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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2012. október 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt 

üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor, Csócsics Gordon, Papp 

Mária, Palló Sándor, Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet, Sipos Ibolya, 
Szakolczai Attila, Szőke Zoltán, Tóth Zsolt és Tóthné Nácsa Irén képviselők. 

 
Távol maradt:      Bakné Répási Ágnes képviselő. 
 
Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 
aljegyző, Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Gombás Marianna építési 
irodavezető, Csikós László Márk köztisztviselő, Deli Zoltán köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita 
köztisztviselő, Harasztiné Gorzsás Ildikó köztisztviselő, Gulyás Gabriella köztisztviselő, Girincsi 
Sándor a TITKIT SZESZK gazdasági vezetője, Krasznainé dr. Csikós Magdolna a Városi Kincstár 
vezetője, Will Csaba a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Igazgatóságának elnöke, 
Dr. Ficsor László Hajdúböszörmény város jegyzője, Kerekesné Lévai Erika a Magiszter 
Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola igazgatója és Ládi Zsanett 
jegyzőkönyv-vezető.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 11 fő képviselő volt jelen. Javasolta, hogy a 
meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül a testületi ülésen megjelent vendégekre tekintettel a 
6. és a 13. napirendi pontokat tárgyalja elsőként a képviselő-testület. Ezt követően kérte, hogy 
egyebek között vegye fel a testület napirendjére a „Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti ingatlan 
értékesítéséről” szóló előterjesztést. Ezt követően az eredetileg meghirdetett sorrendben haladjanak.  
 
Hozzászólások:  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Kiegészítésként elmondta, hogy 2012. október 15-én zárt ülés keretében kiküldésre került a járások 
kialakításáról szóló megállapodás 5. számú melléklete, majd ezt követően egy határozat-tervezet is. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal folytatott 
többszöri egyeztetés alapján az előzetesen kiküldött előterjesztést vissza kell vonni, azonban az 
ezzel kapcsolatos észrevételekről és megállapításokról a nyilvános testületi ülés járással kapcsolatos 
előterjesztésénél fog további tájékoztatást adni. Végezetül kérte a testületet, hogy „a járási hivatal 
kialakításával kapcsolatos megállapodás 5. számú mellékleteinek jóváhagyásáról” szóló 
előterjesztést vegyék le napirendről.  
  
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Javasolta, hogy a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 11. 13. 14. 17. 19. és 20. napirendi pontokat vegye le napirendjéről 
a testület, mivel ez a testület már nem kompetens ezekben az ügyekben dönteni. Továbbá kérte, 
hogy a „Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények működtetési 
jogáról” szóló 11. napirendi pontot 2012. október 25-én egy rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg 
a testület.  
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy nem javasolja a képviselő-testületnek az elhangzott 
napirendi pontok levételét, hiszen a testület önfeloszlatásával nem állt meg az élet. Úgy véli, amíg 
nincs meg az új alakuló ülés addig a testületnek és a képviselőknek a jogszabályban meghatározott 
feladataikat, kötelezettségeiket el kell látnia. Hangsúlyozta, hogy a Polgármesteri Hivatal életében 
vannak olyan jogszabályi kötelezettségek, amelyeknek meg kell felelniük, ezért az idő hiánya miatt 
a fontosabb előterjesztéseket terjesztették a testület elé.  Megjegyezte, hogy a meghívó tervezetben 
van két fontos napirendi pont, mint például a vagyonrendelet és a járási hivatal kialakításáról szóló 
megállapodás, melyeket a kormányhivatal kérte az önkormányzattól, hogy még a soron következő 
testületi ülésen tárgyalja meg és fogadja el.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Pontosításképpen elmondta, hogy törvényi kötelezettségük 2012. október 31-ig az új törvénynek 
megfelelően a vagyonrendeletet megalkotni, ezért terjesztették a képviselő-testület elé. A 7. 
napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztésben az is le van írva is, hogy 2012. 
november 15-ig kell elfogadni a 2013.évi belső ellenőrzési tervet. Azonban úgy véli, hogy a testület 
nem az alakuló ülésen akar döntést hozni erről a napirendről. Továbbá azt is elmondta, hogy 
Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények működtetési jogáról 
szóló előterjesztést 2012. október 31-ig kell megtárgyalnia és elfogadni a testületnek.  
 
Palló Sándor képviselő: 
Véleménye szerint az ügyrendi javaslatot vita nélkül meg kellene szavaztatni. Továbbá elmondta, 
hogy a „frakció” a javaslatot pontosan végiggondolta. Meglátása szerint a helyzet előálltában 
polgármesternek elsődleges felelőssége van. Természetesen a „frakció” mérlegelte azt, amit 
elmondott a polgármester, azonban a meghívóban olyan nagy horderejű ügyek vannak, ami egy 
leköszönő testületnek teljesen morálisan elfogadhatatlan, jelenleg bebetonozza ezt a státuszt. 
Valószínű, hogy a következő-testületnek is lenne ebben véleménye. Ezt követően elmondta, hogy a 
döntést a jelenlegi képviselő-testület hagyja meg a következő képviselő-testületnek. A „frakció” 
minden tagja egyetértett az ügyrendi javaslatokkal, ezért kérték ezeket a módosításokat. 
Megjegyezte, hogy a fontos ügyeket a mai ülésen is meg fogják tárgyalni és el fogják fogadni. 
Végezetül elmondta, hogy semmilyen akadály nincs, hogy összejöjjön a következő rendkívüli-
testületi ülés, mivel a határidőkbe még belefér.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Elfogadta az ügyrendi javaslatot, majd feltette a kérdést, hogy ki az, aki elfogadja, hogy az 
elhangzott módosításokkal a felsorolt 13. napirendi pontot ne tárgyalja a képviselő-testület, mellyel 
egyetért és elfogadja a kialakult helyzetet.  
 
A Képviselő–testület 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendi pontok tárgyalását Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő által tett 
módosításokkal együtt.  
 
Császár József Sándor képviselő: 
Véleménye szerint arról, hogy a képviselő-testület feloszlatta önmagát arról nem a polgármester 
tehet, hanem a 7 fős „frakció”.  
 
Tárgy (1.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő–testületi ülés között végzett 

munkájáról. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő – testületi ülés között 
végzett munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően: 
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Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 

    
Ssz.        

1. 2012. szeptember 17. Magyar Posta Postai kifizetésekkel kapcsolatos egyeztetés 

2. 2012. szeptember 18.  Hajdúböszörmény  
Víziközmű rendszer üzemeltetésével kapcsolatos 
megbeszélés 

3. 2012. szeptember 18.  

Volosinóczki Béla az 
Elex Univill Kft. 
ügyvezetője 

Strandfürdővel kapcsolatos pályázati 
megbeszélés 

4. 2012. szeptember 19. 

Dr. Vinnai Győző 
kormánymegbízott,         
Dr. Teschmayer Gábor 
főigazgató  

Járási rendszer kialakításával kapcsolatos 
egyeztetés, konkrét teendők megbeszélése 

5. 2012. szeptember 20.  Közbiztonsági lakossági fórum 
6. 2012. szeptember 22. Művelődési Központ  Egészségnap, nyitó köszöntő 

7. 2012. szeptember 24.  
Szabó András a Tiva-
Szolg Kft. ügyvezetője Aktuális kérdések a Kft. életére vonatkozóan 

8. 2012. szeptember 24.  

Krasznainé dr. Csikós 
Magdolna a Városi 
Kincstár vezetője, 
Pogácsás Ágnes a 
Tiszavasvári 
Strandfürdő Kft. 
ügyvezetője 

A Tiszavasvári Strandfürdő Kft.-t érintő aktuális 
kérdések 

9. 2012. szeptember 25. Rendkívüli képviselő-testületi ülés 
10. 2012. szeptember 26.  Budapest Egyeztetés 

11. 2012. október 3. 
Trianoni kiállítás 
megnyitója   

12. 2012. október 4. 
Napraforgó Nyugdíjas 
Klub Aktuális kérdések 

13. 2012. október 5. 

Németh Zoltán a 
Tiszavasvári 
Köztestületi Tűzoltóság 
vezetője Aktuális téma, tűzoltó laktanya kérdésköre 

14. 2012. október 5. 

Lázár István a 
Művelődési Központ és 
Könyvtár 
intézményvezetője Aktuális kérdések 

15. 2012. október 8. 

Baloghné Szűcs 
Zsuzsanna a Vasvári 
Pál Múzeum vezetője 

A Vasvári Pál Múzeum jövőjével kapcsolatos 
egyeztetés 

16. 2012. október 8. 
Polgármesteri 
ügyfélfogadás   

17. 2012. október 10. 

Németh Zoltán a 
Tiszavasvári 
Köztestületi Tűzoltóság 
vezetője, Csepely 
Zsigmond a Sz.-Sz.-B. 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság elnöke 

A tűzoltó laktanya felújításával, áthelyezésével 
kapcsolatos egyeztetések 

18. 2012. október 12.  

Lázár István a 
Művelődési Központ és 
Könyvtár 
intézményvezetője Aktuális kérdések 

19. 2012. október 12.  
Járműszerelvénytgyártó Zrt. 1. számú Gyáregységének ünnepélyes 

átadása 
20. 2012. október 18. Városi Televízió Interjú 
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21. 2012. október 18. 

Sz.- Sz.-B. Megyei 
Kormányhivatal és 
Munkaügyi Központja Egyeztetés 

 
Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester tájékoztatta a Testület tagjait, hogy átruházott hatáskörben 
eljárva, és a Pénzügyi Bizottság elnökével való egyeztetést követően, 105.100 Ft előirányzatot 
biztosított Tiszavasvári Város Önkormányzata költségvetésében a 2012. évi céltartalék terhére az 
SZMSZ 6.3.1. pontjában foglalt jogkörében a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/3. sz. alatti 
önkormányzati bérlakás fűtési rendszer meghibásodásának helyreállítására, valamint a 
Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti társasház lépcsőházi üvegfalának tömítésére.   
 
Dr. Fülöp Erik polgármester ismertette Dr. Tamás és Dr. Gyüre Ügyvédi iroda Rozgonyi Attila 
Tiszavasvári Város Önkormányzata ellen szabadság megváltás iránt indított perrel kapcsolatos 
levelét:  
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A Képviselő – testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–
testületi ülés között végzett munkájáról. 
 
Tárgy (2.np):        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.   
Előadó:                  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:         Ládi Zsanett köztisztviselő 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Dr. Fülöp Erik 
polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
A Képviselő – testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

216/2012. (X.18.) Kt. számú 
határozata 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 

 A  150/2011.(VI.23.)   Kt. sz. határozat 
158/2011.(VI.23.)   Kt. sz. határozat 
159/2011.(VI.23.)   Kt. sz. határozat 
173/2011.(VII.21.)   Kt. sz. határozat 
174/2011.(VII.21.)   Kt. sz. határozat 
175/2011. (VII.21.)   Kt. sz. határozat 
178/2011. (VII.21.)    Kt. sz. határozat 
180/2011. (VII.21.)    Kt. sz. határozat 
184/2011. (VII.21.)                             Kt. sz. határozat  
185/2011. (VII.21.)   Kt. sz. határozat 
194/2011.(VIII.2.)    Kt. sz. határozat 
200/2011. (VIII.25.)    Kt. sz. határozat 
225/2011. (IX.15.)    Kt. sz. határozat 
246/2011.(IX.28.)   Kt. sz. határozat 
251/2011. (IX.28.)   Kt. sz. határozat 
257/2011. (X.4.)    Kt. sz. határozat 
259/2011. (X.4.)    Kt. sz. határozat 
261/2011. (X.13.)   Kt. sz. határozat 
284/2011. (XI.29.)    Kt. sz. határozat 
285/2011. (XI.29.)   Kt. sz. határozat 
286/2011. (XI.29.)    Kt. sz. határozat 
287/2011. (XI. 29.)    Kt. sz. határozat 

   306/2011. (XII.15.)   Kt. sz. határozat 
   307/2011. (XII.15.)   Kt. sz. határozat 

5/2012. (I.19.)    Kt. sz. határozat 
   6/2012. (I.19.)    Kt. sz. határozat 
   7/2012. (I.19.)    Kt. sz. határozat 
                                    8/2012. (I.19.)    Kt. sz. határozat 
                                    28/2012. (II. 9.)   Kt. sz. határozat 
                                    30/2012. (II.9.)    Kt. sz. határozat 
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                                    83/2012. (IV.26.)    Kt. sz. határozat 
                                    119/2012. (V.24.)    Kt. sz. határozat 
                                    188/2012. (IX.13.)    Kt. sz. határozat 
                                    189/2012. (IX.13.)    Kt. sz. határozat 
 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

Tárgy (3.np):        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi 
                               költségvetéséről szóló 5/2012. (II.13.) önkormányzati rendeletének 
                               módosításáról.  
Előadó:                  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:         Girus András osztályvezető 
 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Meglátása szerint a napirendi pontok levétele miatt az előterjesztés 7. pontja kérdésessé válik, hogy 
tárgyalható-e a mai ülés alkalmával. Véleménye szerint azért is lett volna szükséges a 7. pont 
tárgyalása, hogy a testület hozzájárulásával módosítani tudják a nevezett pontban szereplő SZESZK 
által végrehajtott orvosi ügyelet elszámolását. Alapvetően így ez a pont kikerül, tehát ha a 7. pont 
nélkül fogadja el a képviselő- testület a rendeletet, akkor ennyivel nagyobb összeggel nő a hiány. 
Ugyanis Tiszavasvári Város Önkormányzata 2 567 e Ft előirányzott támogatást biztosít az orvosi 
ügyeletre, mely 2012. július 1-én került átadásra, melyet már nem használ fel a szolgáltató. Ez a 
pont arról szólt volna, hogy az említett összeget visszavesszük és ez az összeg is részt vesz a 8.pont 
alatt szereplő orvosi ügyelet finanszírozásában. Amennyiben ez a döntés nem születik meg, akkor a 
rendelet alapján ennyivel nő a hiány.  
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megkérdezte a témafelelőst, hogy behajtható-e még ez az összeg, lehet-e még korrigálni.  
 
Girus András osztályvezető: 
Válaszul elmondta, hogy korrigálható még egy következő ülésen is, csak a szolgáltató nem 
használja fel az előirányzott összeget, tehát ez a keret már megmarad. Hangsúlyozta, hogy most 
ennyivel több hiánya lesz az önkormányzatnak, mint amit kimutattak a táblázatban.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Véleménye szerint a pont maradhat a rendeletben, mert nem minden esetben születik külön 
határozat egy adott témában, mely később beépül a költségvetési rendeletbe.   
 
Palló Sándor képviselő: 
Hozzátette, hogy előirányzat módosításra lesz szükség, melyet a későbbiekben rendezni kell az 
intézményekkel.  
 
Girus András osztályvezető: 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a levett napirendi pontok között szerepel az a napirend, ami fontos 
lett volna a költségvetés módosításának elfogadásakor. Elmondta, hogy a testület dönthet arról, 
hogy nem tárgyalja a 7. napirendet, de attól függetlenül elfogadj azt a tényt, hogy 2 567 eFt-al kell 
csökkenteni a SZESZK előirányzatát.  
 
 
 



 8

Bizottsági vélemények: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést.  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület 
számára azzal, hogy a közfoglalkoztatás mezőgazdasági területének szakmai irányítása miatt 
szükséges előirányzat módosítás kerüljön ki a költségvetés módosításából, és egy későbbi 
időpontban tárgyalja a testület.  
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Elmondta, hogy bizottsági ülésen is felvetődött az a kérdés, hogy miért fizet az önkormányzat külön 
egy olyan dolgozóért, aki nem rendelkezik szakmai ismeretekkel. Tudomása szerint a fóliában való 
termeléshez szükséges a szakmai hozzáértés, irányítás, ezért azt javasolta, hogy a 611eFt-ot vegyék 
ki a költségvetésből és amennyiben a következő évben szükséges beépítik a költségvetésbe.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Képviselő- testület 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az Oktatási és 
Kulturális Bizottság javaslatát elfogadta. 
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Dr. Fülöp Erik 
polgármester a „Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 
5/2012.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló előterjesztést szavazásra 
bocsátotta. 
 
A Képviselő – testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 
29/2012.(X.19.) önkormányzati 

rendelete 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek                   
feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján -  
a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2010. (X.29.) 
rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Oktatási és Kulturális Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:    
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1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012(II.13.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„3. §  A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 
a a)  bevételi főösszegét 2 863 395  eFt-ban 
b b)  kiadási főösszegét  2 863 395  eFt-ban 
   A költségvetés főösszegén belül: 
c)        a költségvetési  bevételeket 2 352 832 eFt-ban, 
d) a költségvetési kiadásokat 2 420 755 eFt-ban, 
e) a költségvetési hiányt 67 923 eFt-ban állapítja meg                            
f) a költségvetési működési  bevételeket 2 248 792 eFt-ban, 
g) a költségvetési működési  kiadásokat 2 352 900 eFt-ban, 
h) 2012. évi likviditási hitel felvételt 395 000 eFt-ban, 
i) 2012. évi likviditási hitel visszafizetést 379 572 eFt-ban 
j) a működési pénzmaradvány  28 606 eFt-ban, 
k)       a működési forráshiányt 60 074  eFt-ban állapítja meg. 
l)        a  felhalmozási bevételeket 104 040 eFt-ban,  
m)      a felhalmozási kiadásokat 67 855 eFt-ban, 
n)      2012. évi hosszúlejáratú hitel visszafizetést 63 068 eFt-ban, 
o)       a felhalmozási pénzmaradvány  16 900 eFt-ban, 
p)       a felhalmozási forráshiány  9 983  eFt-ban, 
q)       a rövid lejáratú hitel felvételét 70 057 eFt-ban állapítja meg.” 
 
2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012(II.13.) 
önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 „6. § A 70 057 eFt bevétel és kiadás különbözet megszüntetése érdekében kezdeményezi rövid 

lejáratú hitel felvételét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvényben foglalt előírások betartása mellett. A hitelállomány csökkentése érdekében az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázni kell.” 

 
3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) 
önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„7. §  Az önkormányzat a 2012. évi költségvetés tartalékát a 11. melléklet szerinti   részletezésben 

715 eFt általános tartalékkal és 5 491  eFt céltartalékkal hagyja jóvá.” 
 
4.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) 

önkormányzati rendelet 1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.13. melléklet helyébe e rendelet 1.2.3.4.5.6.7.8. 
9.10.11. melléklete lép. 

 
5.§   Ez a rendelet 2012. október 20-én lép hatályba és 2012. október 21-én hatályát veszti. 
 
Tiszavasvári, 2012. október 18. 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetve:  2012. október 19-én 
 
 Bundáné Badics Ildikó 
 jegyző 
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Tárgy (4.np):        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi 
                               Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási megállapodás 
                               módosításáról.  
Előadó:                  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:         Girus András osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést.  
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület 
számára. 
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Hangsúlyozta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott az, hogy a Magiszter Általános Iskola együtt tud 
működni az önkormányzattal. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy rendkívül örül annak, amit a képviselő asszony 
mondott, hiszen korábban ő volt az, aki a testületi és bizottsági üléseken azt mondta, hogy nem tud 
a Magiszter együtt működni a városvezetéssel.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő – testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

217/2012.(X.18.) Kt. sz. 
határozata 

 
a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között 

megkötött Közoktatási megállapodás módosításáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a 
Magyarországi Magiszter Alapítvány között 2009. május 28-án létrejött és a       238/2009. (X.29.), 
270/2009. (XI.26.), 307/2009. (XII.22.), 19/2010.(II.11.) és a 154/2010.(IX.15.), 17/2011.(II.10.) és 
a 20/2012.(II.09.) Kt. számú határozatokkal módosított Közoktatási megállapodásban foglaltak 
módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező Közoktatási megállapodást módosító okiratot, 
2. ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert a Közoktatási megállapodás módosító 

okiratának aláírására. 
 
Határidő: azonnal                            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 



 

 

                                                                                    217/2012.(X.18.) Kt. sz. határozat melléklete 

             

Közoktatási megállapodást módosító okirat 

 

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

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

 

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

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

3. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. 

 

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

 

Tiszavasvári, 2012……………… hó .… nap 

 

                                                
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Megbízó 
 

............................................................. 
   Képv: Dr. Fülöp Erik  

polgármester 

 

Magyarországi Magiszter Alapítvány  

Megbízott 

 

            …………………………                                            ……………………………. 
    Képv.: Nagy Levente                                                Képv.: Csombordi József 
                 Kuratóriumi titkár                                                           Kuratóriumi tag 

                                                       
 
 
 
 



 

 

 Közoktatási megállapodást módosító okirat melléklete 
 

Óvoda 2012. évi tervezett költségvetése  

KIADÁS     
terv. eFt-

ban
 Személyi juttatások+járulékok: (12 fő óvoda pedagógus és 6 fő dajka személy bérktg)  
Óvoda       

  

2011 december bér+ 2012 01-11.30 
bérek pótlékok a   bérkompenzációval 
számított összeg +27% járulék   46410 

  8,47% elvonás bér + járulék    -1509
  adminisztrációs csökkenés   -1326

  
adókedvezmény 11hónapra 
vonatkozóan135564Ft/hó   -1491

        
Személyi juttatások+járulékok 
mindösszesen:     42084 
        
Dologi kiadások:       
  Irodaszer   10 
  Szakmai anyagok   0 
  Munkaruha   72
  Készlet beszerzés (játék, textiliák stb) 52 
  Távközlések   110
  Karbantartás   128 
  Tisztítószerek    240
  Szemét szállitás   100
  Egyéb üzemeltetési szolg 100
Dologi kiadások mindösszesen:A 2010 és 2011 évben is a tervezett összeg 
1000eFt a 112eFt a 2%ÁFA ill. a szemétszállítás és a munkaruha emeléséből 
adódik    812 
        
Kiadások összesitése:        

  Személyes juttatás   42084 
  Dologi kiadások   812 

  

Étkezktetés 
Gyerekek130főx220étkezési 
nappalx503Ft/adag=14385800,-Ft 
Étkezés felnőtt 2főx220 
napx600Ft/nap/fő=264000,-Ft 

1464980
0 14650

        
  Óvodai kiadások   57546 
        
Óvodai bevétel:       

  Normativa 
4052276

7 40523

  
saját bevétel, alaklamazotti étkezési 
bevétel   250



 

 

  Munkaügyi támogatás    656 
  Összes bevétel   41429
  Bevétel:   41429
  Kiadás   57546
  Különbözet: 0 16117
  2012.évi önkormányzati támogatás          16117 
 

Általános iskolai oktatás 2012. évi tervezett költségvetése  
KIADÁSOK       

Iskola:    

terv 
adat 
eFt-
ban 

 Személyi juttatások+járulékok: (44 fő ped+2 fő technikai személy bérktg)  

  

2011 december bér+ 2012 01-11.30 bérek 
pótlékok a   bérkompenzációval számított 
összeg +27% járulék   124531

  8,47% elvonás bér + járulék    -9587
  adminisztrációs csökkenés   -4557

  
adókedvezmény 11hónapra 
vonatkozóan233038Ft/hó   -2563

        
        
Személyi juttatások+járulékok 
mindösszesen:     107824
Dologi kiadások       
  Irodaszer   480
  Munkaruha, védőruha   0
  Kisértékű eszközök   90
  Tisztitószer   730
  Karbantartó   270
  Egyéb készlet beszerzés   220
  Kommunikáció   480

  
Szemét szállitás 2011. évi tény adatok 
szerint + 2% ÁFA   520

2011. évi tervezett összeg + a  2% Áfa emelés a karbantartási anyagszükséglet 
bázis+gázkazán karbanmtartási anyagok    570
  Orvosi szolg   150
  Tagdij   93
  Munkábajárás ktg   900
  Gazd és Ügyvitel szolgáltatás   1920
  Közbeszerzés   0
  Fel nem sorolt egyéb szolg   610
Dologi kiadás mindösszesen: 2011. évi tervezett összeg: 6548,-eFt a 
többletköltség 485Ft ez egyrészt az épület szárny átvételéből adódó 
többletköltségeket takarja: a tisztítószert , karbantartási anyagokat valamint a 
szemétszállítást, másrészt a 2% Áfa emelést.    7033
Étkeztetés gyerek 380főx185étkezési nappalx640Ft/adag= 44992000 44992
Étkeztetés felnőtt 7főx185x600,-Ft/nap/fő 777000 777
Tankönyv támogatás   5280000 5280



 

 

Informatikai eszközök   708750 709
Pedagógus továbbképzés   352800 353
Iskolai összes kiadás     166968
Összesítés        

  NORMATIV bevétel 
11676647

2 116766

  
Saját bevétel, bérbeadás, felnőtt étkezési 
bev.   995

  Összesbevétel   117761
  Kiadások   166968
  Különbözet 0 49207

Önkormányzati támogatások összesítése: 2011.évi 
2012.év

i 
Iskola   52804 49207 
Óvoda   15694 16117 
Mindösszesen:   68498 65324 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ó v o d a 
Költségvetés  – Normatív bevétel 

                                                      2012. 01. 01.- 2012. 08. 31.-ig 
 
15.a./ 1-3. nevelési év 146 fő 
               
    166-20 fő                146  x 1,62    11,83 x 2.350.000 = 27. 791.100,- 
                                                 20  
 
                                              8 hóra eső része     18.527.400.- 
 
16.3./ Kizárólag magyar nyelven folyó roma oktatás 
 
       (166-20)/2 x 40.000  =  2 920 000.- 
                                             8 hóra eső része      1 946 667.- 
 
17.a/ Kedvezményes étkeztetés 
 
                  137-20 = 117 fő x 68.000.- Ft. = 7 956 000.-  
                                             8 hóra eső része     5 304 000.-    
                                                                                                                   -------------------- 
                                                                                                                     25 778 067.- 
 
                                                 2012. szeptember 01.- december 31.-ig 
 
15.a./ 1 – 3 nevelési év 166 fő 
              
         166 fő                        166x 1,62  13,44 x 2.350.000 = 31 598 100.-    
                                            20 
                                              4 hóra eső része              10 532 700.- 
 
16.3./ Kizárólag magyar nyelvű roma nevelés 
 
             166 fő                      166/2 x 40.000 = 3 320 000.- 
    4 hóra eső része    1 106 667.- 
 
17.a/ Kedvezményes étkeztetés 
       
                                          137 fő x 68.000.- = 9 316 000.-   
                                              4 hóra eső része                          3 105 333.-  
                                                                                                                 _______________ 
                                                                       14 744 700.-  
 
                 Normatív támogatás összesen 2012. évben:                              40 522 767.- 
 
           Saját bevétel 2012 évben:                                                               250000,- 
 
      Összes bevétel:                40 772 767.- 
  
 
          Debrecen, 2012. január 15.                                 



 

 

                                                     
I s k o l a 

 
                               Normatíva bevétel 2012.01.01.- 2012.08.31.-ig 
 
15.b./ 1 – 2 évfolyami oktatás 
  130 fő, 130/21 x 1,20,  7.43 x 2.350.000 = 17 457 143.-  
                                               8 hóra eső része    11 638 095.- 
 
15.b./ 3 évfolyami oktatás   
               37 fő, 37/21 x 1,22,  2.15 x 2.350.000.- = 5 051 381.- 
       8 hóra eső része     3 367 587.- 
 
15.b./ 4. évfolyami oktatás 
    60 fő, 60/21x 1,39,  3,97x 2.350.000.-   9 332 857.- 
    8 hóra eső része              6 221 905.- 
 
15.b./ 5-6 évfolyami oktatás  
   98 fő,98/23 x 1,55,  6,60 x 2.350.000.- = 15 520 217.- 
    8 hóra eső része             10 346 811.- 
 
15.b./ 7 – 8. évfolyami oktatás 
  83 fő, 83/23 x 1,76,  6,35 x 2.350.000   = 14 925 565.- 
                                            8 hóra eső része                        9 950 377.- 
 
15.c./ 9 évfolyami felzárkóztató oktatás 
            12 fő, 12/28 x 2,03,  0.87x 2.350.000.-     2 044 500.- 
                                               8  hóra eső része =    1 363 000.- 
 
15.g. Iskola otthonos foglalkoztatás 
 
         1 – 4 évfolyami oktatás 
         227 fő   227/21 x 0,27, 2,94 x 2.350.000 = 6 858 643.- 
                                                8 hóra eső része               4 572 428.- 
 
15.g./ Ált. iskola napközis, tanulószoba foglalkozás 5-8 évfolyam 
          84 fő, 84/25 x 0,16 =  0,54 x 2.350.000 =  1 263 360.- 
                                                 8 hóra eső része       842 240.- 
 
 
16.c./ Kizárólag magyarnyelven folyó roma oktatás 
 
 408 fő      408/2 =  204 
                                  204 x 40.000 = 8 160 000.- 
                                           8 hóra eső része                                   5 440 000.- 
 
16.2.1.b Gyógypedagógiai nevelés 
          
        8 fő x 134 400=1 075 200 
                                               8 hóra eső része                                               716 800,- 
16.2.1.d Gyógypedagógiai nevelés 



 

 

          
       15 fő x 179 200=2 688 000 
                   8 hóra eső része                                       1 792 000,- 
 
17.a./ Kedvezményes étkeztetés: 
 
          355fő x 68.000 = 24 140 000.- 
    8 hóra eső része      16 093 333.-  

                                                                                                
Összesen:            72 344 576,- 
 
 

                               
       Normatíva 2012. szeptember 01. – december 31.-ig  
 
 
15.b. 1 – 2 évfolyami oktatás 
 
       131, 131/21 x 1,20; 7,49 x 2.350.000 = 17.591.429.- 
                                               4 hóra eső része                        5  863 810.-       
15.b. 3 évfolyam 
           
        65 fő, 65/21 x 1,22,  3,78 x 2.350.000 = 8.874.048.- 
    4 hóra eső része                        2  958 016.- 
15.b. 4. évfolyam 
          
          37 fő, 37/21 x 1,39,  3,9 x 2.350.000 = 5.755.262.- 
      4 hóra eső része                        1  918 421.- 
15.b./ 5.-6. évfolyam 
 
          97 fő, 97/23 x 1,55, 6,54 x 2.350.000 = 15.361.848.- 
                       4 hóra eső része                        5 120 616.- 
15.b./ 7-8. évfolyam 
 
          110 fő 110/23 x 1,76, 8,42 x 2.350.000 = 19.780.870.- 
       4 hóra eső része                        6 593 623.-  
     
15.g. Iskola otthonos foglalkozás 1 – 4 évfolyam 
 
         234 fő, 234/21 x 0,27, 3,01 x 2.350.000 = 7.070.143.- 
    4 hóra eső része                        2 356 714.- 
                                                       
15.g. Ált. iskola napközis, tanulószobai foglalkozás 5 – 8 évfolyam 
 
         121 fő, 121/25 x 0,16, 0,77 x 2.350.000 = 1.819.840 
    4 hóra eső része                        606. 613.- 
 
16.c./ Kizárólag magyarnyelven folytatott roma oktatás 
 
         440 fő 440/2 x 40.000 = 8 800000.-  
    4 hóra eső része                        2 933 333,- 



 

 

16.2.1.b Gyógypedagógiai nevelés 
          
        8 fő x 134 400=1 075 200 
                                               4 hóra eső része                                                           358 400,- 
16.2.1.d Gyógypedagógiai nevelés 
          
       12 fő x 179 200=2 150 400,- 
                   4 hóra eső része                                                              716 800,-                   
17.a./ Ingyenes étkeztetés 
           
          360 fő x 68.000 = 24 480 000   

4 hóra eső része                        8 160 000,- 
     
        
    Összesen:                 37 586 346,-  
 
                        Alap normatíva bevétel:              109 930 922,-,- 
 
 
16.ec./ Informatikai fejlesztés feladatok támogatása 
 
            405 fő x 1.750.-             708.750.- 
 
17.b./ Tanulók ingyenes tankönyv támogatása 
 
           440 fő x 12.000 =            5.280.000.- 
 
     
8. sz. melléklet: 2.sz./ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 
 
                            (12+ 44) 56 fő, 56 x 6.300.-                         352.800.- 
 
                            3.sz./ Osztályfőnöki pótlék 
 
                             19 fő, 19 x 26.000.-                                   494.000.- 
             6.835.550.- 
 
 
Iskola normatíva bevétele összesen:               116.766.472,-                                         
--------------------------------- 
                 
Saját bevétel ( bérbeadás, étkezés)                                                                   995.000,- 
 
 
 
Összes bevétel:                 117.761.472.-  
         =================== 
 
Debrecen, 2012-01-15.  
 
       Csombordi József 



 

 

Tárgy (5.np):        Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról. 
Előadó:                  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:         Deli Zoltán köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő- testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

218/2012. (X. 18.) Kt. számú 
határozata 

 
a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többszörösen módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) és a államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 116/2007. 
(V.24.) Kt. sz. határozattal létrehozott, a 13/2008. (I.17.), 36/2008. (II.14.), 203/2008. (XI.11.), 
58/2009. (III.31.), 73/2009. (IV.23.), 140/2009. (VI.18.), 167/2009. (VII.23.), 185/2009. (VIII.27), 
236/2009. (X.12.), 8/2010. (I.21.), 56/2010. (III.25.), 129/2010. (VI.24.), 206/2010.(XI.18.) Kt. sz. 
219/2010. (XII.15.) Kt. sz., a 6/2011. (II.10.) Kt. sz., 49/2011. (III.07.) Kt. sz., a 102/2011 (V.02.) 
Kt. sz. és a 193/2012. (IX. 13.) Kt. számú határozatokkal többszörösen módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. A Városi Kincstár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 7. Alaptevékenységek 
pontja az alábbiak szerint változik: 

Az intézmény szakágazata résznél: 
 A 84116 Az államháztartás szervei részére végzett kiegészítő szolgáltatások 

szövegrész helyébe a 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 
társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai  szövegrész kerül. 

 
 

2. A Városi Kincstár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 10.  Irányító 
szerv(ei)nek  neve, székhelye pontja az alábbiak szerint változik: 
A Tiszavasvári Város Önkormányzata Tiszavasvári, Városháza tér 4. szövegrész helyébe a 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
szövegrész kerül. 

 
  



 

 

3. A Városi Kincstár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának egyéb pontjai nem 
változnak. 
 

4.  Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar 
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését.  

 
Határidő: 2012. október 26.    Felelős: Dr. Fülöp Erik 

     polgármester 
                 Bundáné Badics Ildikó 
          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

218/2012. (X.18.) Kt. sz. határozat függeléke 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 
1.  Intézmény neve: Városi Kincstár, Tiszavasvári 

 

2. Székhelye:  4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. 
 
3. Telephelyei:      4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1. 

    4440 Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1. 
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 63/a. (hrsz.: 3567/7) (Önkormányzati 
vagyonon kívüli)  
4440 Tiszavavsári, Petőfi u. 1-3. (Városi Sportcsarnok, Salakpálya és 
„Görland” Extrém Sportpálya) 
4440 Tiszavasvári, Fehértói u. (Városi Sporttelep) 
2287/12 hrsz-ú közterület (teniszpálya) 

 

     
4.  Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ):  

 

Tiszavasvári Város Képviselő-testületének 116/2007. (V.24.) Kt. számú határozata 
 

5. Közfeladata: 
 

A felügyeleti szerv a következő jogokat ruházza át az intézményre a részben önálló 
költségvetési szervei tekintetében: 
- elemi és kincstári költségvetésekhez az általa megállapított keretszámok elosztása, 
összesítése, a beszámolók felülvizsgálatot követő visszaigazolása, 
- a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek szervezése, 
irányítása és ellenőrzése, 
- a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása, 

   
6.  Ellátandó alaptevékenységi kör: 

 

2007. július 01-től az önkormányzat által alapított önállóan működő költségvetési 
intézmények operatív gazdálkodásának bonyolítása, az intézményekkel a munkamegosztás 
és a felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás szerint, az alábbi szakfeladatok 
alkalmazásával. 
 

7.  Alaptevékenységek: 
 

Az intézmény szakágazata: 
 

841116  Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 

 
Az intézmény szakfeladatai: 

 
 

010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó 
szolgáltatások 

230000 Nemfém ásványi termék gyártása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 



 

 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
811000 Építményüzemeltetés 
812000 Takarítás 
813000 Zöldterület-kezelés 
841403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés  

 
8. Működési köre: Tiszavasvári Város közigazgatási területe 

 

9.  Jogállása:     
 

Jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó, gazdálkodó egységgel rendelkező helyi 
önkormányzati költségvetési szerv. 
Önálló bankszámlával rendelkezik.  
Vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 
  

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

11. Alapításának időpontja: 2007. június 01. 
 

12. Gazdálkodási besorolás: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: 

 

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak  
végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az 
intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség 
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a 
megbízás visszavonásának jogát Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
gyakorolja. A magasabb vezető beosztású személy esetében az egyéb munkáltatói jogokat 
saját hatáskörben Tiszavasvári Város polgármestere gyakorolja. 

 
 
 



 

 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 

 

 
15. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény kinevezett vezetője. 

 

16. Az intézmény által feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon: 
 

 Tiszavasvári, Báthory u. 6.    hrsz: ½  Terület:155m2 

 Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1.      hrsz: 0358/7  Terület:805m2 

 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.    hrsz: 2443                Terület: 200,52 m2 

 Tiszavasvári, Petőfi u. 4., 6-8.  hrsz: 2699/1  Terület: 5686 m2 

 Tiszavasvári, Petőfi u. 24.    hrsz: 2686/1  Terület: 1285 m2 

                2686/2    Terület: 683 m2 

 Tiszavasvári, Kossuth u. 76.    hrsz: 2708  Terület: 5946 m2 

Tiszavasvári, Petőfi u. 1-3.    hrsz: 2448/6  Terület: 19420 m2 

Tiszavasvári, Fehértói u.     hrsz: 2438  Terület: 27547 m2  

Tiszavasvári, közterület    hrsz: 2287/12 Terület: 12076 m2 

 

17. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg. Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az egyes 
vagyontárgyak bérbeadásánál, hasznosításánál Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló hatályban lévő rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 
Az intézmény működési feladatait a Képviselő-testület által jóváhagyott szervezeti és működési 
szabályzat alapján végzi. 
Az intézményben a munkáltatói jogkört – a jogszabályokban foglaltak szerint – a vezető gyakorolja. 
  
Az intézményt - jogszabály által nevesített esetekben – Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete, mint alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal 
dönt és erről megszüntető okiratban rendelkezik.  
 
Záradék:  
A Városi Kincstár alapító okiratának módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 13/2008. (I.17.), 36/2008. (II.14.), 203/2008. (XI.11.), 58/2009. (III.31.), 73/2009. 
(IV.23.), 140/2009. (VI.18.), 167/2009. (VII.23.), 185/2009. (VIII.27), 236/2009. (X.12.), 
185/2009. (VIII.27.), 8/2010. (I.22.), 56/2010. (III.25.), a 129/2010. (VI.24.) Kt., 206/2010. (XI.18.) 
Kt., a 219/2010.(XII.15.) Kt., 6/2011. (I.20.) Kt., a 49/2011. (III.07.) Kt., a 102/2011. (V.2.), a 
193/2012. (IX.13.), és a 218/2012 (X. 18.)  Kt. számú határozataival hagyta jóvá.  
 
Tiszavasvári, 2012. október 18. 
 
      
 
 
 



 

 

Tárgy (6.np):        Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának 
                               módosításáról. 
Előadó:                  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:         Deli Zoltán köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a Képviselő–testület 
számára. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő- testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

219/2012. (X. 18.) Kt. számú 
határozata 

 
a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többszörösen módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés g), valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (1) bekezdés b) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Tiszavasvári Általános Iskola alapító 
okiratának módosításáról szóló 184/2009. (VIII.27.) Kt. sz. határozatát és annak 298/2009. (XII.22.) 
Kt. sz., 124/2010. (VI.24.) Kt. sz., 159/2010. (IX.15.) Kt. sz., 190/2010. (X.28.) Kt. sz., a 220/2010. 
(XII.18.) Kt. sz, a 198/2011. (VIII.25.) Kt. sz. és a 195/2012. (IX.13.) Kt. sz.  határozatokkal való 
módosításokat az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. A Tiszavasvári Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 9. 
Alaptevékenysége pontja az alábbiak szerint módosul: 

- 8520 Alapfokú oktatás szövegrész helyébe a 852010 alapfokú oktatás (alapfokú 
művészetoktatás kivételével) szövegrész kerül. 

 
2. A Tiszavasvári Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 13. Alapító 

jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye pontja az alábbiak szerint változik: 
A Tiszavasvári Város Önkormányzata Tiszavasvári, Városháza tér 4. szövegrész helyébe a 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
szövegrész kerül. 



 

 

 
3. A Tiszavasvári Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 17. Az 

intézmény képviseletére jogosult pontja az alábbiak szerint módosul: 
- Az intézmény kinevezett vezetője, akadályoztatása esetén a vezető által írásban 

megbízott személy szövegrész helyébe a Az intézmény kinevezett vezetője, 
akadályoztatása esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
intézményvezető-helyettes szövegrész kerül. 

 
4. A Tiszavasvári Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata egyéb pontjai 

nem módosulnak. 
 

5. Felkéri a polgármestert, hogy nyilatkozatot nyújtson be a Magyar Államkincstár Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága felé a Kossuth Lajos utcai épület telephelyként való 
törléséről, mely szerint az nem minősül átszervezésnek.  
Határidő: 2012. október 26.    Felelős: Dr. Fülöp Erik 

polgármester 
 

 
6. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar 

Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetését.  
 

Határidő: 2012. október 26.    Felelős: Dr. Fülöp Erik 
polgármester 

Bundáné Badics Ildikó 
          jegyző 
 
 
 



 

 

a 219/2012 (X.18.) Kt. sz határozat függeléke 
 

ALAPÍTÓ  OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 
1. Intézmény neve:  TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 
2. Intézmény székhelye: Kabay János Iskolai Egység 
    4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.  
 
3. Telephelyei:  Vasvári Pál Iskolai Egység 

4440 Tiszavasvári,Vasvári Pál út 97./A 
4440 Napközi otthon Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 95. 
4440 Tiszavasvári, Salétromkert úti sporttelep Deák Ferenc 19/B. 

 
4. Intézmény jogelődjei: 

Név       Alapítás ideje   Címe 
Pethe Ferenc Általános Iskola  1956.        (4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 76.) 
Vasvári Pál Általános Iskola    1765.   (4440 Tiszavasvári, Iskola u. 2.) 
Kabay János  Ének és Idegen nyelv          ismeretlen         (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 4.) 
Tagozatos Általános Iskola  
 
5. Intézmény alapításának ideje:  2007. július 1. 
 
6. Intézmény típusa:    általános iskola 
 
7. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 
79/2007. (IV.04.) Kt. számú határozat 
 
8. Közfeladata: 
Általános iskolai oktatás a pedagógiai program alapján. 
 
9. Alaptevékenysége: 
 
Alaptevékenysége 2010. január 1.-től: 
KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolás: 

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
 
Az intézmény szakágazati besorolása: 

851010                            Iskola-előkészítő oktatás (óvodai nevelés kivételével) 
852010              Alapfokú oktatás 
855100                         Sport, szabadidős képzés 
855900                            M.n.s. egyéb oktatás  
856000                       Oktatást kiegészítő tevékenység 

 
Évfolyamok száma:  8 
  
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 

általános iskolai oktatás: 1200 fő 
 
 



 

 

 
A költségvetési szerv szakfeladatai: 
852000 szakfeladat Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása  
852011 alapvető szakfeladat Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évolyam)  
852012 szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek, tanuló, 
amennyiben a diagnózisban  
- az aktivitás és a figyelem zavara;  
- pervazív fejlődési zavar;  
- mutista;  
- írászavar (diszgráfia),  
- olvasászavar (diszlexia) és  
- számolás-zavar (diszkalkulia) szerepel,  
és az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a szakértői 
véleményében a tanuló integrált nevelésére tesz javaslatot: 
 Ellátható egyéb fogyatékosságtípusok:  
a,  enyhén mentálisan retardált (tanulásban akadályozott),  
b, integráltan nevelhető látás-, hallás-, mozgás- és 

beszédfogyatékos 
852013 szakfeladat Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  
852014 szakfeladat   Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 
852021 alapvető szakfeladat Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyam)  
852022 szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek, tanuló, 
amennyiben a diagnózisban  
- az aktivitás és a figyelem zavara;  
- pervazív fejlődési zavar;  
- mutista;  
- írászavar (diszgráfia),  
- olvasászavar (diszlexia) és  
- számolás-zavar (diszkalkulia) szerepel,  
és az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a szakértői 
véleményében a tanuló integrált nevelésére tesz javaslatot: 
 Ellátható egyéb fogyatékosságtípusok:  
a,  enyhén mentálisan retardált (tanulásban akadályozott),  



 

 

b, integráltan nevelhető látás-, hallás-, mozgás- és 
beszédfogyatékos 

852023 szakfeladat  Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  

852024 szakfeladat   Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
855100 szakfeladat   Sport, szabadidős képzés 
855911 szakfeladat Általános iskolai napközi otthoni nevelés (szorgalmi időben) 
855912 szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek, tanuló, 
amennyiben a diagnózisban  
- az aktivitás és a figyelem zavara;  
- pervazív fejlődési zavar;  
- mutista;  
- írászavar (diszgráfia),  
- olvasászavar (diszlexia)  
- számolás-zavar (diszkalkulia) 
- autista szerepel,  
és az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a szakértői 
véleményében a tanuló integrált nevelésére tesz javaslatot: 
 Ellátható egyéb fogyatékosságtípusok:  
a,  enyhén mentálisan retardált (tanulásban akadályozott),  
b, integráltan nevelhető látás-, hallás-, mozgás- és 

beszédfogyatékos 
 
855913 szakfeladat Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése (szorgalmi 

időben) 
855914 szakfeladat Általános iskolai tanulószobai nevelés (szorgalmi időben) 
855915 szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése (szorgalmi időben) - szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
gyermek, tanuló, amennyiben a diagnózisban  
- az aktivitás és a figyelem zavara;  
- pervazív fejlődési zavar;  
- mutista;  
- írászavar (diszgráfia),  
- olvasászavar (diszlexia) és  
- számolás-zavar (diszkalkulia) szerepel,  
és az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a szakértői 
véleményében a tanuló integrált nevelésére tesz javaslatot: 
 Ellátható egyéb fogyatékosságtípusok:  
a,  enyhén mentálisan retardált (tanulásban akadályozott),  



 

 

b, integráltan nevelhető látás-, hallás-, mozgás- és 
beszédfogyatékos 

855916 szakfeladat Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
(szorgalmi időben) 

 
856020 szakfeladat   Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856099 szakfeladat Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység: referencia intézmény 
910121 szakfeladat Könyvtári (iskolakönyvtári) állomány gyarapítása, 

nyilvántartása  
910123 szakfeladat   Könyvtári szolgáltatások  
931204 szakfeladat   Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása 
 
562913 szakfeladat   Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 szakfeladat   Munkahelyi étkeztetés 
682002 szakfeladat   Nem lakóingatlan bérbeadása  
842153 szakfeladat   Nemzetközi kulturális együttműködés  
 
Az intézmény alaptevékenysége:  
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás: 

 Idegen nyelv emelt szintű oktatása 
 Informatika emelt szintű oktatása 
 Testnevelés emelt szintű oktatása 
 Ének-zene emelt szintű oktatása 
 Két tanítási nyelvű program szerinti oktatás 
 Hagyományos tanterv szerinti oktatás 
 Nemzetiségi, etnikai kisebbségi általános iskolai oktatás, nevelés 
 Cigány kisebbség oktatása 
 A Kabay János Iskolai Egység közalapítványi megbízással bázisintézményi 

feladatokat lát el 
 A Tiszavasvári Általános Iskola referencia-intézményi feladatokat lát el  
 Iskolaotthonos ellátás 
 Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása osztály-, és integrált 

rendszerben  
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés  
 Az általános iskolások tanórán kívüli ellátása, felügyelete, szervezett 

foglakoztatása, korrepetálása, az iskolai munkára való felkészítésének szakszerű 
segítése a törvényben meghatározott keretek között. 

 Szakmai napok és tanfolyamok szervezése, bonyolítása. 
 Akkreditált továbbképzések szervezése 
 Az alaptevékenységen túl rendelkezésre álló szabad szellemi és anyagi 

kapacitás kihasználása. 
 
10. Gazdálkodási besorolás: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint a Városi 
Kincstár látja el 2007. július 1.-jétől. 
 
11. Működési köre: Tiszavasvári közigazgatási területe 
 
 
 



 

 

12. Intézmény jogállása:  
Jogutódlással létrehozott, szakmailag önálló, jogi személy, részjogkörrel rendelkező, bankszámlával 
és adószámmal önállóan rendelkező, önállóan működő helyi költségvetési szerv.  
 
13. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye:    

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 
14. Fenntartó neve és székhelye: 
    Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
 
15. Felügyeleti szerv neve és címe: 
    Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
 
16. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak  végrehajtási 
rendelete szerint nyilvános pályázat alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete bízza meg 5 év határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézményvezetői 
megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás 
megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a megbízás visszavonásának jogát Tiszavasvári 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja saját hatáskörben. 
 
17. Az intézmény képviseletére jogosult: 
Az intézmény kinevezett vezetője, akadályoztatása esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározott intézményvezető-helyettes. 
 
18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
 
19. A feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon: 
- a 2795/3 hrsz-ú,  5837 m2 alapterület  és felülépítményes ingatlana, 
- a 2708 hrsz-ú, 5946 m2 alapterület és felülépítményes ingatlana, valamint a 
- Kabay János Iskolai Egység vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések.  
 
- a 822/2/A/2 hrsz-ú, 456 m2 alapterület és felülépítményes ingatlana, 
- a 992 hrsz-ú, 3741 m2 alapterület és felülépítményes ingatlana, 
- a 1491 hrsz-ú, 1326 m2 alapterület, valamint  
- a Vasvári Pál Iskolai Egység vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések. 
 
20. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési joga: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályban lévő rendeletében foglaltak szerint. 
 
Záradék:  
A Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 184/2009. (VIII.27.) Kt. számú, a 298/2009. (XII.22.) Kt. számú, továbbá a 
124/2010. (VI.24.) Kt. számú, a 159/2010. (IX.15.) Kt. számú, 190/2010. (X.28.) Kt. számú, a 



 

 

220/2010.(XII.15.), a 189/2011.(VII.21.) Kt. a 198/2011. (VIII.25.) Kt. számú, a 195/2012 (IX.13.) 
Kt. számú és a 219/2012 (X.18.) Kt. számú módosító határozataival hagyta jóvá.  
 
Tiszavasvári, 2012. október 18. 
 
Tárgy (7.np):        Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
                               Intézmény – 175/2012. (VII.26.) Kt. számú határozattal kiírt 
                               intézményvezetői pályázatának eredményéről.                                  
Előadó:                  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:         Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:  
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a Képviselő–testület 
számára.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő- testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

220/2012.(X.18.) Kt. számú 
 határozata 

 
A Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 175/2012. (VII.26.) Kt. 

számú határozattal kiírt - intézményvezetői pályázatának eredményéről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv., valamint annak közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott 
138/1992. (X.8.) Kormányrendelet rendelkezései alapján 
 

1.) megállapítja, hogy - a 175/2012. (VII.26.) Kt számú határozattal kiírt - a Hankó László 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) 
álláspályázatra egyetlen pályamű sem érkezett, ezért a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja. 
 
2.) Felkéri a jegyzőt, hogy a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) állásának betöltésére szóló pályázat kiírás képviselő-
testület elé terjesztéséről határidőben gondoskodjon. 

 
 
Határidő: 2012. december 31.    Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
 



 

 

Tárgy (8.np):        Előterjesztés Juhász Józsefné Tiszavasvári, Salétromkert u. 5. sz. 
                               alatti bérlő bérlakás komfortfokozatának módosítására vonatkozó 
                               kérelméről.  
Előadó:                  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:         Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Hozzászólások: 
 
Szőke Zoltán képviselő: 
A napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az előterjesztésben szó van 
egy önkormányzati bérlakás komfortfokozat módosítására vonatkozó kérelméről, mely kérelmet 
egy idős hölgy - aki maga is egy csökkent képességű, gyengén látó beteg ember- kérte. Tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy a beteg hölgy a napokban felhívta és elmondta a problémáját. Ezt követően 
ismételten felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy egy beteg emberről van szó, aki szintén egy 
beteg embert gondoz. Tudomása szerint a Salétromkert utcán van még két lakás, ahol az egyikben 
kiskorú gyermekek élnek, és van egy harmadik család, akik felnőtt gyermeket nevelnek, ők 
főiskolára járnak, azonban a hétvégéket nem tudják megfelelő körülmények között itthon tölteni. 
Meglátása szerint, ennek az az oka, hogy nem akar megszületni egy megállapodás, vagy egy olyan 
rendszer kialakítása, amire igazán szükség lenne. Véleménye szerint nem helyes az, hogy egy 
főmérő a bérlő nevén van, hiszen egy önkormányzati ingatlanról van szó. Tudomása szerint ebben a 
bérlakásban mind a három család vízszolgáltatását szűkítette a szolgáltató. Megjegyezte, hogy más 
városban is van egy 40 családos lakás, vagy akár egy önkormányzati ingatlan, ahol nem egy lakót 
választanak ki, hogy az ő nevén legyen a fogyasztásmérő, hanem az önkormányzatnak vagy 
valamilyen szervezetnek a nevén van, amiért az önkormányzat vállalja a felelősséget, az almérők 
alapján pedig a lakók fizetnek. Úgy véli, nem a komfortfokozat csökkentés lenne a legjobb 
megoldás, hiszen nem helyes az, hogy a főzéshez, valamint a napi szükségleteikhez több száz 
méterről hordják a vizet. Kérte, hogy az önkormányzat és a Tiva-Szolg Kft-t találjon megoldást erre 
a problémára. Továbbá kérte, hogy vizsgálja meg azt, hogy jogszerű-e, hogy egy lakónak a nevén 
szerepel egy főmérő. Tudomása szerint voltak már egyeztetések, tárgyalások a bérlőkkel, azonban 
ők nincsenek olyan helyzetbe, hogy ki tudjanak fizetni több százezres nagyságrendű tartozást. 
Elmondta azt is, hogy a csőtörés kint volt az udvaron, melyet amint észrevették, jelezték a 
szolgáltató felé. Azonban a bérlők nem tudják megfizetni a hiba elhárítását, amiért nem biztos, hogy 
ők a felelősek. Végezetül elmondta, hogy hosszú ideje húzódik ez az ügy, ezért halmozódott fel ez a 
nagymértékű tartozás. Kérte az önkormányzatot, hogy vizsgálják meg ezt a problémát, hiszen lehet, 
hogy nem egyedi esetről van szó.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Véleménye szerint a képviselő csak elmondta a kialakult helyzetet, viszont semmiféle megoldási 
javaslatot nem tolmácsolt a témával kapcsolatban. Megjegyezte, hogy csak annyit tanácsolt, hogy 
az önkormányzat és a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője üljön le, és találjon a kialakult problémára egy 
olyan megoldást, mely mindenki számára megfelelő lesz. Ezért kérte Szőke Zoltán képviselőt, hogy 
mondjon konkrét javaslatot a probléma megoldására, és mondja meg, hogy én mint polgármester 
mit közvetítsek a Tiva- Szolg Kft. ügyvezetője felé.  
 
 



 

 

Szőke Zoltán képviselő: 
Meg szeretné tudni, hogyan alakulhatott ki az a helyzet, hogy egy bérlő nevén szerepel a főmérő, és 
ő vállal felelősséget egy teljes vízszolgáltatásért. Hangsúlyozta, hogy nehéz sorsú emberekről van 
szó. Véleménye szerint, ha szorul valakibe egy kis szociális érzékenység, akkor keresi a megoldást, 
és nem egy egyszerű képviselőnek mondja, hogy oldja meg a problémát. Ha elfogadja a kérést, 
akkor a bérlők nevében is köszöni, hiszen az ő sorsuk oldódna meg ezzel, ha nem akkor bíznak 
benne, hogy a következő képviselő-testület keres majd megoldást és segítenek ezeknek a 
nehézsorsú embereknek. Ez az összeg nem nagy összeg, nem milliós hitelről van szó, hanem 106 
ezer forintról.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy még mindig nem tudja, mit kell közvetítenie csak 
azt, hogy valamilyen megoldást kell keresni, de majd igyekeznek megtalálni.  
 
Császár József Sándor képviselő: 
Mivel a képviselő úr nem tett javaslatot arra, hogy a 106 ezer Ft nagyságrendű összeget, honnan 
teremtse elő az önkormányzat, ezért kérte, hogy haladjanak tovább a napirendi pontok 
megtárgyalását illetően. 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Véleménye szerint az egy javaslat volt, hogy nézze meg az önkormányzat a Tiva-Szolgnál, hogy 
miért egy nevén van az óra, és több ember használja.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a szerződések mögött áll egy jogszabály. Valószínűleg 
amikor a bérlők kb. 15. évvel ezelőtt beköltöztek az ingatlanba, akkor is volt érvényben a mostani 
közműtörvényhez hasonló törvény, amely szabályozta azt, hogy olyan esetekben, amikor 
társasházakról van szó, hogyan történik a vízbekötés, műszakilag milyen megoldások léteznek. Azt 
is elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt, ezek olyan szolgálati lakások voltak, amelyekben a 
rendszer műszakilag így volt kiépítve.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
A szolgáltató elmondása szerint három rácsatlakozási lehetőség van, tehát külön lehetne kötni a 
három lakást. Ezért az a kérése, hogy vizsgálja meg az önkormányzat, mit tehet a bérlőkért.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Ha jól értelmezte a képviselő hozzászólását, akkor az önkormányzatnak olyan műszaki megoldást 
kellene keresni, amivel minden lakó külön fizethetné az ő fogyasztását, külön mérője lenne, 
melynek átalakítása költséges lenne. Javaslatot a Tiva-Szolg Kft. tudna adni. Tudomása szerint sok 
olyan társasház van, ahol ugyanez működik; van egy főmérő, melynek vannak almérői, és ott is a 
lakóközösségnek együttesen kell ki fizetni azt az összeget, amit fogyasztott. Végezetül elmondta, 
hogy az önkormányzat megvizsgálja a kialakult problémát ezt követően tájékoztatni fogják a 
jelenlegi vagy a következő testületet a megoldásról.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő- testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 



 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

221/2012. (X.18.) Kt. számú  
határozata 

 
Juhász Józsefné Tiszavasvári, Salétromkert u. 5. sz. alatti bérlő bérlakás komfortfokozatának 

módosítására vonatkozó kérelméről 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Képviselő-testület a Juhász Józsefné által bérelt Tiszavasvári, Salétromkert u. 5. szám alatti 
bérlakás komfortfokozatát 2012. november 01-től komfortnélkülivé módosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés fentiek szerinti módosításáról.  
 
Határidő: 2012. október 31.                       Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
 
Tárgy (9.np):       Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás 
                              jóváhagyásáról.  
Előadó:                 Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:        Bundáné Badics Ildikó jegyző 
 
Hozzászólások:  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Elmondta, hogy a szóbeli kiegészítés összefügg azzal, hogy miért zárt ülés keretében küldték ki a 
megállapodás 5. számú mellékletét. Amikor a járási hivatalok kialakításához szükséges előkészületi 
munkák befejeződtek megkapták a végleges megállapodás tervezetet, melyet az önkormányzat 
szerette volna, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg. Ezt követően 
elmondta, hogy felkereste a törvényességi főosztályt, és elmondta, hogy aggályosnak találta azt, 
hogy az 5. számú melléklet olyan adatokat és tényeket tartalmaz, amelyek a dolgozók személyiségi 
jogait sérthetik. Ekkor felvetette, hogy a megállapodás ezen részét zárt ülés keretében kellene 
tárgyalni. A kormányhivatal válaszában elmondta, hogy furcsa lenne, ha a megállapodás eltérő 
részeivel kapcsolatban két különböző döntés születne egy nyílt és egy zárt ülés keretében. 
Többszöri egyeztetést követően történt az, hogy zárt ülés formájában küldték ki az anyagot, ezt 
követően pedig egy határozat-tervezetet. 2012.október 17-én egy újbóli egyeztetést követően jelezte 
a kormányhivatal, hogy a korábbi felvetéseket már a minisztérium munkatársaival is megbeszélték, 
melyre az volt a javaslatuk, hogy az 5. számú melléklet azon táblázatait, amelyek az ominózus 
adatokat tartalmazzák vegyék ki, és a határozat-tervezetben utaljanak arra, hogy a személyes adatok 
nélkül fogadja el a képviselő-testület. A dolgozók adatait tartalmazó táblázatokra vonatkozóan 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Ezt követően kb. egy-két nap múlva ismét 
megkeresték az önkormányzatot azzal, hogy ez a megoldás sem jó, mert maga a törvény hatalmazza 
fel a polgármestert a szerződés aláírására. Tehát a legutolsó változat az volt, hogy a nyilvános 
képviselő-testületi ülésen a testület hagyja jóvá az új szerződést azzal, hogy az 5. számú 
mellékletből kivesszük az 5/1. mellékletet, mely a dolgozókra vonatkozó esetleges fegyelmi és 
kártérítési dolgokat taglalja, az 5/5. mellékletet, mely a jubileumi jutalomra vonatkozó, és az 5/7 
mellékletet, amely a munkáltatói kölcsönre vonatkozó adatokat tartalmazza.  



 

 

Bizottsági vélemények: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő- testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

222/2012. (X.18.) Kt. számú 
határozata 

 
A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján 

figyelemmel a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló 2012. évi XCIII. törvényre, jóváhagyja a járások kialakításával kapcsolatos megállapodást 
- az 5/1., az 5/5., és az 5/7. számú táblázatok kivételével- a melléklet szerinti tartalommal. 

 
 
2) Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízottját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (10.np):  Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről.  
Előadó:              Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012. október 18-án a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
megkereste az önkormányzatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának a közreműködésével.  
 
Palló Sándor képviselő: 
Megkérdezte, hogy ez a napirendi pont fel lett véve napirendre, mert nem emlékszik, hogy jelen lett 
volna a felsorolt ügyrendi javaslatok között.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Megszavazták a képviselők a napirendeket, tehát fel lett véve.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
A polgármester a napirendeket előterjesztette majd elmondta, hogy mit szeretne felvenni, milyen 
kiegészítésekkel. Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselőtől érkezett egy ügyrendi javaslat, 
az nem jelölte ezt a napirendet.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A napirendi javaslat megszavazása során elmondta, hogy egyebek között kerül felvételre a 
határozat-tervezet.  
 
Palló Sándor képviselő: 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő azt is elmondta, hogy melyek azok a napirendek, 
amelyeket le akar vetetni a frakció.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester:  
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a testület megszavazta a napirendet, ezt követően 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő is elmondta, hogy melyek azok a napirendek, 
amelyeket le akarnak vetetni. Ezen napirendeket a képviselő által tett módosításokkal együtt 
elfogadták. Tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal munkatársai kérték az önkormányzatot, hogy 
2012. október 31-ig döntsenek erről az előterjesztésről.  
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Közölte, hogy ez a téma nem szerepelt az általa javasolt, levételre kerülő napirendek között.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Ha nem tárgyalja meg a testület az előterjesztett napirendi pontot, abban az esetben a polgármester 
ír alá egy szándéknyilatkozatot. Azonban jobbnak látták, hogy a képviselő-testület hozzon a 
témával kapcsolatban döntést, így felajánlottuk a kormányhivatalnak az önkormányzat segítségét, 
mivel ma van testületi ülés.  
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Hangsúlyozta, hogy a Munkaügyi Központnál van egy nyertes pályázat, mely feltétele, hogy amely 
településen nem a Munkaügyi Hivatal, illetve a Kormányhivatal tulajdonában áll a Munkaügyi 
Hivatal elhelyezésére szolgáló épület akkor azt megvásárolhatják, vagy tartósan bérbe vehetik. 
Kértek az önkormányzattól egy olyan költségvetési árat, amelyet a Költségvetési és Adóigazgatási 
osztály előzetesen meghatározott, ennek a becsült forgalmi értéke 12 593 000 Ft. Előzetesen azt 
kérték, mivel nekik előre kell tervezniük, ezt a független árat október 31-ig javasolja a képviselő-
testület az ő részükre. Az országban összesen 54 ilyen nyertes pályázat van, ebből 25 helyen az 
ingatlan megvásárlását előre kell tervezni. Tehát a Munkaügyi Központ vezetője és a 
kormányhivatal is azt kérte a képviselő-testülettől, hogy határozzon meg egy értékesítési 
irányszámot, amelyből később egy független értékbecslő megállapítja a pontos összeget, melyet 
2012. október 31-ig le kell jelenteni. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő- testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

223/2012. (X.18.) Kt. számú  
határozata 

 

a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megkeresésére - elvi szinten kifejezi azon 
szándékát, hogy a tiszavasvári 3 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti, 462 m2 
nagyságú irodaház megnevezésű ingatlant – melyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja működik - értékesíti Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére. 
 
A kiinduló eladási ár a Költségvetési és Adóigazgatási Osztály által előzetesen meghatározott becsült 
forgalmi érték, mely 12.593.000 Ft.  
Az értékesítéssel kapcsolatos egyeztetést megelőzően az ingatlant független igazságügyi  ingatlanforgalmi 
értékbecslővel fel kell értékeltetni. 
 
 A felek között kialkudott eladási ár eltérhet a becsült értékektől.  
 
Az értékesítésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az állam elővásárlási jogával nem él a jogszabályban 
meghatározott határidőn belül. 
 
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy amennyiben az ingatlan értékesítésére nem kerül sor, úgy az 
ingatlant továbbra is bérbe kívánja adni, határozatlan időtartamra a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal részére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy  

a./ az ingatlan forgalmi értékbecslését rendelje meg, 
b./ folytasson egyeztetést a vevővel az eladási árról, 
c./ az egyeztetés függvényében az ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést ismételten terjessze a 

Képviselő-testület elé. 
 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester 
bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó  
 polgármester jegyző 


