

információs és kommunikációs rendszer, monitoring rendszer kidolgozásával és 

működtetésével és ezzel egyidejűleg a belső kontroll rendszer nevet kapta. 

 

A Városi Kincstár közreműködésével – részére feladatként megállapítva – a belső 

kontroll szabályzat kidolgozása folyamatban van. 

 

Megállapításra került, hogy az intézmény feladatát képező ellenőrzési nyomvonalakat 

folyamatosan aktualizálni kell, illetve biztosítani kell a kidolgozott és rendelkezésre álló 

kockázatkezelés és a szabálytalanságok kezelési rendjének gyakorlati alkalmazását a hibák 

hiányosságok csökkentése érdekében.  

Alkalmazását – vezetői feladatként – a vonatkozó jogszabályok kiemelten hangsúlyozzák. 

 

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem volt kimutatható. 

A feltárt esetleges hiányosságok menetközben pótolhatóak voltak, korrigálásuk az 

ellenőrzéssel egyidejűleg megtörtént, vagy arra az ellenőrzés felhívta az érintettek figyelmét 

és intézkedési tervek készítésével, annak végrehajtásáról szóló beszámoló bekérésével 

biztosította azok megvalósítását. 

 

A megváltozott gazdasági környezet, a költségvetés finanszírozási nehézségei miatt növekszik 

a fenntartó önkormányzat és a végrehajtó apparátus elvárása a rendelkezésre álló forrásokkal 

való hatékony gazdálkodásra. A tervezett és végrehajtott ellenőrzések célja e forrásokkal való 

szabályszerű, gazdaságos és hatékony gazdálkodás elősegítése. 

Az intézményekkel szemben az ellenőrzés során elvárás ezek betartása, melyek végrehajtására 

való törekvést tükrözi a szabályszerűségi ellenőrzések iránti belső ellenőrzési igény is. 
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Továbbra is fontos a belső ellenőrzés számára minél több területen, a teljesítmény, a rendszer 

ellenőrzésekkel, az informatikai rendszer ellenőrzésekkel kapcsolatos a továbbképzéseken 

való részvétel az intézményi igényeknek és a jogszabályoknak megfelelő ismeretek bővítése, a 

változó jogszabályi környezethez való alkalmazkodás érdekében. 

 

Kérem a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Tiszavasvári, 2010. április 21. 

 

 

                                                                                                                Graczka István 

                                                                                                         Belső ellenőrzési vezető 
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1/1. számú melléklet- Belső ellenőrzési beszámoló 

Az ellenőrzés megnevezése 
Ellenőrzött 

szerv 

Ellenőrzés Azonosított 

kockázati 

tényezők 

Az ellenőrzés megállapításai Tervezett Soron-

kívüli 
Tipusa 

Megvalósult 

Fenntartói ellenőrzések Igen Nem Oka       

1. 
2009. évi normatíva 

igénylésének szabályszerűsége, 
dokumentáltsága 

Középiskola
, Szakiskola 

és 
Kollégium 

20 
nap 

      

Szabály- 
szerűségi 

Folyamatok 
dokumentáltsága, 
adokumentumok 

szabályszerűsége 

A tanulói létszám pontos 
meghatározása, a tanulói jogviszonyt 
rögzítő dokumentumok áttekintése, 
statisztikával való egyezőség 
biztosítása, a normatíva modosítás 
előkészítése. A készült intézkedési 
terv végrehajtásra került. 

2. 
A 2007. évi pénzmaradvány 

vizsgálata 
Intézménye

k 

12 
nap 

      

Pénzügyi 
ellenőrzés  

Előirányzatoktól 
eltérő teljesítések. 

Feladatok  
elmaradása 

A helyesbített pénzmaradvány 
intéményenként megállapításra került. 
Az intézményenként kimutatott 
pénzmaradvány 1350 eFt kivételével 
elfogadásra került. 

3. 

A 2008. évi gazdálkodás 
szervezettsége, 

szabályozottsága, az inzézményi 
vagyonnal való gazdálkodás, a 
FEUVE rendszer működése a 

folyamatokban 

Középiskola
, Szakiskola 

és 
Kollégium 

21 
nap 

      

Rendszer 
ellenőrzés 

A bevételek, kiadások 
alakulása az 

előirányzatokhoz 
viszonyítva, 

előirányzatoktól való 
eltérések 

módosításokkal való 
követése, a gazdálkodás 

szabályozottságának 
biztosítása. Hiányuk a 

gazdálkodás 
jogszabályoktól való 

eltérését erdményezi. 

Az intézmény a jóváhagyott 
előirányzaton és létszámkereten belül 
gazdálkodott. Az üres álláshelyek 
fedezetét a személyi juttatások 
előirányzatán belül használta fel. A 
saját bevételek, a dologi kiadások , 
felhalmozási kiadások előirányzat-
módosítást igényeltek volna. A 
pénzforgalom teljesítésének  
folyamatos figyelemmel kísérése. Az 
intézmény gazdálkodásához 
szükséges szabályzatok teljes 
körének, aktualizálása és  biztosítása 
az intézményben. Intézkedési terv 
készült, melynek végrehajtása a 
Városi Kincstár közreműködésével, a 
megváltozott jogszabályok figyelembe 
vételével folyamatban van. 
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1/2. számú melléklet- Belső ellenőrzési beszámoló 

Az ellenőrzés megnevezése 
Ellenőrzött 

szerv 

Ellenőrzés Azonosított 

kockázati 

tényezők 

Az ellenőrzés megállapításai Tervezett Soron-

kívüli 
Tipusa 

Megvalósult 

Fenntartói ellenőrzések Igen Nem Oka       

4. 
A 2008. évi gazdálkodás 

szervezettségének, szabályozottságának, 
végrehajtásának ellenőrzése 

Egyesített 
Óvodai 

Intézmény 

19 
nap 

      

Redszer 
ellenőrzés  

A gazdálkodás 
szabályozottsága, 
intézményben való 

rendelkezésre 
állása, ismerete, a 

gazdálkodási 
folyamatok  

szabályzatok szerinti 
nyomonkövetése 

A gazdálkodásra vonatkozó 
szabályzatok aktualizálása és 
beszerzése a Városi Kincstártól, 
intézményben való rendelkezésre 
állása, belső kontroll szabályzatok 
gyakorlati alkalmazása, beépítése a 
vezető tevékenységébe. Pénzforgalmi 
adatok rendszeres értékelése, ez 
alapján szükséges intézkedések 
eszközlése. A 2008. évi gazdálkodás 
csak többlet önkormányzati 
támogatással volt biztosított. 
Intézkedési terv készült. 

5. 

A Tiszavasvári Alkaloida ZRT. 
Távhőszolgáltatási  2009. január 1.-ei  

díjtételeinek megalapozottságának 
vizsgálata 

Tiszavasvári 
Alkaoida  

ZRT 

15 
nap 

    

Soron-

kívüli 
Pénzügyi 
ellenőrzés  

A költségek 
alátámasztják-e a 

díjemelést 

A  távhhőszolgáltatási tényleges 
költség (2954 Ft/GJ) még mindig 
37 %-kal haladja meg a 2009. 
január 1.-től  érvényesített díjat. 

6. 
A Tiszavasvári Sportközpont vezetőjének 

munkakör átadás-átvételle 

Tiszavasvári 
Sportközpont

, 
Polgármester

i Hivatal 

3   
nap 

    

Soron-

kívüli 

Tanács-
adási 

tevékeny-
ség 

Az átadás-átvétel 
szabályszerű 
lebonyolítása 

A Polgármesteri Hivatal és Városi 
Kincstár közreműködésével az 
átadás- átvétel megtörtént. 

7. 
1 fő köztisztviselő jubileumi 

jutalmazásának véleményezése 

Polgár-
mesteri 
Hivatal 

3  
nap 

    

Soron-

kívüli 

Tanács-
adási 

tevékeny-
ség 

A dolgozó a jubileumi 
jutalomra a 

jogszabályoknak 
megfelelően jogosult-e 

A vonatkozó jogszbályok és az Észak-
alföldi regionális Közigazgatási Hivatal 
vezetőjének állásfoglalását 
figyelembe véve a felsőfokú 
intézmény nappali tagozatás folytatott 
tanulmányok idejéből 6 hónap 
beszámít. 

8. 
1 fő közalkalmazott jubileumi 

jutalmazásának véleményezése 
Városi 

Kincstár 
3  

nap 

    

Soron-

kívüli 

Tanács-
adási 

tevékeny-
ség 

A dolgozó a jubileumi 
jutalomra a 

jogszabályoknak 
megfelelően jogosult-e 

A dolgozó a munkaviszonyai ból nem 
rendelkezett a közalkalmazotti 
törvénynek megfelelő közalkalmazotti 
jogviszonnyal a jubileumi jutalomra 
való jogosultsághoz. 
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2/1. számú melléklet - Belső ellenőrzési beszámoló 

Az ellenőrzés megnevezése 
Ellenőrzött 

szerv 

Ellenőrzés Azonosított 

kockázati 

tényezők 

Az ellenőrzés megállapításai Tervezett Soron-

kívüli 
Tipusa 

Megvalósult 

Intézményi ellenőrzések Igen Nem Oka       

1. 
A könytári állomány 
gyarapításának évenkéni 
alakulása és a forrásai 

Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

10        
nap 

      

Szabály-
szerűségi, 
pénzügyi 

Az önkormánmyzati 
támogatás nem 
biztosítja a jogszabály 
szerinti  
állománygyarapítást. 

A könyvtár állománygyarapítása 2006-
2008. években messze elmaradt a 
városi könyvtár tipusnak megfelelő 
országos javasolt gyarapítástól. Az 1 
lakosra jutó állomány gyarapítási 
érték  a városi könyvtárak országos 
átlagához viszonyítva 55,2%. A 
jogszabály szerint javasolt 
gyarapításhoz a biztosított önk. 
támogatás kétszeresére lenne 
szükség. 

2. 
A 2009. évi kistérségi normatíva 
igénylése és várható teljesítése 

Pedagógiai 
Szakszogálat

i Központ 
12     nap       

Szabály-
szerűségi, 
pénzügyi 

A 2009. évi normatíva 
igénylése 2009. évi 
jogszabályoknak 
megfelelően történt-e. 

A 2009. évi teljesítménymutatók 
számításában vátozás következett be. 
Az egyes időszakokra a 
felsösszesített heti ellátotti létszámot 
nem az egyes időszakokra jutó 
ellátási hetek számával, hanem 2009. 
év ellátási heteinek számával kell 
osztani. A vezető a mutatószámokat 
konzultálva szakemberekkel és 
alátámasztva minisztériumi 
állásfoglalással- átszámolta.A 
mutatószám változás nem 
eredményezett jelentős normatíva 
eltérést.  

3. 
Az intézmény telefon használatának 
szabályozása és végrehajtása 

Egyesített 
Óvodai 

Intézmény 

7             
nap 

      

Pénzügyi-
szabály-

szerűségi 

Gazdaságos és 
hatékony volt-e a 
telefonhasználat a 
gyakorlati megvalósulás 
során. 

Belső szabályzattal nem rendelkezik 
az intézmény, de a Városi Kincstár 
nyilatkoztatta , aki a vélelmezett 
magánhasználat adó-és 
járulékköteles formáját választotta. 
Szükséges volt a nyilatkozatopk 
folytatólagossá tétele. A gyakorlati 
lebonyolítás szabályszerű,  az 
előirányzat betartása biztosított. 
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2/2. számú melléklet- Belső ellenőrzési beszámoló 

Az ellenőrzés megnevezése 
Ellenőrzött 

szerv 

Ellenőrzés Azonosított 

kockázati 

tényezők 

Az ellenőrzés megállapításai Tervezett Soron-

kívüli 
Tipusa 

Megvalósult 

Intézményi ellenőrzések Igen Nem Oka       

4. 
Az intézmény kötelező 
feladatainak ellátása 
költségvetés tükrében 

Hankó 
László 

Zeneiskola 
6 nap     

  

Teljesítmén
y  

Biztosítja-e a 
költségvetés a 
kötelező feladatok 
ellátását. 

A személyi feltételek a jogszabálynak, az 
épület a minőségb. követelményeknek, az 
eszközök a  kötelető eszközjegyzék szerint 
biztosítottak. Néhány esetben "0"-ra leírt 
eszközök igénybe vételére is szükség van. 

Az 1 M Ft értékű mariba beszerzése 
szüksége lenne a minőségb. rendszer 
szerint is. Új eszköbeszerzés pályázatból 
lehetőség. 

5. 
A pedagógiai 
továbbképzésre biztosított 
normatíva felhasználása 

Tiszavsvári 
Városi 

Kincstár 
17 nap       Pénzügyi 

A normatíva 
szabályszerű és 
hatékony 
felhasználása 

A pedagógus létszám az 
engedélyezett .A továbbképzési 
kötelezettséget 
nyilvántartják.Középtávú programmal 
rendelkeznek, a képzések a 
jogszabály szerintiek. A  tanulmányi 
szerződések rendelkezésre állnak. A 
központi támogatás felhasználás  
jogszabálynak megfelelő, saját 
forrásból kiegészítve. 

6. 
A FEUVE rendszer 
kialakításának és működésénak 
cizsgálata 

Tiszavsvári 
Városi 

Kincstár 
15 nap 

      

Szabály-
szerűségi 

 A FEUVE rendszer 
működése a  
szabályszerű és 
megbízható 
gazdálkodás 
érdekében  

Az alalpítóokiratnak megfelelően az 
SZMSZ és a belső kontoll rendszerré 
alakult FEUVE részét képező 
szabályzatok módosítása, a 
jogszabály változásnak megfelelően 
kiegészítése. A FEUVE-re vonatkozó 
kiegészítések, fogalmi változások, 
mellékletek elkészítése.Az ellenőrzési 
nyomvonal bővítése. A 
szabálytalanságok és 
kockázatkezelés rendjének gyakorlati 
alkalmazás. 2009. 07.01.-től érvényes 
elemekkel a belső kontroll szabályzat 
elkészítése, minden intézmény 
részére biztosítása. Az intézkedési 
terv alapján folyamatban van. 
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2/3. számú melléklet- Belső ellenőrzési beszámoló 

Az ellenőrzés megnevezése 
Ellenőrzött 

szerv 

Ellenőrzés Azonosított 

kockázati 

tényezők 

Az ellenőrzés megállapításai 

Tervezett Soron-

kívüli 
Tipusa 

  

Megvalósult   

Intézményi ellenőrzések Igen Nem Oka       

7. 

A költségvetési gazdálkodás 
rendszerének az Állami 

Számvevőszék vizsgálata során 
megállapított feladatok 
végrehajtása I. üteme 

Polgármes-
teri Hivatal 

    15 nap 
2010.év 3 

nap 
      

Szabály-
szerűségi 

A 
megállapításo

k  
végrehajtásra 

kerültek-e 

I. ütem " a jogszabályok maradéktalan betartása 

érdekében teendő intézkedések" keretében a gazdálkodást 

érintő legfontosabb szabályzatok hiányosságai pótlásra 

kerültek. A belső kontroll szabályzat FEUVE-re 

vonatkozó része kidolgozásra került. Módosításra került 

az SZMSZ. Határidő és felelős megjelölésével 

végrehajtásra vár a teljes belső kontroll szabályzat 

(ellenőrzési nyomvonal, kontrollkörnyezet, 

kontrolltevékenységek, információ és kommunikációs 

rendszer, monitoring) kidolgozása, 3 FEUVE feladat 

elkülönítése, a szabályzatok elkészítésének ellenőrzési 

nyomvonalba építése, a tervezés ellenőrzési 

nyomvonalának részletes kidolgozása (szervezeti 

egységek, intézményi igények indokoltsága, 

teljesíthetősége, saját bevételek megalapozottsága, 

rendeletekkel való összhangja, a pénzkezelési 

szabályzattal összhangban az utólagos vezetői ellenőrzés 

gyakorisága, a pénzügyi elszámolásoknál a 

kötelezettségvállalási szabályzattal való egyezőség 

biztosítása) folyamatban van. 
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A zárszámadás ellenőrzési nyomvonalát ki kell egészíteni 

az állami támogatások, hozzájárulások mutatószámai 

megbízhatóságára, a pénzmaradvány megállapítására 

vonatkozóan. Ki kell egészíteni az előirányzatoktól való 

eltérések indokoltságának, az intézményi beszámolók 

összhangjának, a jegyző által meghatározott 

adatszolgáltatással való összhangjának ellenőrzésével. 

Rendeletben kell jóváhagyatni az intézményi beszámolók 

felülvizsgálati rendjét. A gazdálkodás ügyrendjében meg 

kell határozni az előirányzat- nyilvántartás módját és 

formáját. Módosítani kell az SZMSZ-t a szakfeladatok 

rögzítése és a pénzügyi feladatokat ellátók feladat-és 

munkakörének rögzítése miatt.  

8. 
A gyakorlati oktatás tárgyi 
feltételeinek biztosítása, 
gyakorlata 

Középiskola 
Vasvári Pál 

Tagintézmén
y 

  Nem 

T
á
p
p
é
n

-z
e
s
 

á
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m
á
n
y
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Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr és Farkas Sándorné köztisztviselő elhagyták az 

üléstermet. 

 

Tárgy (10. np.): Előterjesztés az „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” 

című pályázat Akcióterületi Tervéről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester  

Témafelelős: Benicsák István alpolgármester témafelelős 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a rendelet-tervezetet a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra 

javasolja. 

 

Lázár István az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Rádulyné Dombádi Erzsébet a Lakásügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lakásügyi Bizottsága 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek  a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Dr. Litkei László a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Poczkodi Ferenc a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 

Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a témafelelős szóbeli tájékoztatásával a határozat-tervezet 

elfogadását javasolja. 

 

Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság levette napirendjéről az előterjesztést. 

 



 

 156 

A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

80/2010. (IV.  25.) Kt.sz. 

határozata 

 

„Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” 

című pályázat Akcióterületi Tervének jóváhagyásáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

 

Az Észak-alföldi Operatív Program keretében kiírt ÉAOP-5.1.1.A-2008-0002 kódszámú, 

„Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázat Akcióterületi Tervére 

vonatkozó előterjesztést – a pályázatban előirt mellékletekkel együtt – megtárgyalta és azt, 

mint végleges Akcióterületi Tervet jóváhagyta.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a végleges Akcióterületi Tervnek és mellékleteinek az NFÜ 

Közreműködő Szervezetéhez való határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon. 

 
 

Határidő: 2010. április 30.   Felelős:  Rozgonyi Attila polgármester 

Dr. Litkei László képviselő elhagyta a termet. 

 

Tárgy: ( 11.np.): Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületének 

akadálymentesítési munkáit megvalósító kivitelező kiválasztásával 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Csikós László Márk köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Szőke Zoltán a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 
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Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága 5 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban. 

 

A Képviselő-testület 16 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

81/2010. (IV. 29.) Kt. számú 

határozata 

 

A Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítési munkáit megvalósító 

kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1.) Elfogadja a CSEMBI Bt. (4273 Hajdúbagos, tag tanya 23.) által elkészített, a határozat 

mellékletét képező, a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítési munkáit 

megvalósító kivitelező kiválasztásával 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 az 5/2009. (III.31.) 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: Rozgonyi Attila polgármester 

Telefon: 06/ 42- 372-156 

E-mail: rozgonyi.attila@tiszavasvari.hu Fax: 06/42-275-000 

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 
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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 

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  Vasúti szolgáltatások  
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feltárása és kitermelése  

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

[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 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Tiszavasvári Város 

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése. 

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          X b) Árubeszerzés                c) Szolgáltatás                  

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

Építési koncesszió 

 

 

X 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 

kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória         

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió     

A teljesítés helye: 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

NUTS-kód             HU321  

A teljesítés helye  

NUTS-kód             •••••  

A teljesítés helye  

NUTS-kód                  ••••• 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
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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 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatal 

akadálymentesítése a dokumentációban részletezettek szerint. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
d) Fő 

szójegyzék 
Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy 
45.20.0000-9 ••••-•  ••••-• 

További 

tárgy(ak) 

42.41.60.00-5 ••••-•  ••••-• 

 

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)  

Az akadálymentesítéssel érintett épület összes szintterülete 1262, 04 m
2  

továbbá 1db lift, 1 db 

emelőpad  és rámpa beépítése. 
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II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                   igen      nem  

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 szolgáltatás-megrendelésre 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       2010/09/30.      (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) 

Az ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbér, szerződési biztosíték vállalását írja elő. A 

késedelmi kötbér mértéke 50.000 Ft/nap, maximum a nettó ellenszolgáltatás 3 %-a. A 

meghiúsulási kötbér a nettó ellenszolgáltatás 4%-a. Szerződési biztosítékként jóteljesítési 

garancia, melynek összege a nettó ellenszolgáltatás 3 %-a, a vállalt jótállás időpontjának 

lejártáig tartó érvényességgel, rendelkezésre bocsátása a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja 

szerint. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre. 

Az Ajánlatkérő előleget nem fizet, az igazolt teljesítést követően, a szabályszerűen kiállított 

számla ellenértékét 15 napon belül átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) 

bekezdésében foglaltakra. 

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

esetben) 

Nem követelmény 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott 

esetben)              igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  
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III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

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: 

Nem lehet Ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 

Kbt. 60.§ (1) és a Kbt. 61. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki – illetőleg akinek a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára 

erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 

bármelyike hatálya alatt áll. 

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 

249. § (3) bekezdés szerint kell írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) 

bekezdésében és a Kbt. 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének 

hatálya alá. 

Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 

60.§ (1) és a Kbt. 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya 

alatt áll. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 

10% -át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának a szerződés 

teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 

gazdasági alkalmassága igazolható: 

 

-A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint,  

valamennyi számlavezető pénzintézetének 60 

napnál nem régebbi (az ajánlattételi 

határidőhöz viszonyítva), nyilatkozatával az 

ajánlattevő pénzügyi helyzetéről az alábbi 

tartalommal: 

- mióta vezeti az ajánlattevő a bankszámláját, 

- volt-e a számlájával szemben 30 napot 

meghaladó sorban állás 2009. január 1-től. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10% -át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha 

 

 

 

 

a pénzintézeti nyilatkozatok bármelyikének 

tartalma alapján megállapítható, hogy az 

Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 

10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó számláján 30 napot 

meghaladó sorban állás mutatkozik 2009. 

január 1-től. 
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Az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés 

értékének 10% -át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozójának 

önállóan kell megfelelnie. 

Amennyiben ajánlattevő alkalmassága 

igazolása érdekében más szervezet(ek) 

erőforrására támaszkodik, az alkalmassági 

követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3) 

és (4) bekezdésben foglaltak is megfelelően 

alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. § 

3/E pontját. 

 

 

 

(1) III.2.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 

10% -át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának a szerződés 

teljesítéséhez szükséges műszaki illetve 

szakmai alkalmassága igazolható: 

 

- A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

az előző legfeljebb három év (2007., 2008., 

2009.) legjelentősebb magas építési, 

kivitelezési munkáira vonatkozó 

referenciáinak ismertetésével a Kbt. 68. § (2) 

bekezdés szerint igazoltan. 

 

- A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői 

végzettségének és képzettségének 

ismertetésével, és különösen azon személyek 

végzettségének és képzettségének 

ismertetésével, akik az építési beruházás 

teljesítéséért felelősek; (becsatolandó 

önéletrajz, megjelölve benne az adott személy 

gyakorlati idejét, végzettségét, képzettségét, 

az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok 

másolata, továbbá a felelős műszaki vezető 

jogosultságát igazoló határozat másolati 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10% -át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha 

együttesen:  

 

 

 

- nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt 

megelőző három évben (2007., 2008., 2009) 

évente legalább 1 db, legalább nettó 20 millió 

Ft értékű magas építési referenciával. 

 

 

- nem rendelkezik a 244/2006 (XII. 05.) 

Korm. rendelet és a 290/2007 (X.31.) Korm. 

rendelet szerinti felsőfokú végzettségű, 

legalább 1 fő magasépítési szakterületen 

névjegyzékbe felvett felelős műszaki 

vezetővel. 

 

- szakirányú felsőfokú végzettségű 

(magasépítés) legalább 5 éves vezetői 

gyakorlattal bíró vezető tisztségviselővel. 
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példánya,) 

 

A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 

teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések, illetve műszaki felszereltség 

leírásával (darabszám, műszaki paraméterek). 

 

 

- A Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján 

előző két évre (2007., 2008.) vonatkozó éves 

átlagos statisztikai állományi létszámáról és 

vezető tisztségviselőinek létszámáról készült - 

végzettség illetve képzettség szerinti 

bontásban - elkészített kimutatással. 

 

Amennyiben ajánlattevő alkalmassága 

igazolása érdekében más szervezet(ek) 

erőforrására támaszkodik, az alkalmassági 

követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3) és 

(4) bekezdésben foglaltak is megfelelően 

alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. § 

3/E pontját. 

 

- nem rendelkezik legalább 1 db legalább 130 

liter űrtartalmú betonkeverővel, legalább 1 db 

lapvibrátorral, legalább 1 db vakológéppel, 

legalább 1 db csempevágógéppel, legalább 2 

db fúrógéppel, és legalább 2 db ütvefúró 

géppel. 

 

- nem rendelkezik az előző két évre 

vonatkozóan legalább 10 fő éves átlagos 

statisztikai állományi létszámmal. 

 

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 
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IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli   

Tárgyalásos  X  

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 (nettó) 

2. Jogszabályban előírtnál 

hosszabb jótállási idő vállalása 

(max. +5 év) 

3. előteljesítés (nap) 

4.  

5.  

Súlyszám 

6 

2 

 

2 

 

Részszempont 

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                    igen     nem X 

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 X 

Igen válasz esetén 
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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/…/….  (év/hó/nap )                                                       Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    

igen X     nem        

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000.- Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő az ajánlati dokumentáció ellenértékét az 

Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744144-15404761-00000000 számlájára 

történő átutalással egyenlítheti ki. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2010/…/….   (év/hó/nap)                                                         Időpont: 10. 00 óra 

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) 

 ••••/••/••-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  ••• vagy napokban: ••• (az ajánlattételi határidő lejártától 

számítva) 
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

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

Helyszín: Tiszavasvári Városi Önkormányzat Tiszavasvári, Városháza tér 1. I. emeleti 

tárgyaló. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében 

megjelölt személyek 

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 X  nem     

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

egyéb hivatkozási alapot: A beruházás az ÉAOP-2009-4.1.5-09 Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) alapból finanszírozott. 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010……. 10.30 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010……... 10.30 óra 

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)   

Az Ajánlatkérő egy fordulóban, az ajánlatok beérkezésének fordított sorrendjében 

egymást követően tárgyal az Ajánlattevőkkel. A tárgyalás időpontja 2010. ………-án 

10.00 óra. 

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 rendelkezésre bocsátásának módja: a befizetés igazolását követően (az 

ellenérték (bruttó 50.000.- Ft) visszavonhatatlan átutalására vonatkozó banki igazolás 

bemutatásával) átvehető Csembi Bt. (Debrecen, Pacsirta u. 62.) irodájában 

munkanapokon 9
00

 -14
00

 –ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9
00

 -10
00

 –ig. A 

Kbt. 54.§ (4) bekezdésének megfelelően a dokumentáció megküldése kérhető. 

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:  
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Az ajánlatok elbírálása során adható pontszám részszempontonként 1-10 pont.  

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: 

Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontszámot, a 

többi ajánlattevő pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra. 

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 X    nem  

V.7) Egyéb információk: 

1.) Az ajánlattevőnek ajánlatát az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania: 

- Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, 

személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, példányonként összefűzve, 

spirálozva és átkötve vagy más sérülésmentesen nem bontható kötéssel, a tartalommal 

bíró oldalakat folyamatos sorszámozással ellátva, a nyilatkozatokat a cégjegyzésre 

jogosult által cégszerűen aláírva, kell benyújtani. 

- A 3 példányt „eredeti” vagy „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt 

borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell benyújtania az 

ajánlattevőnek:„Ajánlat Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatal 

Akadálymentesítésére. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.”  

- A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az 

ajánlatkérő címére. A postázási késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után 

érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.  

2.) Amennyiben az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második 

legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezen 

Ajánlattevővel köt szerződést. 

3.) Az Ajánlattevőnek, cégszerűen aláírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) 

bekezdés, 71. § (1) bekezdés tekintetében. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők 

mindegyikének – és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) – cégjegyzésre jogosult – képviselője/képviselői 

aláírási címpéldányának és 60 napnál nem régebbi (az ajánlattételi határidőhöz 

viszonyítva) cégkivonatának eredeti vagy hiteles másolatát. 

5.) Az ajánlattevőnek, cégszerűen aláírt formában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége 

esetén a vállalkozási szerződés aláírását követő 8 napon belül teljes körű 

felelősségbiztosítást köt. 

6.) Az ajánlatkérő 2010………………..-én 10.00 órától helyszíni bejárást tart, gyülekező 

helye: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló 

(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). 

7.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 
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V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2010/…/…. (év/hó/nap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A. MELLÉKLET 

2. További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: Csembi Bt. 

Postai cím: Tag tanya 23. 

Város/Község: Hajdúbagos 

 

Postai 

irányítószám: 

4273 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Éles J. Viktória 

Telefon: 06/30-395-83-11 

 

E-mail: drelesviki@t-email.hu 06/52-785-710 

Internetcím (URL): 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ 

BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: Csembi Bt. 

Postai cím: Tag tanya 23. 

Város/Község: Hajdúbagos 

 

Postai 

irányítószám: 

4273 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Éles J. Viktória 

Telefon: 06/30-395-83-11 

 

 

E-mail: drelesviki@t-email.hu Fax: 06/52-785-710 

Internetcím (URL): 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL 

BENYÚJTANI 

Hivatalos név: Csembi Bt. 

Postai cím: Tag tanya 23. 

Város/Község: Hajdúbagos 

 

Postai 

irányítószám: 

4273 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Éles J. Viktória 

Telefon: 06/30-395-83-11 

 

 

E-mail: drelesviki@t-email.hu Fax: 06/52-785-710 

Internetcím (URL): 

         Rozgonyi Attila 

          Polgármester 

           ellenjegyző 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a Városi Piac üzemeltetetésére kiírandó pályázatról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Áfra Mikós aljegyző 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága 5 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Tündik András a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül Javasolja a 

Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Tájékozatta a képviselőket, hogy a Városi Piac további üzemeltetésével kapcsolatos korábbi 

döntésének megfelelően készült el az előterjesztés, amelynek megszavazását kérte a 

képviselőktől. 

 

Császár József képviselő: 

Azt kérdezte, hogy mi a haszon az Önkormányzat számára a piac üzemeltetésében. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

A kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a piac üzemeltetője évente beszámol az 

üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységről. A haszon a bérleti díj és a fejlesztési beruházások 

összege. Összesen 5 év alatt 3 millió Ft értékű fejlesztést valósított meg a jelenlegi üzemeltető 

amiből fél millió Ft- ot költött tavaly bitumenezésre. 

 

 

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

82/2010. (IV. 29.) Kt. sz. 

  

határozata 

 

a Városi Piac üzemeltetetésére kiírandó pályázatról 

 

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.) nyílt pályázatot ír ki, a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő - tiszavasvári 

0358/155 hrsz-ú 4761 m
2
 nagyságú, vásártér megnevezésű, a valóságban Tiszavasvári, 

Vágóhíd utcában található - Városi Piac elhelyezését szolgáló ingatlan 2010. augusztus 1. 

napjától történő piaci tevékenység végzésére történő hasznosítására, az alábbi 

feltételekkel: 

 

a.) A bérlet időtartama:  

2010. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjával bezáróan, 5 éves időtartamra 

szól.  

 

b.) Elvégzendő főbb feladatok: 

- piac rendeltetésszerű működtetésének biztosítása a hatályos szabályok szerint, 

- piac és létesítményei karban- és tisztántartása, a jó gazda gondosságával. 

 

c.) A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

- Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy  

 ajánlatát a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, vásárokról 

és piacokról szóló 38/2009. (X. 30.) rendeletének ismeretében tette meg, 

 a piac fenntartását vállalja, az üzemeltetéshez megfelelő hatósági 

engedélyekkel rendelkezik, illetve biztosítja az üzemeltetés jogi feltételeit,  

-  a piacot, mint közösségi teret milyen módon kívánja fejleszteni, illetve a 

fejlesztésre milyen feltételek mellett vállal kötelezettséget, 

- a piac területén milyen nagyobb rendezvényeket tervez, szervez, vagy 

közreműködik, 

-  a piac használói számára milyen szolgáltatások nyújtását vállalja, 

- az üzemeltetés tervezett leírását (pl. nyitvatartási idő, foglalkoztatott létszám, új 

szolgáltatások bevezetése stb.), 

-  az üzemeltetés során elvégzendő feladatokat heti, havi és eseti csoportosításban, 

-  ajánlatot a Piac bérleti díjának éves mértékére, illetve azt, hogy pályázó előre 

vállalja-e, ha igen, mennyi időre előre vállalja megfizetni a bérleti díjat, 

-  az Önkormányzat részére a szerződés megkötésekor fizetendő kaució összegét. 

  

d.) A pályázatokat érvényesen zárt borítékban, Tiszavasvári Város Polgármesteréhez 

címezve ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal 101. számú hivatali 
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helyiségében kell benyújtani, legkésőbb 2010. június 16-án (szerdán) 17.00 óráig. A 

borítékon fel kell tüntetni, hogy „AJÁNLAT A PIAC BÉRLETÉRE”. 

 

 A beérkezett pályázatokat Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Jogi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági, 

valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási bizottságai értékelik, majd a Képviselő-testület 

bírálja el, az értékelést követő első rendes ülésén. 

 

e.) Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást - érvényes pályázat(ok) 

benyújtása esetén is – minden indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a  

a.) Városi Piac bérbeadásáról/üzemeltetésbe adásáról szóló pályázati kiírást az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (IX. 

15.) rendelet 4. számú mellékletében található versenyeztetési szabályzat előírásai 

szerint hirdesse meg, 

b.) beérkezett pályázatokat a bizottsági véleményekkel együtt terjessze a Képviselő-

testület elé. 

 

 Határidő: azonnal, illetve esedékességkor  Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

 

Dr Litkei László képviselő visszaérkezett a terembe, Benicsák István alpolgármester 

elhagyta termet. 

 

Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges 

beruházási hitel felvétele érdekében megkötött kölcsönszerződés és 

jelzálogszerződés módosításáról  

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-

tervezet elfogadását. 
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A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

83/2010.(IV.29.) Kt. sz. 

határozata 

 
 

a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében 

megkötött kölcsönszerződés és jelzálogszerződés módosításáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Strandfürdő 

fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel 2009. augusztus 24-én megkötött szerződései 

módosításáról az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Jóváhagyja a határozat mellékletében szereplő kölcsön- és jelzálogszerződés 1. sz. 

módosításait. 

 

2. Felkéri a polgármestert a szerződés módosítások aláírására. 

 

   

  

Határidő:  azonnal                 Felelős: Rozgonyi Attila  

                                                                                                                 polgármester   
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                                                                  83/2010.(IV.29.) Kt. számú  határozat melléklete 

 
OTP Bank Nyrt. Szerződés sz.: 1-2-09-4400-0570-2   

Előadó:             Tamás József 

 

 

 

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1. sz módosítás 
 

 

kedvezményes kamatozású forinthitelhez a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati 

Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 

 

 

amely létrejött az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Fővárosi Bíróság 

Cg. 01-10-041585, adószám:10537914-4-44., csoportazonosító:17780010-5-44)
 

képviseletében eljáró Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiók (4400 Nyíregyháza, 

Rákóczi u. 1.) – a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. – és Tiszavasvári Város 

Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., törzsszáma: 15404761) – a 

továbbiakban: Adós – a 2009. augusztus 24-én 1-2-09-4400-0570-2 számon létrejött 

105.332.000 Ft összegű Kölcsönszerződés módosításának tárgyában a Kbt. 303.§-ban 

foglaltak szerint, az ingatlan-nyilvántartási rendszerben bekövetkezett változások miatt. 

 

A Felek a Kölcsönszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) A Kölcsönszerződés 21. Jogi biztosítékok pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt-t a 2010. ………-én kelt 1-2-09-4400-0570-2 

számú Jelzálogszerződés 1. sz. módosítása alapján 105.332.000 Ft és járulékai erejéig 

jelzálogjog illeti meg az alábbi ingatlanon: 

 

Az ingatlan megnevezése: strandfürdő, bejárati épület, gépház, 4 db medence 

Az ingatlan címe:  Tiszavasvári Nyárfa u. 4. 

Az ingatlan helyrajzi száma: 5702/9 

Az ingatlan fekvési kódja: belterület 

Az ingatlan tulajdonosa: Tiszavasvári Város Önkormányzat 

Tulajdoni hányad:  1/1 

 

2.) A Kölcsönszerződés 22. Egyéb kikötések pontjának második bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

- Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a tiszavasvári 5702/9 hrsz-ú ingatlanra a 

Kölcsönszerződés módosítás aláírását követő 30 napon belül az OTP Bank Nyrt. 

jelzálogjogának bejegyzését a hitelösszeg és járulékainak erejéig legalább széljegy  

formájában igazolja. 
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Az OTP Bank Nyrt-nek a kölcsön biztosítékaként fedezetül szolgáló vagyontárgyak ingatlan-

nyilvántartással, illetve zálogjogi nyilvántartásba vétellel/módosítással kapcsolatos költségeit 

megtéríti. Adós felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t, hogy ezen költségekkel megterhelje a 

pénzforgalmi számláját. 

 

A 2009. augusztus 24-én 1-2-09-4400-0570-2 számon létrejött Kölcsönszerződés jelen 

módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 

 

A jelen 1.sz. szerződésmódosítás és melléklete a 2009. augusztus 24-én 1-2-09-4400-0570-2 

számon létrejött Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

A felek a szerződésmódosítást, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és 

értelmezés után – helybenhagyólag aláírták. 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2010. …………. 

 

 

 

 

...................................................................... .................................................................. 

Dankó Péter 

KBC vezető 

Székely-Szabó Szilvia 

KBC vezető helyettes 

 Rozgonyi Attila Bundáné Badics Ildikó 

         polgármester jegyző 

OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Város Önkormányzat 

Adós 
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OTP Bank Nyrt. Szerződés sz.: 1-2-09-4400-0570-2   

Előadó:             Tamás József 

1.sz. melléklet 

JELZÁLOGSZERZŐDÉS 1.sz. módosítás 

(ingatlanra) 

amely létrejött az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Fővárosi Bíróság 

Cg. 01-10-041585, adószám:10537914-4-44., csoportazonosító:17780010-5-44)
 

képviseletében eljáró Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiók (4400 Nyíregyháza, 

Rákóczi u. 1.) – a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. – és Tiszavasvári Város 

Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., törzsszáma: 15404761) – a 

továbbiakban: Zálogkötelezett – a 2009. augusztus 24-én 1-2-09-4400-0570-2 számon 

létrejött 105.332.000 Ft összegű Kölcsönszerződés 1.sz. mellékletét képező Jelzálogszerződés 

módosításának tárgyában. 

 

A Felek a Jelzálogszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) A Jelzálogszerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

2009. augusztus 24. napján az OTP Bank Nyrt. és Tiszavasvári Város Önkormányzata 

(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., törzsszám: 15404761) Adós között pénzügyi 

szolgáltatásra irányuló 2010. ……….-én módosított szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 

jött létre a következő feltételek mellett: 

 

Szerződés megnevezése: Kölcsönszerződés kedvezményes kamatozású forinthitelhez 

a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati 

Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 

Szerződés száma: 1-2-09-4400-0570-2  

Követelés összege: 105 332 000 Ft + járulékai 

 

Járulékok, költségek megnevezés, mértéke: 

Ügyleti kamat: 3 havi EURIBOR + 3,000% 

Kezelési költség: Nincs felszámítva 

Rendelkezésre tartási jutalék: Nincs felszámítva 

Egyéb díj: Nincs felszámítva 

Késedelmi kamat tőke és lejárt 

ügylet után: 

Ügyleti kamat + 6% 

Késedelmi kamat hiteldíj után: Ügyleti kamat + 6% 

 

2.) A Jelzálogszerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Lejárat: 2029. június 05. 
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A Zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az 1.) pontban megjelölt, a Zálogkötelezett 

előtt ismert tartalmú Szerződés alapján keletkezett jogviszonyból eredő követelései 

biztosítására 105 332 000 Ft összeg és az 1.) pontban megjelölt járulékai (beleértve a 

késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot  és az igényérvényesítés költségeit is) erejéig 

jelzálogjogot alapítson a Zálogkötelezett tulajdonában álló alábbi ingatlanra soron következő 

zálogjogi ranghelyen.  

 

Az ingatlan megnevezése:  strandfürdő, bejárati épület, gépház, 4 db 

medence 

Az ingatlan címe: 4440 Tiszavasvári, Nyárfa utca 4. 

Az ingatlan helyrajzi száma, fekvés kódja: 5702/9. Belterület 

 

Jelen Jelzálogszerződés 1.sz. módosítás a 2010……..-én kelt Kölcsönszerződés 1.sz 

módosítás mellékletét képezi azzal együtt hatályos. 

 

Nyíregyháza, 2010. ............ 

...................................................................... .................................................................. 

Dankó Péter 

KBC vezető 

Székely-Szabó Szilvia 

KBC vezető helyettes 

 Rozgonyi Attila Bundáné Badics Ildikó 

         polgármester jegyző 

OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Adós 

 

 

 

Tárgy (14.np.): Előterjesztés az autóbusszal végzett közúti személyszállítás 

végzéséről szóló közszolgálati szerződés módosításáról  

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 
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Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Benicsák István alpolgármester visszaérkezett a terembe. 

 

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 

84/2010.(IV. 29.) Kt. sz. 

határozata 

 

 

 

az autóbusszal végzett közúti személyszállítás végzéséről szóló közszolgálati szerződés 

módosításáról 

 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

és Aranyi István Zoltánné között 2007. szeptember 28-án létrejött és a 246/2008. (XI.27.) Kt. 

számú határozattal módosított Közszolgálati szerződésben foglaltak módosításához az 

alábbiak szerint hozzájárul: 

 

 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező Közszolgálati szerződést módosító 

okiratot, 

2. ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert a Közszolgálati szerződés módosító 

okiratának aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Rozgonyi Attila 

             polgármester 
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                                                                                       84/2010.(IV. 29.) Kt. sz. határozat 

melléklete 

             

Közszolgálati szerződést 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 Aranyi István Zoltánné (székhely: 4440 Tiszavasvári, Szilágyi út 15/A,            

ev.: 65147300-2-35, engedélyszám: ES-219765), mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Szerződő felek megállapítják, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata és Aranyi 

István Zoltánné között 2007. október 01-től 2012. szeptember 30-ig terjedő időszakra 

Tiszavasvári város közigazgatási területén az autóbusszal végzett helyi 

személyszállítás tárgyában Közszolgálati szerződés jött létre. 

2. Szerződő felek a Közszolgálati szerződés 8. pontját az alábbiakra módosítják: 

A Megbízó évente 6.300.000 Ft-ot, azaz hatmillió-háromszázezer forintot biztosít a 

Szolgáltatónak önkormányzati támogatásként a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése 

esetén. A Megbízó a támogatást 2010. március 31-ig minden negyedév 2. hónapjának 

15. napjáig, 2010. április 01-től pedig minden hónap 10. napjáig fizeti ki az éves 

támogatás 1/12 részét.  Szolgáltató jogosult továbbá a bérlet- és jegyértékesítésből 

származó bevételre, valamint az ehhez kapcsolódó állami támogatásokra, ideértve a 

fogyasztói árkiegészítést. Az Önkormányzati támogatás összege 2009. január 1-jétől 

évente a KSH által megállapított infláció mértékével növekedhet. Menetrend 

módosítás esetén felülvizsgálják a 8. pontot. 

A Megbízó által igényelt közszolgáltatás egyetlen vonalra korlátozódik és a 

Szolgáltató nem jogosult veszteség-kiegyenlítésre. 

 

3. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. 

 

Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják 

alá.    

Tiszavasvári, 2010……………… hó .… nap 

                       

 

…………………………………                         ………………………………. 
     Rozgonyi Attila polgármester                                             Aranyi István Zoltánné, 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                              mint Szolgáltató 

    képviseletében, mint Megbízó 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megépítésre kerülő 

üzlethelyiség bérleti jogának eladásáról szóló szerződés módosítása  

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Áfra Miklós aljegyző 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja, azzal a módosítással, hogy az üzlethelyiség 

bérleti joga ugyanazzal a feltételekkel kerüljön eladásra, mint a másik négy ingatlanegység 

esetén. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezetnek a módosítással történő elfogadását. 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága 5 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy bérlő az üzlethelyiség használata 

után a birtokbavétel napjától fizesse meg a bérleti díjat, a bérlet futamideje pedig a 

strandmedencék használatbavételének időpontjával induljon. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással javasolja a határozat-

tervezet elfogadását, azzal a javaslattal, hogy vizsgálják felül az előzőleg megkötött 

szerződéseket, van-e lehetőség arra, hogy a vízfelület nagyságának arányában fizessék a 

bérleti díjat. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy azon bérlőknek, akiknek eddig volt üzemeltetési joga, azok a bérleti díjat a 

birtokba vételtől, tehát a használatba adástól fizetik az Önkormányzat számára, a futamidő 

azonban az első két medence átadásától veszi számukra kezdetét. Ezekkel a feltételekkel négy 

bérlővel született megállapodás, az ötödik bérlő kérte, hogy az ugyanezen feltételeket tegye 

lehetővé a Képviselő – testület határozatával. Hozzátette, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság 

javaslata szerint legkésőbb 2011. december 31-től engedélyezze a Testület a futamidő 

kezdetét a bérlő számára, míg a másik három bizottság ugyanolyan feltételeket biztosítana, 

mint a másik négy bérlőnek. 
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Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Véleménye szerint kellene egy konkrét határidőt szabni a bérlők számára, mivel a jelenlegi 

feltételekkel, ha húzódik a medence megépítése, akkor húzódik a futamidő is. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy azzal a feltétellel járultak hozzá a bérlők a megállapodásokhoz, hogy a 

medence megépül mire az üzlethelyiségek elkezdenek működni, így kizárólag a futamidő a 

kérdés, és a medencéknek minél hamarabb meg kell épülniük. 

 

Balogh Tamás képviselő:  

Megkérdezte, hogy a javaslat szerint mi lenne a legkésőbbi határidő. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

2011. december 31. 

 

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító indítványával kapcsolatban a Képviselő-testület 4 

igen szavazattal, 11 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett többségi igen hiányában nem 

hozott döntést. 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

85/2010. (IV. 29.) Kt. sz.  

határozata 

 

a Városi Strandfürdő területén megépítésre kerülő üzlethelyiség bérleti jogának 

eladásáról szóló szerződés módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület 

 

1.) jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata és Fülöpné Karajz Gabriella vállalkozó 

között a Városi Strandfürdő területén megvalósításra kerülő üzlethelyiség bérleti jogának 

adás-vételéről szóló 2009. október 29-én létrejött szerződés módosítását, a határozat 1. 

számú mellékletében található „Szerződést módosító okirat”-ban foglaltaknak 

megfelelően. 

 

2.) felhatalmazza, illetve felkéri a polgármestert, hogy a „szerződést módosító okirat”-ot 

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében írja alá. 

 

 Határidő: esedékességkor Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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1. számú melléklet a 85/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozathoz 

 

SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám: 15404761-2-15, képv.: Rozgonyi Attila 

polgármester önállóan), mint bérbeadó - továbbiakban: Bérbeadó -, másrészről név Fülöpné 

Karajz Gabriella, születési hely: ……….., születési idő …………….. nap anyja neve: 

………….. adószám: 62000899-1-35 vállalkozói ig. sz.: ES-479286, székhely: 4441 

Szorgalmatos, Munkácsy u. 30. vállalkozó, mint bérlő - továbbiakban: Bérlő - között, az 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Szerződő felek megállapítják, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Fülöpné 

Karajz Gabriella vállalkozó között 2010. október 29. napján „SZERZŐDÉS” jött létre a 

Tiszavasvári Nyárfa u. 4. szám alatt található Városi Strandfürdő területén megépítésre 

kerülő egy darab üzlethelyiség bérleti jogának átruházásáról.  

 

2.) Szerződő felek az 1.) pontban körülírt, közöttük létrejött "SZERZŐDÉS" 3.) pontját a 

következőképpen módosítják: 

 

„3. Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi, a jelen szerződés 1. sz. mellékletben 2. 

számmal megjelölt – 35,66 m2 nagyságú – üzlethelyiséget, az üzlethelyiség 

használatbavételi engedélye jogerőre emelkedése napjától számított 15 évi, 

határozott időtartamra, vendéglátási-szolgáltatási, illetve kereskedelmi célra.  

 

Amennyiben a Városi Strand I. fejlesztési üteme (amely magában foglal egy 16 x 24 

méter nagyságú strandmedence, egy 272,5 m2 nagyságú amőba formájú 

termálmedence, 650 m2 térkőburkolat, valamint parkosítás megvalósítását) 2010. 

május 31-ig nem készül el, Bérbeadó az üzlethelyiséget annak birtokbaadásának 

napjától, a Városi Strand I. fejlesztési üteme megvalósulásától számított 15 évig 

terjedő, határozott időtartamra adja bérbe, illetve Bérlő veszi bérbe.” 

  

3.) A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. 

 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. 

 

 

Tiszavasvári, 2010. ………….…. 

 

 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Fülöpné Karajz Gabriella 

 Bérbeadó  Szorgalmatos, Munkácsy u. 30. 

 képv.: Rozgonyi Attila polgármester Bérlő 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2010. évi működési 

támogatása, a Városi Standfürdő nyitva tartása és a 2010. évi 

szolgáltatási díjainak megállapítása 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 3 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Azt mondta, hogy ezt a napirendi pontot a Városfejlesztési Bizottság nem tárgyalta. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Nácsa Balázs képviselő hozzászólására azt mondta, hogy bármelyik napirendi pontot bármelyik 

bizottság felveheti megtárgyalásra. 

 

Császár József képviselő: 

Azt mondta, hogy tudomása szerint a Város Strandfürdőnek 10 millió Ft vízdíj tartozása volt, most 

4 millió 380 e Ft és szennyvízdíj sincs feltüntetve, azt kérdezte, hogy ennek mi az oka. 

 

Pogácsás Ágnes ügyvezető: 

Azt mondta, hogy már tavaly sem volt 10 millió Ft a strandfürdő vízfogyasztása. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Hozzátette, hogy meg fogja vizsgálni az Önkormányzat a tavalyi év és 2008. vízfogyasztást is. 

 

Dr. Bodnár Zoltán Imre képviselő: 

Elmondta,hogy bizottsági ülés keretében elhangzott, hogy a gyermekmedencét látványelemekkel 

kellene gazdagítani, véleménye szerint ez nem szükséges, azonban fontos lenne, hogy fűthető 

legyen ez a medence. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt mondta, hogy valóban nagy számban viszik el innen máshova fürdeni a gyerekeket, mert hideg 

a víz. 
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Lázár István képviselő: 

Felhívta arra a figyelmet, hogy a lakosságot tájékoztatni kellene arról, hogy a Városi Strandfürdővel 

kapcsolatban idén mit várhatnak. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy a kútfúrás a strand területén 3 hét múlva fog befejeződni, valamint a déli épületrész 

felépítését október 31- ig be kell fejezni. A körmedence lefedéséről szóló pályázat bizonytalan. 

 

Lázár István képviselő: 

Szerinte egy cikket kellene írni a Vasvári Hírmondóba a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében 

a folyamatban levő fejlesztésekről és a strandfürdő szolgáltatásainak igénybe vételével kapcsolatos 

korlátozó tényezőkről. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Hozzáfűzte, hogy a strandon a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek kialakítása folyamatban 

van. 

 

Balogh Tamás képviselő: 

Azt kérdezte, hogy a folyamatos építkezések miatt az ÁNTSZ megadja – e a működési engedélyt a 

Városi Starndfürdő számára. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy az építkezés az engedély megadását nem veszélyezteti ezután az előterjesztést 

szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

86/2010.(IV.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

 

(amely a 1/2010.(IV.29.) számú alapító okiratának minősül) 

 

 

a Tiszavasvári Strandfürdő Kft.  2010. évi működési támogatásáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, egyben, mint a Tiszavasvári Strandfürdő 

Kft. tulajdonosa a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. (továbbiakban: Kft.) részére a 2010. évi Városi 

Strandfürdő üzemeltetéséhez biztosítandó működési támogatásáról az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Városi Strandfürdő 2010. évi üzemeltetéséhez működési támogatási keretet biztosít a 

Tiszavasvári Strandfürdő Kft. részére maximum 3.290 eFt összegben, melyből 1.500 

eFt-ot 2010. május 10-ig átutal a Kft. részére a nyitással kapcsolatosan ellátandó 

feladatok elvégzésére. A fennmaradó összeget a Kft. 2010. június 1. és                     
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2010. augusztus 31. között hívhatja le a bevételei és kiadásai alakulásának 

függvényében. 

 

2. A tényleges működési eredmény ismeretében 2010. szeptember 30-ig köteles a 

Tiszavasvári Strandfürdő Kft. elszámolni az igénybe vett támogatás összegével. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a határozat-tervezet mellékletében 

szereplő megállapodás aláírására.  

 

 

          Határidő:                                                     Felelős:  

            2. pont esetében: 2010. szeptember 30.                              Rozgonyi Attila polgármester 

            3. pont esetében: azonnal                                                    Pogácsás Ágnes ügyvezető 

 

 

 

 

 

                                                                               86/2010.(IV.29.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

 MEGÁLLAPODÁS  

 

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

képviseletében Rozgonyi Attila polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről  

Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. (4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 4.) 

képviseletében Pogácsás Ágnes, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Támogató a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(IV.29.) Kt. 

sz. határozata alapján a Városi Strandfürdő 2010. évi üzemeltetéséhez működési támogatási 

keretet biztosít a Támogatott részére maximum 3.290 eFt összegben, melyből 1.500 eFt-ot 

2010. május 10-ig átutal a Támogatott részére a nyitással kapcsolatosan ellátandó feladatok 

elvégzésére. A fennmaradó összeget a Támogatott 2010. június 1. és 2010. augusztus 31. 

között hívhatja le a bevételei és kiadásai alakulásának függvényében. 

 

2. A Támogatott köteles a tényleges működési eredmény ismeretében 2010. szeptember 30-ig 

elszámolni az igénybe vett támogatás összegével. 

 

3. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben 

meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, melynek 
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alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig 

számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelten a 

Támogató számlájára visszafizetni.  

 

4. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, 

címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

6. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták elintézésére 

a Nyíregyházi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

7. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek a 

jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodás, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Tiszavasvári, ………………. 

 

 

 

 

 

               Rozgonyi Attila                                                                Pogácsás Ágnes 

                polgármester                                                                       ügyvezető 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                  Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 

                  Támogató                                                                          Támogatott 
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A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

87/2010.(IV.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

(amely a 2/2010.(IV.29.) számú alapító okiratának minősül) 

 

a Városi Strandfürdő nyitva tartásáról és a 2010. évi szolgáltatási díjairól 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, egyben, mint a Strandfürdő kft. tulajdonosa 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Városi Strandfürdő szolgáltatásainak igénybe vétele esetén a 2010. évben   alkalmazandó 

díjak: 

  

- Felnőtt belépő 700 Ft/fő/nap 

- Gyermek (3-14 éves korig), nyugdíjas belépő     500 Ft/fő/nap 

- Délutáni belépő (16-18 óráig) 500 Ft/fő 

- Reggeli úszójegy 430 Ft/fő 

- Felnőtt 7 napos bérlet 4.400 Ft/fő 

- Felnőtt 10 napos bérlet 6.300 Ft/fő 

- Gyermek, nyugdíjas 7 napos bérlet 3.000 Ft/fő 

- Gyermek, nyugdíjas 10 napos bérlet 4.200 Ft/fő 

- Tanulók csoportos belépője (15 fő után) 500 Ft/fő/nap 

- Tiszavasvári oktatási intézmények tanulóinak 

szervezett foglalkozásain tanítási időszakban és  a     

Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett úszásoktatásban résztvevők 

belépője június 15-től június 30-ig      

100 Ft/fő/nap 

 

 

 

- Nem tiszavasvári oktatási intézmények tanulóinak szervezett 

foglalkozásain tanítási időszakban                           

200 Ft/fő/nap 

 

- Tiszavasvári székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, 

társadalmi szervezetek által szervezett táborok csoportos belépője   

400 Ft/fő/nap 

 

- Családi belépő (4 fő részére) 2.000 Ft/fő/nap 

- Éves bérlet 27.500 Ft/fő/év 

  

A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
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A Képviselő-testület felkéri a Stranfürdő Kft. ügyvezetőjét, hogy 2010. évben a fenti díjakat 

alkalmazza. 

    

2.) A Városi Strandfürdő nyitva tartása: 

 

A Városi Strandfürdő nyitva tartását 2010. május 22. és 2010. szeptember 06. közötti 

időszakban engedélyezi.  

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: Rozgonyi Attila polgármester           

    Pogácsás Ágnes ügyvezető 

 

 

 

 

Lázár István, Szőke Zoltán valamint Várkonyi István képviselők elhagyták az üléstermet, a 

Képviselő – testület 14 fővel határozatképes volt. 

 

Tárgy (17.np.): Előterjesztés a mezőgazdasági rendeltetésű önkormányzati ingatlanok 

hasznosításáról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy a megkötött haszonbérleti szerződések ez év szeptember 30. napjával lejárnak ezért 

szükséges az előterjesztést tárgyalnia a Testületnek. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Litkei László a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-

testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 4 

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

 

Hozzászólások: 
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Császár József képviselő: 

Megkérdezte, hogy hány hektár földje van az Önkormányzatnak. 

 

Áfra Miklós aljegyző: 

Azt válaszolta, hogy közel 100 hektár földterület. 

 

 

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

88/2010. (IV. 29.) Kt. számú  

határozata 

 

a mezőgazdasági rendeltetésű önkormányzati ingatlanok hasznosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) 

bekezdésében foglalt határkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület 2010. október 01-től 5 éves időtartamra - az Önkormányzat vagyonáról és 

a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (IX. 15.) rendeletében foglaltak figyelembe 

vételével – a korábbi haszonbérlőknek, kisparcellás rendszerben adja bérbe a mezőgazdasági 

rendeltetésű földterületeket.  

 

 Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a haszonbérleti szerződések megkötéséről. 

 

     Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

 

2.)  

a.) A Képviselő-testület a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium ingyenes 

használatába adja az intézmény által előző években is használt tiszavasvári 0246/2, 0974/2, 6622, 

044/1 hrsz-ú, valamint a 046/1 hrsz-ú ingatlan - 044/1 hrsz-ú ingatlannal határos - mintegy 2 ha 

nagyságú területét.  

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a haszonkölcsön szerződés megkötéséről. 

 

     Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

 

b.) Az Önkormányzat 2010. október 01-től nem köt szerződést a tiszavasvári 046/1 hrsz-ú ingatlan 

azon bérlőivel, akik az elmúlt 5 évben a 046/1 hrsz-ú ingatlanon keresztül húzódó csatornától 

ÉK-re, a 044/1 hrsz-ú ingatlannal határos terület használói voltak. 

 

Felkéri a polgármester, hogy az érintett haszonbérlőket tájékoztassa a Képviselő-testület 

döntéséről. 

 

    Határidő: azonnal     Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

 

3.) A Képviselő-testület a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ ingyenes használatába adja az intézmény által előző években is használt 

tiszavasvári 0340/15 hrsz-ú ingatlan 1 ha 9259 m
2
 nagyságú területét.  
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Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a haszonkölcsön szerződés megkötéséről. 

 

     Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

 

 

Tárgy (18.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi 

Lakásfelújítási Tervéről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Rádulyné Domdrádi Erzsébet a Lakásügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lakásügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 3 

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

 

Hozzászólások: 

 

Császár József képviselő: 

A honvédségi lakások felújításával kapcsolatban érdeklődött. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy sajnos az Önkormányzatnak nincs a felújításhoz elegendő pénze, és a felújításban 

részt vevő munkások nem szakmunkások, semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek és alacsonyan 

iskolázottak. 

 

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

89/2010. (IV. 29.) Kt. sz. 

hhaattáárroozzaattaa  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi Lakásfelújítási Tervéről 

  

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 

27.) rendelet 23. §-ában biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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A Képviselő-testület az önkormányzati lakásokon 2010. évben elvégzendő felújítási munkákat az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1.) Az életveszélyt okozó hibák kijavítása (Vasvári P. u. 6. szám alatti társasház fából készült 

maglazult díszléceinek eltávolítása, megerősítése, illetve az erkélyek faelemeinek felújítása), 

valamint azoknak a hibáknak a javítása, amelyek a lakóépületek állékonyságát veszélyeztetik 

(tetőbeázás).  

 

2.) Azon megüresedett, lelakott lakások részleges felújítása (pl: festés, berendezések 

működőképes állapotba hozása), amelyeket jelenlegi állapotukban – megüresedésüket 

követően – az Önkormányzat nem tud hasznosítani.  

 

A Képviselő-testület a lakások felújításával a Városi Kincstárat bízza meg. 

 

3.) A közös használatú helyiségek (lépcsőház) felújítása, festése (LAKSZÖV-es, vegyes 

tulajdonú társasházak esetén a lakóközösséggel együtt). 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló források függvényében, gondoskodjon a 2010. évi 

Felújítási Tervben meghatározott felújítási munkák megrendeléséről, elvégeztetéséről. 

 

 

Határidő: esedékességkor                              Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

 

 

Tárgy (19.np.): Előterjesztés az önkormányzati képviselők és a bizottságok külső 

szakértői által felajánlott tiszteletdíjak átvezetéséről  

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Rácz Mónika osztályvezető 

 

Rácz Mónika témafelelős: 

Elmondta, hogy egy új határozat - tervezet került kiosztásra, amelyben a módosítások dőlttel, illetve 

félkövér betűvel vannak megjelölve. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy a képviselők felajánlják juttatásaikat, tiszteletdíjaikat különböző jótékonysági 

szervezetek, alapítványok, intézmények részére. Ezeket az összegeket az ÁSZ szerint csak akkor 

lehet ilyen módon kezelni, ha a Képviselő- Testület dönt róla, egyébként nem. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a témafelelős 

által tett szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja.  
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Császár József az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi bizottsága 4 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását, az előterjesztő által kiegészítésekkel együtt. azt mondta, hogy 

ugyanekkor hogy a támogatásról mindenkinek magának kell döntenie. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy a külső szakértőknek felajánlott tiszteletdíjakkal kapcsolatos előterjesztésben a 

címben és az összegek tekintetében is módosulás történt, majd az előterjesztést szavazásra 

bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

90/2010. (IV.29.) Kt. sz. 

határozata 

 

az önkormányzati képviselők és a bizottságok külső szakértői által felajánlott tiszteletdíjak 

átvezetéséről, támogatások odaítéléséről 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1./ az önkormányzati képviselők és a bizottságok külső szakértői által írásbeli nyilatkozattal 

felajánlott bruttó tiszteletdíja alapján az alábbi szervezetek részére működési támogatást 

biztosít: 

- NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete: 320.808 Ft összegben, 

- Vasvári Pál Társaság: 51.765 Ft összegben, 

- „Tiszavasvári Város Közrend- Közbiztonságáért” Közalapítvány: 7.620 Ft összegben. 

 

2./ felkéri a jegyzőt, hogy az írásbeli nyilatkozatok alapján gondoskodjon a felajánlott tiszteletdíjak 

összegének a tárgyévi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről. 

 

3./ egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az átvezetett tiszteletdíjak alapján a támogatási 

szerződések megkötésére azzal, hogy írjon elő számadási kötelezettséget az összeg 

rendeltetésszerű felhasználásáról. 

 

 

 

Határidő:                         Felelős:  

2./ pont esetén: következő költségvetési rendelet                        Bundáné Badics Ildikó jegyző 

módosítás  

3./ pont esetén: esedékességkor            Rozgonyi Attila polgármester 

 

Tárgy (20.np.): Előterjesztés az „Út a munkába program” keretében történő 

foglalkoztatás feltételeiről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Dr Kórik Zsuzsanna osztályvezető 
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Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy ez egy tájékoztatás, ami bizottsági ülésen is megtárgyalásra került. Hozzátette, hogy 

a közmunka fegyelmét javítani kellene; a probléma hogy sokan a közmunka program keretében 

dolgozók közül, még korábban egyáltalán nem dolgoztak, ami komoly nehézségeket okoz. A cél, 

hogy a munkaerő hatékony legyen, mert értéket csak a munka termel, de ezen gondok megoldásához 

rövid idő nem elég. 

 

Ezután áttért a Képviselő-testület az Egyebek napirendi pont megtárgyalására. 

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Mónika osztályvezető: 

Tájékozatta a Testületet a kitüntetések határidejével kapcsolatban, hogy a Vasvári Pál Gyermekdíjé 

május 10., az Év Köztisztviselője díjé április 30.valamint a Szabolcs- Szatmár- -Bereg Megyéért 

Közigazgatási díjé június 05. Továbbá tolmácsolta a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és 

Kollégium valamint a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály 

Gimnáziuma meghívását a képviselők felé a 2010. április 30-án illetve 2010. május 01 –én 

megtartandó ballagási ünnepségekre. 

 

Tárgy (21.np.): Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztésével kapcsolatos 

árubeszerzési közbeszerzési eljárás eredményéről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Csikós László Márk köztisztviselő 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy a bizottsági egyeztetéseket követően újból közbeszerzési eljárást kell kiírni, a 

pályázati határidő módosítása miatt, hozzátette, hogy eddig is nehézségekbe ütközött a működési 

engedélyek beszerzése, valamint a Helyi Építési Szabályzatot is módosítani kellett. Kérte, hogy a 

Városi Strandfürdő fejlesztésének megvalósításához a feltételes közbeszerzési kiírást fogadja el a 

Testület, mivel enélkül nem lehet a pályázatot benyújtani. 

 

Dr. Bodnár Zoltán Imre képviselő: 

Megkérdezte, hogy a bűdi szociális rehabilitációval kapcsolatos pályázat hogyan áll? 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy abban az ügyben a pályázati határidő még nem járt le, majd kérte a 

képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
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A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

91/2010. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata 

 

Az Integrált, szociális városrehabilitáció építési beruházási és oktatási projektelemeire 

vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1.) Elfogadja a NÍVÓ-CLEAN Bt. (4273 Hajdúbagos, tag tanya 23.) által elkészített, a határozat 

mellékletét képező, az Integrált, szociális városrehabilitáció építési beruházási és oktatási 

projektelemeire vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás közbeszerzési ajánlattételi 

felhívásainak 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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91/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat 1/1. sz. melléklet 

3. sz.melléklet az 5/2009. (III.31.) 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: Rozgonyi Attila polgármester 

Telefon: 06/ 42- 372-156 

E-mail: rozgonyi.attila@tiszavasvari.hu Fax: 06/42-275-000 

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:  
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 X Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II 

mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

 X Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 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]                                            
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 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 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Tiszavasvári Város 

fejlesztése 

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          X b) Árubeszerzés                c) Szolgáltatás                  

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

Építési koncesszió 

 

 

X 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 

kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória         

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió     

A teljesítés helye: 

1. rész: Tiszavasvári,Kiss 

Ernő út hrsz 973, Hunyadi 

János út hrsz: 966, Eötvös út 

hrsz:922, Víg út hrsz: 1121, 

Tolbuchin-Temető-Széchenyi 

út csomópont hrsz: 899, 

Vasvári Pál-Déryné-Tiszadobi 

út csomópont hrsz: 1438, 1435 

2. rész: Tiszavasvári, Szilágyi 

A teljesítés helye  

NUTS-kód             •••••  

A teljesítés helye  

NUTS-kód                  ••••• 
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u. 2. hrsz: 871, Tiszavasvári, 

Bereznai u. 2. hrsz:1297, 

Tiszavasvári Kun Béla u. 3. 

hrsz: 1177-1178 

NUTS-kód             HU321  

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 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya 1 ész esetén: Tiszavasvári utak felújítása, szilárd 

burkolattal való ellátása vegyes használatú sétány kialakításával, csomópont rekonstrukció, 

csomópont mellett buszforduló kialakítása, a buszforduló és a csomópont között 

burkolatszélesítés, 2. rész: Tiszavasvári magtár épületeinek felújítása, és Múzeummá alakítása, 

darálóház épületeinek felújítása, 216 m2 hasznos alapterületű 1 szintes új épület építése, 4 

lakásos önkormányzati bérlakás komfortosítása a dokumentációban részletezettek szerint. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
a) Fő 

szójegyzék 
Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy 
 ••••-•  ••••-• 

További 

tárgy(ak) 

 ••••-•  ••••-• 

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 

megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)   igen X    nem  
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Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                    egy vagy több részre       valamennyi részre                 X 

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)  

I. rész 5405 m2 aszfalt burkolat építése és útalap kialakítása, továbbá a szükséges útburkolati 

jelek 

II. rész 800 m2 alapterület komplett felújítása (csak a falak állnak), teljes tetőszerkezet födém 

építése, teljes belső homlokzat, nyílászárók, akadálymentesítés, lift építése, 216 m2 

alapterületű 1 szintes épület építése, komplett kivitelezése, épületgépészet, akadálymentesítés, 

4 bérlakás részleges felújítása, vizesblokk építés, akadálymentesítés 

  

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

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 szolgáltatás-megrendelésre 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/…./…..      (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) 

Az ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbér, szerződési biztosíték vállalását írja elő. A 

késedelmi kötbér mértéke I. részajánlat esetén 150.000 Ft/nap, II. részajánlat esetén 300.000.-

Ft/nap valamennyi rész esetén maximum a nettó ellenszolgáltatás 3 %-a. A meghiúsulási 

kötbér a nettó ellenszolgáltatás 4%-a. Szerződési biztosítékként jóteljesítési garancia, melynek 

összege a nettó ellenszolgáltatás 3 %-a, a vállalt jótállás időpontjának lejártáig tartó 

érvényességgel, rendelkezésre bocsátása a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja szerint. 
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III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre. 

Az Ajánlatkérő előleget nem fizet, az igazolt teljesítést követően, a szabályszerűen kiállított 

számla ellenértékét 15 napon belül átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) 

bekezdésében foglaltakra. 

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

esetben) 

Nem követelmény 

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 

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: 

Nem lehet Ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 

Kbt. 60.§ (1) és a Kbt. 61. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki – illetőleg akinek a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára 

erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 

bármelyike hatálya alatt áll. 

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 

249. § (3) bekezdés szerint kell írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) 

bekezdésében és a Kbt. 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének 

hatálya alá. 

Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 

60.§ (1) és a Kbt. 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya 

alatt áll. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 

10% -át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának a szerződés 

teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10% -át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha 

a pénzintézeti nyilatkozatok bármelyikének 

tartalma alapján megállapítható, hogy az 
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gazdasági alkalmassága igazolható: 

 

-A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint,  

valamennyi számlavezető pénzintézetének 60 

napnál nem régebbi (az ajánlattételi 

határidőhöz viszonyítva), nyilatkozatával az 

ajánlattevő pénzügyi helyzetéről az alábbi 

tartalommal: 

- mióta vezeti az ajánlattevő a bankszámláját, 

- volt-e a számlájával szemben 30 napot 

meghaladó sorban állás 2009. január 1-től. 

 

Az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés 

értékének 10% -át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozójának 

önállóan kell megfelelnie. 

Amennyiben ajánlattevő alkalmassága 

igazolása érdekében más szervezet(ek) 

erőforrására támaszkodik, az alkalmassági 

követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3) 

és (4) bekezdésben foglaltak is megfelelően 

alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. § 

3/E pontját. 

Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 

10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó számláján 30 napot 

meghaladó sorban állás mutatkozik 2009. 

január 1-től. 

 

 

 

 

 

(1) III.2.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 

10% -át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának a szerződés 

teljesítéséhez szükséges műszaki illetve 

szakmai alkalmassága igazolható: 

 

- A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

az előző legfeljebb három év (2007., 2008., 

2009.) legjelentősebb építőipari kivitelezési 

munkáira vonatkozó referenciáinak 

ismertetésével a Kbt. 68. § (2) bekezdés 

szerint igazoltan. 

 

- A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10% -át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha 

együttesen:  

 

 

- nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt 

megelőző három évben (2007., 2008., 2009) I. 

rész esetén legalább 2 darab összesen legalább 

nettó 15 millió Ft értékű, (mélyépítés) II. rész 

esetén legalább 2 darab összesen legalább 

nettó 30 millió Ft értékű (magasépítés), a 

beszerzés tárgya szerinti referenciával. 

 

- nem rendelkezik a 244/2006 (XII. 05.) 

Korm. rendelet és a 290/2007 (X.31.) Korm. 
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az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői 

végzettségének és képzettségének 

ismertetésével, és különösen azon személyek 

végzettségének és képzettségének 

ismertetésével, akik az építési beruházás 

teljesítéséért felelősek; (becsatolandó 

önéletrajz, megjelölve benne az adott személy 

gyakorlati idejét, végzettségét, képzettségét, 

az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok 

másolata, továbbá a felelős műszaki vezető 

jogosultságát igazoló határozat másolati 

példánya,) 

 

 

A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 

teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések, illetve műszaki felszereltség 

leírásával (darabszám, műszaki paraméterek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján 

előző két évre (2007., 2008.) vonatkozó éves 

átlagos statisztikai állományi létszámáról és 

vezető tisztségviselőinek létszámáról készült - 

rendelet szerinti felsőfokú végzettségű, az I. 

rész esetén legalább 1 fő mélyépítési 

szakterületen, II. rész esetén legalább 1 fő 

magasépítési szakterületen, legalább 1 fő 

épületgépészeti szakterületen, és legalább 1 fő 

épületvillamossági szakterületen a 

névjegyzékbe felvett felelős műszaki 

vezetővel. 

 

- legalább 5 éves vezetői gyakorlattal bíró 

vezető tisztségviselővel. 

 

- nem rendelkezik I. rész esetén 1 db aszfalt 

finisherrel, 1 db 12 tonnás gumihengerrel, 2 

db 8 tonnás önjáró vibrohengerrel, 1 db 1,5 

m
3 

homlokrakodógéppel, 1 db raderrel, 1 db 

hidraulikus kotrógéppel, legalább 5 db 20 

tonna raksúlyú tehergépjármű szerelvénnyel 

és legalább 1 db 80 tonna/óra kapacitású 

aszfaltkeverő teleppel, vagy nem csatol 

szándéknyilatkozatot az aszfaltkeverék 40 km 

–en belüli beszerzéséről. 

 

II. rész esetén legalább 200 m 
2 

zsalurendszerrel, legalább 2000 m
2
 

állványanyaggal, legalább 1 db betonacél 

vágó-hajlítóval, legalább 1 db legalább 130 

liter űrtartalmú betonkeverővel, legalább 1 db 

vakológéppel és legalább 1 db 

csempevágógéppel,  

  

- nem rendelkezik az előző két évre 

vonatkozóan legalább 20 fő éves átlagos 

statisztikai állományi létszámmal. 
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végzettség illetve képzettség szerinti 

bontásban - elkészített kimutatással. 

 

Amennyiben ajánlattevő alkalmassága 

igazolása érdekében más szervezet(ek) 

erőforrására támaszkodik, az alkalmassági 

követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3) és 

(4) bekezdésben foglaltak is megfelelően 

alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. § 

3/E pontját. 

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   

Tárgyalásos  X  

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) 
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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 (nettó) 

2. Jogszabályban előírtnál 

hosszabb jótállási idő vállalása 

(max. +5 év) 

3. előteljesítés (nap) 

4.  

5.  

Súlyszám 

6 

2 

 

2 

 

Részszempont 

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                    igen     nem X 

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 X 

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:  2010/05/28.  (év/hó/nap )                                                       Időpont: 11.00 óra 
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Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    

igen X     nem        

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): I. rész esetén bruttó 50.000.-Ft, II. rész esetén 

bruttó 100.000.-Ft Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő az ajánlati dokumentáció ellenértékét az 

Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744144-15404761-00000000 számlájára 

történő átutalással egyenlítheti ki. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2010/05/28/év/hó/nap)                                                         Időpont: 11. 00 óra 

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) 

 ••••/••/••-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  ••• vagy napokban: ••• (az ajánlattételi határidő lejártától 

számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2010/05/28   (év/hó/nap)                                                     Időpont: 11.00 óra 

Helyszín: Tiszavasvári Városi Önkormányzat Tiszavasvári, Városháza tér 1. I. emeleti 

tárgyaló. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében 

megjelölt személyek 

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    nemX   

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

egyéb hivatkozási alapot:  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 
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V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010.06.25. 10.30 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.07 16. 10.30 óra 

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)   

Az Ajánlatkérő egy fordulóban, az ajánlatok beérkezésének fordított sorrendjében 

egymást követően tárgyal az Ajánlattevőkkel. A tárgyalás időpontja 2010. június 23-án 

10.00 óra. 

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 rendelkezésre bocsátásának módja: a befizetés igazolását követően (az 

ellenérték (visszavonhatatlan átutalására vonatkozó banki igazolás bemutatásával) 

átvehető Tiszavasvári Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Tiszavasvári, 

Városháza tér 4.) műszaki irodáján, munkanapokon munkaidőben, az ajánlattételi 

határidő lejártának napján 8
00

 -11
00

 –ig. A Kbt. 54.§ (4) bekezdésének megfelelően a 

dokumentáció megküldése kérhető. 

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 ajánlatok elbírálása során adható pontszám részszempontonként 1-10 pont.  

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: 

Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontszámot, a 

többi ajánlattevő pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra. 

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 X    nem  

V.7) Egyéb információk: 

1.) Az ajánlattevőnek ajánlatát az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania: 

- Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, 

személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, példányonként összefűzve, 

spirálozva és átkötve vagy más sérülésmentesen nem bontható kötéssel, a tartalommal 

bíró oldalakat folyamatos sorszámozással ellátva, a nyilatkozatokat a cégjegyzésre 

jogosult által cégszerűen aláírva, valamennyi oldalán a cégjegyzésre jogosult kézjegyével 

(szignó) ellátva kell benyújtani. 

- A 3 példányt „eredeti” vagy „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt 

borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell benyújtania az 

ajánlattevőnek: I. rész esetén: „Ajánlat Tiszavasvári utak felújítására, szilárd burkolattal 

való ellátására vegyes használatú sétány kialakításával, csomópont rekonstrukció, 
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csomópont mellett buszforduló kialakítása, a buszforduló és a csomópont között 

burkolatszélesítése” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.”  

II. rész esetén: „Ajánlat Tiszavasvári magtár épületeinek felújítására, és Múzeummá 

alakítására, darálóház épületeinek felújítására, 216 m2 hasznos alapterületű 1 szintes új 

épület építésére, 4 lakásos önkormányzati bérlakás komfortosítására” „Nem bontható 

fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő 

lejárata előtt.” 

- A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az 

ajánlatkérő címére. A postázási késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után 

érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.  

2.) Amennyiben az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második 

legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezen 

Ajánlattevővel köt szerződést. 

3.) Az Ajánlattevőnek, cégszerűen aláírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) 

bekezdés, 71. § (1) bekezdés tekintetében. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők 

mindegyikének – és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) – cégjegyzésre jogosult – képviselője/képviselői 

aláírási címpéldányának és 60 napnál nem régebbi (az ajánlattételi határidőhöz 

viszonyítva) cégkivonatának eredeti vagy hiteles másolatát. 

5.) Az ajánlattevőnek, cégszerűen aláírt formában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége 

esetén a vállalkozási szerződés aláírását követő 8 napon belül teljes körű 

felelősségbiztosítást köt. 

6.) Az ajánlatkérő 2010. május 14-én 10.00 órától helyszíni bejárást tart, gyülekező 

helye: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló 

(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). 

7.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2010/05/03. (év/hó/nap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A. MELLÉKLET 

3. További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: Nívó-Clean Bt. 

Postai cím: Tag tanya 23. 

Város/Község: Hajdúbagos 

 

Postai 

irányítószám: 

4273 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Éles J. Viktória 

Telefon: 06/30-395-83-11 

 

E-mail: drelesviki@t-email.hu 06/52-785-710 

Internetcím (URL): 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  
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Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:  

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

 

 

E-mail:  Fax:  

Internetcím (URL): 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:  

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

 

 

E-mail:  Fax:  

Internetcím (URL): 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  ••1            MEGHATÁROZÁS utak felújítása, építése 

 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya Tiszavasvári utak felújítása, szilárd burkolattal való 

ellátása vegyes használatú sétány kialakításával, csomópont rekonstrukció, csomópont 

mellett buszforduló kialakítása, a buszforduló és a csomópont között burkolatszélesítéssel a 

dokumentációban részletezettek szerint. 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy 
 ••••-•  ••••-• 

További tárgyak 

 

 ••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

5405 m2 aszfalt burkolat építése és útalap kialakítása, továbbá a szükséges útburkolati jelek 

a dokumentációban meghatározottak szerint. 
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4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

FELTÜNTETÉSE  

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••   vagy napokban:   ••••  (a szerződés megkötésétől 

számítva)   

VAGY       Kezdés         ••••/••/••     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     2010/…/…..    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A RÉSZ SZÁMA  ••2             MEGHATÁROZÁS ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a Tiszavasvári magtár épületeinek felújítása, és 

Múzeummá alakítása, darálóház épületeinek felújítása, 216 m2 hasznos alapterületű 1 szintes 

új épület építése, 4 lakásos önkormányzati bérlakás komfortosítása a dokumentációban 

részletezettek szerint. 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy 
 ••••-•  ••••-• 

További tárgyak  ••••-•  ••••-• 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

800 m2 alapterület komplett felújítása (csak a falak állnak), teljes tetőszerkezet födém 

építése, teljes belső homlokzat, nyílászárók, akadálymentesítés, lift építése, 216 m2 

alapterületű 1 szintes épület építése, komplett kivitelezése, épületgépészet, 

akadálymentesítés, 4 bérlakás részleges felújítása, vizesblokk építés, akadálymentesítés 

a dokumentációban meghatározottak szerint. 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

FELTÜNTETÉSE  

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••   vagy napokban:   ••••  (a szerződés megkötésétől 

számítva)   

VAGY       Kezdés         ••••/••/••     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     2010/…../…..    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

         Rozgonyi Attila 

          Polgármester 

           Ellenjegyző 
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91/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat 1/2. sz. melléklet 

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) 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: Rozgonyi Attila polgármester 

Telefon: 06/ 42- 372-156 

E-mail: rozgonyi.attila@tiszavasvari.hu Fax: 06/42-275-000 

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:  
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 X Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II 

mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

 X Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 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]                                            
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 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 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Felnőtt oktatás 

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                c) Szolgáltatás                 X 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 

kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória         

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió     

A teljesítés helye: 

NUTS-kód             HU321  
A teljesítés helye  

NUTS-kód             •••••  

A teljesítés helye: 

Tiszavasvári 

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) 
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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 

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya: Felnőttek részére hidegburkoló Burkoló OKJ képzés 

(OKJ kódszám: 31 582 08 1000 00 00), illetve felnőttek részére asztalos OKJ képzés (OKJ 

kódszám: 33 582 03 1000 00 00) a dokumentációban részletezettek szerint. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
a) Fő 

szójegyzék 
Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy 
 ••••-•  ••••-• 

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)  

Hidegburkoló, burkoló: 1360 óra ebből elmélet 408 óra, gyakorlat 952 óra, létszám 22 fő, 

Asztalos: 1360 óra ebből elmélet 408 óra, gyakorlat 952 óra, létszám 5 fő 

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

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

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás-megrendelésre 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/…./…..      (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) 

Az ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbér, szerződési biztosíték vállalását írja elő. A 

késedelmi kötbér mértéke 25.000 Ft/nap, maximum a nettó ellenszolgáltatás 3 %-a. A 

meghiúsulási kötbér a nettó ellenszolgáltatás 4%-a.  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre. 

Az Ajánlatkérő előleget nem fizet, az igazolt teljesítést követően, a szabályszerűen kiállított 

számla ellenértékét 15 napon belül átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) 

bekezdésében foglaltakra. 

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

esetben) 

Nem követelmény 

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 

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: 

Nem lehet Ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 

Kbt. 60.§ (1) és a Kbt. 61. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki – illetőleg akinek a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára 
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erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 

bármelyike hatálya alatt áll. 

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 

249. § (3) bekezdés szerint kell írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) 

bekezdésében és a Kbt. 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének 

hatálya alá. 

Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 

60.§ (1) és a Kbt. 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya 

alatt áll. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 

10% -át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának a szerződés 

teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 

gazdasági alkalmassága igazolható: 

 

-A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint,  

valamennyi számlavezető pénzintézetének 60 

napnál nem régebbi (az ajánlattételi 

határidőhöz viszonyítva), nyilatkozatával az 

ajánlattevő pénzügyi helyzetéről az alábbi 

tartalommal: 

- mióta vezeti az ajánlattevő a bankszámláját, 

- volt-e a számlájával szemben 30 napot 

meghaladó sorban állás 2009. január 1-től. 

 

Az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés 

értékének 10% -át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozójának 

önállóan kell megfelelnie. 

Amennyiben ajánlattevő alkalmassága 

igazolása érdekében más szervezet(ek) 

erőforrására támaszkodik, az alkalmassági 

követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3) 

és (4) bekezdésben foglaltak is megfelelően 

alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. § 

3/E pontját. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10% -át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha 

a pénzintézeti nyilatkozatok bármelyikének 

tartalma alapján megállapítható, hogy az 

Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 

10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó számláján 30 napot 

meghaladó sorban állás mutatkozik 2009. 

január 1-től. 
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(1) III.2.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 

10% -át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának a szerződés 

teljesítéséhez szükséges műszaki illetve 

szakmai alkalmassága igazolható: 

 

- A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján 

az előző legfeljebb három év (2007., 2008., 

2009.) legjelentősebb felnőtt oktatási 

munkáira vonatkozó referenciáinak 

ismertetésével a Kbt. 68. § (1) bekezdés 

szerint igazoltan. 

 

- A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján 

azoknak a szekembereknek, vezetőknek 

megnevezésével, képzettségük ismertetésével, 

akiket az ajánlattevő be kíván vonni a 

teljesítésbe. (a végzettséget/képzettséget 

igazoló bizonyítvány(ok) másolata 

csatolandó) 

 

Amennyiben ajánlattevő alkalmassága 

igazolása érdekében más szervezet(ek) 

erőforrására támaszkodik, az alkalmassági 

követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3) és 

(4) bekezdésben foglaltak is megfelelően 

alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. § 

3/E pontját. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10% -át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha 

együttesen:  

 

 

- nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt 

megelőző három évben (2007., 2008., 2009) 

legalább 2 darab összesen legalább nettó 5 

millió Ft értékű, a beszerzés tárgya szerinti 

referenciával. (felnőtt oktatás) 

 

. 

- nem rendelkezik legalább 2 fő egyetemi 

vagy főiskolai végzettségű, felnőttoktatás 

területén legalább 5 éves gyakorlattal 

rendelkező szakemberrel. 

 

  

  

 

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 

 



 

 218 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 

kötve?    igen    nem X 

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                                                               X 

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                       

           Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat 

súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1. 

2. 

3. 

4.  

5.  

Súlyszám 

 

 

 

 

 

Részszempont 

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                    igen     nem X 

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
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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 X 

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:  2010/05/28.  (év/hó/nap )                                                       Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    

igen X     nem        

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): bruttó 50.000.-Ft Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő az ajánlati dokumentáció ellenértékét az 

Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744144-15404761-00000000 számlájára 

történő átutalással egyenlítheti ki. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2010/05/28/év/hó/nap)                                                         Időpont: 10. 00 óra 

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) 

 ••••/••/••-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  ••• vagy napokban: ••• (az ajánlattételi határidő lejártától 

számítva) 
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2010/05/28   (év/hó/nap)                                                     Időpont: 10.00 óra 

Helyszín: Tiszavasvári Városi Önkormányzat Tiszavasvári, Városháza tér 1. I. emeleti 

tárgyaló. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében 

megjelölt személyek 

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    nemX   

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: 2010.06.25. 10.00 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.07 16. 10.00 óra 

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 rendelkezésre bocsátásának módja: a befizetés igazolását követően (az 

ellenérték (visszavonhatatlan átutalására vonatkozó banki igazolás bemutatásával) 

átvehető Tiszavasvári Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Tiszavasvári, 

Városháza tér 4.) irodáján, munkanapokon munkaidőben, az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 8
00

 -10
00

 –ig. A Kbt. 54.§ (4) bekezdésének megfelelően a 

dokumentáció megküldése kérhető. 

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: - 

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 
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minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X    nem  

V.7) Egyéb információk: 

1.) Az ajánlattevőnek ajánlatát az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania: 

- Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, 

személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, példányonként összefűzve, 

spirálozva és átkötve vagy más sérülésmentesen nem bontható kötéssel, a tartalommal 

bíró oldalakat folyamatos sorszámozással ellátva, a nyilatkozatokat a cégjegyzésre 

jogosult által cégszerűen aláírva, valamennyi oldalán a cégjegyzésre jogosult kézjegyével 

(szignó) ellátva kell benyújtani. 

- A 3 példányt „eredeti” vagy „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt 

borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell benyújtania az 

ajánlattevőnek:„Ajánlat Tiszavasvári felnőttek részére hidegburkoló, burkoló, asztalos 

OKJ-s képzésre” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.”  

- A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az 

ajánlatkérő címére. A postázási késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után 

érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.  

2.) Amennyiben az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második 

legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezen 

Ajánlattevővel köt szerződést. 

3.) Az Ajánlattevőnek, cégszerűen aláírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) 

bekezdés, 71. § (1) bekezdés tekintetében. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők 

mindegyikének – és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) – cégjegyzésre jogosult – képviselője/képviselői 

aláírási címpéldányának és 30 napnál nem régebbi (az ajánlattételi határidőhöz 

viszonyítva) cégkivonatának egyszerű másolatát. 

5.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2010/05/03. (év/hó/nap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

A. MELLÉKLET 

4. További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: Nívó-Clean Bt. 

Postai cím: Tag tanya 23. 

Város/Község: Hajdúbagos 

 

Postai 

irányítószám: 

4273 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Éles J. Viktória 

Telefon: 06/30-395-83-11 

 

E-mail: drelesviki@t-email.hu 06/52-785-710 
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Internetcím (URL): 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:  

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

 

 

E-mail:  Fax:  

Internetcím (URL): 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:  

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

 

 

E-mail:  Fax:  

Internetcím (URL): 

 

 

 

 

 

         Rozgonyi Attila 

          Polgármester 

           ellenjegyző 
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Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

A továbbiakban tájékoztatta a képviselőket, hogy szóbeli közlés alapján az MNV Zrt. tárgyalt a 

Tiva- Szolg Kft. értékesítésével kapcsolatban, és mivel túl kockázatosnak ítélte meg, ezért nem 

kívánja megvenni a társaságot. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Elmondta, hogy a Zalka Máté u., Bem József u. Kunfi Béla u., Babits M. u. lakossága kérelmezte 

ezen utak aszfaltozását, és képekkel is igazolni tudják, hogy az szükséges. Azt kérdezte, hogy mit 

várhatnak a lakók ezekben az ügyekben. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy az idei Útfelújítási Terv már elfogadásra került, ezen utcákon gréderezés van 

tervbe véve, ami ideiglenesen helyrehozza az utak állapotát. Hozzátette, hogy az Önkormányzat 

több helyről is kapott kérelmeket az utak felújítására, de a jelenlegi helyzetben azt lehet tenni, hogy 

az idén ősszel megalakuló új Testülethez a kérelmeket újra be kell majd nyújtani, amely meg fogja 

tenni a szükséges intézkedéseket az utak aszfaltozására. Arra kérte a képviselőket, hogy vállalják fel 

a Testület döntéseit, akkor is ha ők személy szerint másként szavaztak. Hozzáfűzte, hogy ha az 

elmúlt 20 -25 évben ugyanilyen hatékonysággal történt volna az útfelújítás, már minden út aszfaltos 

lenne. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Azt mondta, hogy a Bajcsy- Zsilinszky utcai platánfákat le kellene gallyazni, mivel az egyik oldalon 

le vannak vágva a gallyak a másikon nem. Elmondta még, hogy olyan problémával is fordulnak 

hozzá az emberek, hogy a játszótéren a füvet le kellene nyírni, a csatorna földmaradékkal van tele. 

Megkérdezte, hogy ilyenkor a Városi Kincstár vezetőjéhez, Palló Sándorhoz kell – e fordulni. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat feljelentette a Tiszavasvári Önkormányzatot, 

mivel a fű nem volt levágva a Déryné és a Lenin utcák környékén, és az Önkormányzatnak 70 millió 

Ft- ot kell vissza kell fizetni, amennyiben a közmunkások nem végzik el ott a fűnyírást és pénteken 

lesz ennek az ellenőrzése. Hozzátette hogy a feljelentések nagy száma megnehezíti a feladatellátást. 

Hozzátette, hogy az Önkormányzatnál Kuik Sándorné a kapcsolattartó ezekben az ügyekben; a 

Városi Kincstár pedig csak akkor kezdheti el a munkákat, ha az Önkormányzattól a munkalapot 

megkapta, mivel önkormányzati pénzügyi ellenjegyzéshez kötött ezen feladatok ellátása. Végezetül 

a lakosság türelmét kérte azzal, hogy közmunkások mindenhol le fogják vágni a füvet. 

 

Balogh Tamás képviselő: 

Véleménye szerint jó hogy a közmunkások dolgoznak, de sok az állampolgári panasz hogy nem is 

dolgoznak, vagy pedig nem elég hatékonyan látják el a feladataikat. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt mondta, hogy 2010. május 01- től 46 dolgozó került elbocsátásra, mivel nem teljesítették a 

rájuk bízott munkát, a közelmúltban pedig kb. 50 embert alkoholfogyasztás és a munka nem 

megfelelő ellátása miatt kellett elküldeni. Hozzátette, hogy a most közmunkásként dolgozók nagy 

része munkavégzés nélkül eddig segélyt kapott és valahogyan rá kell kényszeríteni ezeket az 

embereket, arra, hogy dolgozzanak, például hogy elbocsátásuk esetén egy évig nem kapnak segélyt. 

A leszázalékoltakkal kapcsolatban azt mondta, hogy sokan több pénz kapnak leszázalékolva, mintha 

dolgoznának, ezért sokan nem is mennek eldolgozni. A közmunkásoknál a munkavezetői feladatok 
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ellátását nem merik vállalni az emberek az életveszélyes fenyegetések miatt. Szerinte természetesen 

nagyobb munkaintenzitás és fegyelem kell, mert a munkaerőre mindig szükség van, de hozzáfűzte, 

hogy sajnos a nyári időszakban és választások idején enyhül a munkafegyelem is. Azt mondta, hogy 

ezeknek az embereknek a munkára nevelése a Város fennmaradásának a záloga. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Azt mondta, hogy már tavaly is kérte a Hősök és Ifjúsági utak kereszteződésénél a gyalogos átkelő 

felfestését, ezt most megismétli és ehhez szükség lenne festékre és egy táblára is. 

Hozzátette, hogy a Posta épület előtti vaskorláthoz hasonló korlátra is szükséges lenne. Valamint 

jelezte, hogy az útpadkát kiverik az autók, mivel száraz, így erre is kellene megoldást találni. 

 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt mondta, hogy a környék vállalkozói a táblát támogathatnák, mivel egy tábla kb. 25.000.-Ft- ba 

kerül, de a felfestésről gondoskodni fog az Önkormányzat. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Elmondta a Vasvári Hírmondó felelős szerkesztőjével kapcsolatban, hogy a Ptk rendelkezései 

alapján polgári jogi felelőséggel tartozik. 

 

Bundáné Badics Ildikó jegyző: 

A felvetésre azt válaszolta, hogy a Vasvári Hírmondó időszaki lap szerkesztője megbízási 

jogviszonyban áll, nem munkaszerződéssel van foglalkoztatva, a meglevő megbízási szerződés 

szűkszavú és a kártérítési felelősség mértékének vizsgálata jelenleg is tart. 

 

Poczkodi Ferenc a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 

Meghívta a Képviselő – testületet a 2010. május 08-án de. 10 órától tartandó Roma napok 

rendezvényen való részvételre. 

 

Nácsa Balázs képviselő: 

Felvetette, hogy a Városban keletkező zöld hulladék miatt hulladékudvar kiépítésére tegyenek 

lépéseket. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy a nyesedéket és a zöld hulladékot a Mezőgép területére lehet vinni Ezt ki kellene 

hirdetni a lakosság számára. 

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt a nyílt ülést Rozgonyi Attila polgármester 

lezárta a Kéviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 R o z g o n y i  Attila Bundáné Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 


