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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2012. október 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Bakné Répási Ágnes, Papp Mária, Palló Sándor, 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet, Sipos Ibolya, Szakolczai Attila, Szőke 
Zoltán és Tóthné Nácsa Irén képviselők. 

 
Távol maradt:     Császár József Sándor, Csócsics Gordon és Tóth Zsolt képviselők.  
 
Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 
aljegyző, Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Deli Zoltán, Halász László 
a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatója, Vig Csaba a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény intézményvezető-helyettese, 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 9 fő képviselő volt jelen. Ezt 
követően kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pont megtárgyalásának 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő – testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
a napirendi pont megtárgyalását.  
 
Tárgy (1.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott 

köznevelési intézmények működtetési jogáról.    
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Deli Zoltán köztisztviselő 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Emlékeztette a jelenlévőket, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság 2012. október 17-én tárgyalta 
az előterjesztést, ezért kérte a témával kapcsolatos hozzászólásokat.  
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy felhívta az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjait, 
valamint egyeztettek a képviselőkkel is, hogy egyetértenek azzal, ami az eredeti határozat-
tervezetben szerepel. 
 
Halász László a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatója: 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy már a 2012. október 17-i Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésen 
is elmondta, hogy nem akarta elfogadni a Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott 
köznevelési intézmények működtetési jogáról szóló határozat-tervezetet, azonban a napokban 
egyeztetett az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökével, mely egyeztetést követően döntött arról, 
hogy mégis támogatja az elképzelést. Ezt követően megjegyezte, hogy az önkormányzat a 2012-es 
évi általános iskolai költségvetést mínusz 26 millió forinttal tudta elfogadni, azonban reményei 
szerint a jövő év ettől csak jobb lehet, annak ellenére, hogy az állami fenntartás paraméterei még 
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nem ismeretesek. Ha az önkormányzat úgy döntött volna, hogy megtartja az intézményét, 
véleménye szerint az önkormányzat és a képviselő-testület sem érezte volna igazán magáénak az 
iskolát. Meglátása szerint az önkormányzat tehernek érezte volna az általános iskola fenntartását.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatosan nem volt, ezért Dr. Fülöp 
Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő – testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

225/2012. (X.25.) Kt. számú  
határozata 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények működtetési 

jogáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. A 200/2012 (IX.13.) Kt. sz. határozatot visszavonja, és kinyilvánítja, hogy a saját 
tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes 
vállalni. 

 
 
2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat mellékletét képező 

szándéknyilatkozatot írják alá és juttassák el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
részére. 

 
Határidő: 2012. október 31.    Felelős: Dr. Fülöp Erik 

polgármester 
Bundáné Badics Ildikó 

          jegyző 
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a 225/2012 (X.25.) Kt. sz. határozat melléklete 

Ebr azonosító   
 Önkormányzat   

 

Szándéknyilatkozat 
3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján 

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek 
terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését nem 
képes vállalni. 

Kelt: 

P. H. 

 jegyző  polgármester 
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 A Képviselő – testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

226/2012. (X.25.) Kt. számú  
határozata 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja 
alapján meghozott döntésről 

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete 
 

1. az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját 
és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó 
központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését - a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet 
alapján benyújtott kérelmét fenntartva -  
nem vállalja. 

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központot, valamit a szükséges adatok továbbításáról gondoskodjon a 
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága részére. 

 
 
Határidő: 2012. október 31.     Felelős: Dr. Fülöp Erik 

Polgármester 
Bundáné Badics Ildikó 

          jegyző 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 


