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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2013. április 30-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, 

Balogh Sándor, Cselényi Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros 
Lászlóné, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián, Szabó Zoltánné és Tündik 
András képviselők.  

 
Távol maradt:     Szőke Zoltán képviselő. 
 
Meghívottként részt vettek:  
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Dr. Tóth Marianna 
osztályvezető, Girus András osztályvezető, Gombás Marianna Építési irodavezető, Harasztiné 
Gorzsás Ildikó köztisztviselő, Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita 
köztisztviselő, Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál Múzeum vezetője, Krasznainé dr. 
Csikós Magdolna a Városi Kincstár vezetője, Gáll Antalné a Tiszavasvári Közétkeztetési 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány 
Kuratóriumának titkára, Dr. Tarcsa Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főkapitány, 
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság rendőrkapitánya, Gáll Antal a „Tiszavasvári 
Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Szabó András a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári üzemigazgatója, Hosszú 
József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Dr. Borsodi Károly Járási főállatorvos, Gáspár 
Ferenc és Rivnyák Orsolya szociális munkatárs.  
 
Meghívottként távolt maradt:  
Mátrai Istvánné könyvvizsgáló, Fagyas Judit a TITKIT mb. munkaszervezet vezetője, Makkai 
Jánosné a TITKIT SZESZK intézményvezetője, Dojcsákné Pásztor Erika a TITKIT SZESZK 
intézményvezető-helyettese, Girincsi Sándor a TITKIT SZESZK gazdasági vezetője, Reznek 
Istvánné a TITKIT Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, Moravszki Zsoltné az 
Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Lázár István a Művelődési Központ és Könyvtár 
vezetője, Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr, Sotkó Diána az Elex-Univill Kft részéről, 
Volosinóczki Béla az Elex-Univill Kft., Dr. Bodnár Zoltán háziorvos, Dr. Horai Károly 
háziorvos, Dr. Kádár István háziorvos, Dr. Malinák Gyula háziorvos, Dr. Tolna Klára 
háziorvos, Dr. Rojkó László háziorvos, Dr. Kodak István gyermekorvos, Dr. Mérnyi Ágnes 
gyermekorvos, Dr. Nyáguly István gyermekorvos, Dr. Fügedi Attila fogszakorvos, Dr. Juhász 
Erika fogszakorvos és Dr. Sípos Erzsébet fogszakorvos.    
 
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 
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. 
Először előterjesztői jogon kérte, hogy vegyék le napirendről „Tiszavasvári Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló meghívóbeli 6. napirendi pontot. 
Ezt követően kérte, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül a testületi ülésen 
megjelent vendégekre tekintettel a 8, 9, 20, 17, 7, 15, 14, 11, és a 16. napirendi pontokat 
tárgyalja elsőként a képviselő-testület, majd az eredetileg meghirdetett sorrendben haladjanak.  
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A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt 
sorrendjét. 
 
A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által előzőekben meghirdetett 
napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:  

  
1. Előterjesztés „Tiszavasvári Város 2012. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves 

értékelő jelentés elfogadásáról.  
       

2. Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 2012. 
évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról.                                                      

  
3. Tájékoztató a város állategészségügyi helyzetéről.   

 
4. Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség 

épületének felújításáról.  
 

5. Előterjesztés a 2539/2 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti 
ingatlan (Közösségi Ház) Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő 
ingyenes használatba adásáról.  

 
6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida 

Hulladéklerakó Telep üzemeltetéséről.  
 

7. Előterjesztés Tiszavasvári területén lévő egyes közkutak korlátozásáról, illetve 
megszüntetéséről.  

        
8. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat 

elbírálásáról.  
 

9. Előterjesztés a 2013. évi közmunka programok jóváhagyásáról.  
 

10.  Jelentés a polgármester két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról. 
  

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
 

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

       
13.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

többszörösen módosított 5/2012. (II. 13.) rendelet végrehajtásáról.   
   

14. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 
4/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  

                                   
15. Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet  
módosításáról.   
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16. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2013-2014. évre szóló gazdasági 
programjáról és a Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló 
gazdasági programjáról szóló 59/2011. (III.24.) Kt. számú határozat hatályon kívül 
helyezéséről.  

       
17.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 
      2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.  

             
18. Előterjesztés férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában 

a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat saját erejének biztosításához 
szükséges beruházási és támogatást megelőlegező hitel felvételéről és a pályázati 
eljárás megindításáról.  

 
19. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. és annak új tulajdonosaival kötendő 

együttműködési megállapodás és a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetésére kötött 
bérleti/üzemeltetési szerződés módosításáról.  

 
20. Előterjesztés a tiszavasvári 2356 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő 

felajánlásáról.  
 
21. Tájékoztató az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2012.évi munkájáról szóló 

beszámolóról.  
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés „Tiszavasvári Város 2012. évi közrend- 
közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
  Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője 
Témafelelős:  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Hozzászólások: 
 
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 
Köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy előzetesen írásban benyújtotta a 
Tiszavasvári Rendőrkapitányság munkatársai által végzett beszámolót, mellyel kapcsolatosan 
elmondta, hogy minden évben tevékenységüket elsősorban a lakosság kiszolgálása érdekében 
végezik. Úgy véli, hogy nem csak egy belső elvárásnak kell megfelelni, hanem a Tiszavasvári 
lakosok elvárásainak is. Véleménye szerint az itt élőknek visszajelzést kell adni arról, milyen 
tevékenységet végez a Rendőrkapitányság. Ezzel kapcsolatosan várja a képviselők és a 
jelenlévők észrevételeit, kérdéseit. Végezetül megköszönte az önkormányzatnak, illetve a 
képviselő-testületnek a Tiszavasvári Rendőrkapitányság munkáját támogató együttműködését.  
 
Dr. Tarcsa Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei rendőrfőkapitány: 
Elmondta a képviselő-testületnek, amikor Paronai János tiszavasvári rendőrkapitány sorsáról 
dönteni kellett, akkor elgondolkozott azon, hogy jól választás-e az, hogy a jelenlegi kapitány 
legyen a kapitányságvezető, továbbá felmerült az a kérdés, hogy nem kellene-e esetleg valakit 
más településről a városba hozni. Többszöri egyeztetések alkalmával arra a döntésre jutott, 
hogy ide egy olyan ember kell, aki ismeri a helyi viszonyokat, a helyi emberek és a lakosság 
gondjait. Az elmúlt egy év és a statisztika is azt igazolja, hogy ez volt a helyes döntés, mert a 
Kapitányságnak valamennyi mutatójában megfigyelhető, hogy kiegyensúlyozottan, 
zökkenőmentesen működik a Kapitányság. Véleménye szerint soha nem lesz tökéletes a 
rendőri munka, mindig lesznek buktatói, mindig lesznek aktuális helyzetek, amiket meg kell 
oldani. Megköszönte Paronai János rendőrkapitány, valamint a Rendőrség munkáját, és a 
képviselő-testület segítő támogatását, hiszen a kapitánnyal való többszöri konzultáció után is 
megállapította, hogy nagyon harmonikus a képviselő-testület és a Rendőrség között az 
együttműködés, valamint kellően érzékenyek a település gondjaira. Ezt követően egy megyei 
problémát említett meg, melynek hatása Tiszavasváriban is jelentkezik. Elmondta azt is, hogy 
a korábbi technikai gondokat, mint például gépkocsi hiány, üzemanyag hiány az elmúlt évben 
már megoldották. A Megyei Főkapitányság a 2012. évet úgy zárta, hogy egy forint 
adósságállományt sem hoztak át a 2013. évre. A városban is lehet látni, hogy megújult a 
rendőrség gépjármű parkja és több új gépkocsi is van szolgálatban, azonban a Tiszavasvári 
Rendőrség létszáma, még mindig megerősítésre szorul. Továbbra is az a probléma, hogy a 
Tiszavasvári és vonzáskörzetében lakó fiatalok nem állnak rendőrnek, azonban, ha valaki 
mégis ezt a szakmát választja, akkor azokat az embereket más feladatra vezénylik el, melynek 
oka az, hogy 2013. szeptember 29-én az Európai Unió ellenőrizni fogja Magyarország 
Shengeri külső határait, vagyis Szabolcs-Szatmár–Bereg Megye román és magyar, valamint 
román és ukrán viszonylatú határátkelőhelyeit. Jelen pillanatban ezeket a kirendeltségeket kell 
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minél nagyobb létszámmal feltölteni. Hangsúlyozta, hogy közel 93%-os feltöltöttség mellett 
dolgoznak ukrán és román viszonylatban. Ameddig ez az ellenőrzés nem fejeződik be, addig 
nem csökkentheti a létszámot, mert akkor nem lesz, aki a feladatokat végrehajtja. Korábban 
úgy volt, hogy Románia csatlakozni fog a Shengeri övezethez és akkor a román szakaszon 
csökkenthetnék a rendőri létszámot, és ezeket az embereket szét tudták volna osztani a 
kapitányságok között, de ez a terv nem valósult meg. Elmondta még azt is, hogy van olyan 
Tiszavasváriban élő fiatalember, aki Shengerben teljesít szolgálatot, hiszen első beosztásban 
oda lett kinevezve. Előreláthatólag év végéig senkit nem tud elengedni, mert akkor a hiányt 
nem tudja pótolni. Jelen pillanatban egy nagymértékű összefogás van a Megyei 
Főkapitányságon.  A vezetőkkel abban állapodtak meg, hogy megpróbálják átvészelni ezt a 
néhány hónapot, és a jövőben a Tiszavasvári Rendőrkapitányság is a készenléti rendőrség, az 
ellenőrző szolgálat, a Főkapitányság más erőiből kap megerősödést. Az év végére pedig azt 
szeretnék elérni, hogy a városba kinevezett rendőrök kerüljenek, valamint hogy feltöltsenek 
valamennyi üres helyet. Meglátása szerint az a jó a településnek, ha helyi lakosú rendőröket 
foglalkoztatnak, akiknek vannak kötődései, rokoni szálai, ismerik a település gondjait. A 
Megyei Főkapitányság türelmet kér minden választópolgártól addig, amíg sikeresen le nem 
zajlanak az ellenőrzések, hiszen, ha ezen a feladaton elbukik a Megyei Főkapitányság, akkor 
Magyarország is el fog bukni. A Főkapitányság nagyon készül a feladat eredményes 
végrehajtására. Előre is köszöni a lakosság és a képviselő-testület megértését, és türelmét. 
Kérte Paronai János rendőrkapitányt, hogy ő is mindenhol ezt kommunikálja, és ameddig csak 
lehet ilyen megerősítő erők mellett oldják meg a feladatot, amíg nem tudnak többet segíteni a 
Kapitányságon.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megköszönte Dr. Tarcsa Csaba főkapitány hozzászólását. Véleménye szerint egy évvel 
ezelőtt rendkívül jó döntés volt az, hogy Paronai János rendőrkapitányt nevezte ki a 
Tiszavasvári Kapitányság vezetőjének. Ezt követően elmondta, hogy a beszámolóból is 
kitűnik, hogy a Kapitányság minden dolgozója igyekszik jól végezni a munkáját, bár a 
statisztikai adatokkal nagyon óvatosan kell bánni, viszont a mutatók a korábbi évekhez 
viszonyítva egyre jobbak, egyre erőteljesebbek, valamint a beszámolóban sem talált olyan 
mutatószámot, amelyben romlás vagy stagnálás lenne tapasztalható. Örömmel mondta, hogy 
nagyon jó a Tiszavasvári Önkormányzat és a Kapitányság között a munkakapcsolat. Továbbá 
elmondta, hogy a lakosság visszajelzése szerint egyre gyakrabban és egyre többször lehet látni 
közterületen járőrszolgálatot teljesítő kollegákat, mely a lakosság szubjektív biztonságérzetét 
pozitívan befolyásolja. Ezt követően elmondta, hogy néhány hónappal ezelőtt már 
meghirdettek egy olyan átfogó programot, amellyel Tiszavasvári közigazgatási területén a 
térfigyelő kamera rendszert ki lehetne alakítani. Emlékeztette a képviselőket, hogy a testület 
néhány hónappal ezelőtt döntött egy olyan pályázat beadásáról, amelyben több milliós keret 
állhat a rendelkezésre, abban az esetben, ha a pályázat támogatásban részesül. Ezzel 
kapcsolatosan elmondta, hogy a pályázat hiánypótlását az önkormányzat elkészítette, melyet 
meglehetősen kedvező helyre rangsoroltak, és egy másfél hónapon belül ebben az ügyben már 
döntés is fog születni. Meglátása szerint a 2013. évben már nagyon nagy előnnyel vághatnak 
neki a kamera rendszer kiépítésének. Ha esetleg valami oknál fogva még sem lesz nyertes ez a 
pályázat, akkor pedig igyekezni fognak civil kezdeményezést illetve a lakosság támogatását 
bevonva, önkormányzati részvétellel kialakítani a térfigyelő kamerarendszert.  
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megjegyezte, hogy Dr. Tarcsa Csaba Főkapitány említette, hogy az állomány feltöltésében 
gondolkozik. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy mennyi rendőrt várnak még 
Tiszavasváriba.  
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Dr. Tarcsa Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei rendőrfőkapitány: 
Emlékezete szerint, 4 olyan kolléga van, aki Tiszavasvári vagy környékén lakik, azt a 4 
kollégát szeretné az év végére visszahozni a városba. Gyakorlatilag ez annyiba fog kerülni, 
hogy a munkavégzés helyeként Tiszavasvárit kell kijelölni, illetve a frissen végzettek között is 
lesz közel 10 kolléga, akiknek a Megyei Főkapitányságon befogadó nyilatkozatot ad, de 
Tiszavasváriba fognak jönni. Összességében úgy véli, hogy akkor lesz jó a járőrszolgálat és a 
körzeti megbízotti szolgálat Tiszavasváriban, ha 12-14 járőrszolgálatot ki tudnak adni, hiszen 
a körzeti megbízott ott tud maradni a településén, és nem kell megerősíteni a járőr szolgálatot, 
melyhez 5-6 fő tiszthelyettes járőr szükséges. A technikai szolgálatot elvégző embereket is 
meg kell erősíteni, és be kell őket iskoláztatni, hiszen ezt a munkát csak szakképzett ember 
végezheti. Úgy véli, hogy 2-3 fő tiszt kellene a bűnügyi osztályra azért, hogy a bűnügyi 
vizsgálati munkát jó színvonalon tudják elvégezni. Most nagyon le vannak terhelve. Tehát azt 
az eredményt, amit a kapitányság produkál, az erő feletti teljesítmény, mely hosszú távon nem 
kivitelezhető. Úgy véli, hogy kívülről nehéz megítélni a rendőri munkát, de aki benne van a 
szakmában, az láthatja, hogy kinek milyen a teljesítménye. Összességében egy olyan 8-10 fő 
mindenféleképpen segítség lenne a rendőrség számára, hiszen az már egy jó alap arra, hogy 
megerősödve tudjon a kapitányság a jövőben is működni.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy az önkormányzat, a képviselő-testület és a 
Szociális és Humán Bizottság igyekszik minden lehetőséggel támogatni a Tiszavasvári 
Kapitányság munkáját. Az egyik ilyen lehetőség az önkormányzati bérlakások szolgálati 
bérlakásként történő kiutalása. Bízik abban, hogy most a Szociális és Humán Bizottság is úgy 
fog dönteni a képviselő-testületi ülés után, hogy a Rendőrkapitányság számára az első ilyen 
lakást fel tudják ajánlani, hiszen van ilyen igény, melyet előzetesen már körbejártak és 
reményei szerint a hasznukra is fog válni.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
A tiltott kéjelgéssel kapcsolatban a beszámolóból olvasta, hogy 5 esetben volt eljárás. 
Azonban ez a probléma az ő körzetében élő lakosság számára nagy gondot jelent, és ők úgy 
érezik, hogy nem csak 5 eset van. Kérte, hogy hathatósabb megoldást találjon a 
Rendőrkapitányság a probléma megoldására, hogy ne a lakótelepen, és főleg ne a főutcán 
jelentkezzen ez a probléma. Sajnálatosnak tartotta azt, hogy a Rendőrség 3-400 méterre van a 
szabálysértés helyszínétől, azonban nem tud ellene semmit sem tenni. Ezt követően elmondta, 
hogy a beszámolóban nem talált utalást a droggal való visszaélés problémájára, helyzetére 
vonatkozóan Tiszavasváriban. Azonban szülőként ő is tehetetlennek érezi magát. Ezért 
megkérdezte, hogy kell-e tartani a visszaélésektől, valamint fokozottabban kell-e figyelni a 
gyerekekre.  
 
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 
Balázsi Csilla képviselő feltett kérdésére válaszul elmondta, hogy a tiltott kéjelgés 
szabálysértéssel kapcsolatosan az esetszám nem teljes. Biztos abban, hogy ennél jóval több 
van, de a probléma mindig abban mutatkozik, hogy mi az, amit látnak és mi az, amit 
észlelnek, és mi az, amit bizonyítani tudnak. Az, hogy valaki kint áll, az csak feltételezi azt, 
hogy tiltott kéjelgést követ el, ezt bizonyítani is kell. Ennek a szabálysértésnek a bizonyítása 
nehézkes. Véleménye szerint a 2 évvel ezelőtti 0 esetszámhoz képest az 5 esetszám egy igen 
jelentős. Meglátása szerint a következő évben, ha nem is a duplájára fog emelkedni a 
bizonyított tiltott kéjelgés szabálysértése, hanem legalább hathatós fellépést fog eredményezni 
az a rendőri tevékenység, amit egyébként is végez a kapitányság, hiszen a gyalogos 
járőrszolgálat is folyamatos azon a területen. Folyamatosan azon vannak, hogy legalább arról 
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a területről el tudják őket küldeni. A droggal való visszaélés sok esetben a látens 
bűncselekmények közé tartozik, azonban az idei év eredményét azért az újságokból biztos, 
hogy hallotta a lakosság, melyet a megyei kollégákkal együtt, illetve az ő eljárásuk alapozta 
meg a Tiszavasvári Rendőrkapitányság nyílt nyomozati cselekményeit. Ennek során feltártak 
olyan terjesztő hálózatot, amely Tiszavasváriban osztotta szét a drogokat. Ez a rendőrség 
tevékenységében sok esetben látens. Nem az a cél, hogy a fogyasztókat fogják el, hanem az, 
hogy a terjesztőket, illetve a termesztőket érjék tetten. Bízik abban, hogy a következő évben is 
lesznek olyan eljárásaik, amelyek azt támasztják majd alá, hogy ebbe a tevékenységbe is 
hathatósan, illetve a lakosság elvárása szerint tevékenykednek.  
 
Dr. Tarcsa Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei rendőrfőkapitány: 
Említést tett arról, hogy a 2011. évben 196 eset volt a visszaélés kábítószerre, bűntető eljárás 
a megyében, valamint a 2012. évben 116 eset volt. Ezekre az adatokra azt mondhatnák, hogy 
csökkent a fogyasztók száma, mely így nem igaz. Az érzékelhető a kábítószer terjesztés, vagy 
fogyasztás piacán, hogy igazából a fiataloknak nincs pénze megvenni a kábítószert, ezért 
mindenféle más helyettesítő anyagot beszereznek, amihez olcsóbban hozzájutnak, azonban az 
az anyag az egészségre még károsabb. Különböző kinézetű anyagokhoz jutnak hozzá a 
fiatalok, amelyeknek a jogi háttere sem teljesen tisztázott, hiszen az igazságügyi szakértő 
véleménye kell ahhoz, hogy kimondják kábítószernek minősül valami. Ezeknek az 
anyagoknak a hatásmechanizmusa ugyan az, mint a kábítószereknek, azonban a molekula 
szerkezet mindig más. A 2012. év végén és már a 2013. évben is évben is volt pár vadkender 
ültetvény felszámolása a Rendőrségnek, amikor 151 tövet szedtek ki egy fóliából. Tehát ezek 
a fiatalok megpróbálják maguknak előállítani az anyagot. Most már a fiataloknak nincs 
pénzük arra, hogy megvegyék az extasy-t, helyette maguk állítják elő a szervezetre károsabb 
anyagokat. Ez a rosszabb verzió, hiszen ezt még nehezebb követni, mert nehéz 
megfogalmazni és nem tudjuk bizonyítani, hogy kábítószer vagy sem. Ha bíróság elé visznek 
egy ügyet a bíró csak arra lesz kíváncsi, hogy az az anyag kábítószer-e vagy sem. Erre a 
szakértő azt mondja, hogy jelen pillanatban még nem, mert a hatályos kábítószer listán 
nincsen rajta. Tehát sok gond van a mai kábítószer terjesztés problémájának megoldásával. A 
visszaesés nem azt igazolja, hogy kevesebb a fogyasztás. Folyamatosan növekszik a 
fogyasztók száma, melyek bizonyítása, felderítése sokkal nehézkesebb az eljárásokban. 
Véleménye szerint van mit tenni szülőknek, pedagógusoknak, mindenkinek, aki hozzá tud 
tenni valamit.  
 
Tündik András képviselő: 
Emlékezete szerint már 3-4 évvel ezelőtt is a Tiszavasvári Rendőrkapitányság létszámadatát 
tekintve közel 8-10 fős lemaradásban volt a Szabolcs Megyei városokhoz képest, vagyis ez a 
mai napig ugyanúgy fent maradt, hiszen az állományt nem sikerült feltölteni. Ezt követően 
megjegyezte, hogy az ülés alkalmával egy későbbi napirendi pontként tárgyalja meg a testület 
az önkormányzat gazdasági programját, mellyel kapcsolatban megkérdezte, hogyan ítéli meg 
a rendőrség Tiszavasvári átmenő forgalmát. Ugyanis az M3-as autópálya Nyíregyházáig 
terjedő szakaszával nagymértékű csökkenés volt tapasztalható, ugyanakkor mára valamelyest 
megnőtt a forgalom mennyisége. Több alaklommal is előfordult, hogy sokat kellett várni, 
hogy szabadon át lehessen az úttesten menni. Megjegyezte, hogy érdemes lenne 
Tiszavasvárinak továbbra is foglalkozni az elkerülő út megépítésével, mivel egy ilyen dolog 
évek munkájába telik, vagyis ez nem megy egyik napról a másikra. Meglátása szerint a 
Macsuga hídra kellene terelni a forgalmat és a 36-os főút nyíregyházi Szárító környékén 
csatlakozhatna be újra. Mindenképpen célszerű lenne, hisz Tiszaújvárostól Záhonyig a 
települések kikerülésével lehetne utazni. Tiszavasvári útba esik, ezért itt van az átmenő 
forgalom. Javasolta, hogy jövőbelátóan kell gondolkodni erről a témáról és foglalkozni a 
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kikerülő út megépítésével. A Tiszavasvári rendőrség munkájával kapcsolatban azt tapasztalta, 
hogy számtalanszor járőröznek a rendőrök, vagyis megfigyelhető a rendőri jelenlét, mely 
megnyugtató a lakosság számára. Paronai János rendőrkapitány beszámolója alátámasztotta 
azt, hogy nagy baj nem lehet Tiszavasváriban. Tehát a rendőrség jól végzi a munkáját, 
melyért köszönetét fejezte ki és további eredményes munkát kívánt a jövőre vonatkozóan.  
 
Dr. Tarcsa Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei rendőrfőkapitány: 
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság létszámával kapcsolatban elmondta, hogy már több éve 
próbálják stabilizálni az állományt Tiszavasváriban, továbbá próbálják feltölteni elsősorban 
pályakezdő fiatalokkal. Azonban, ha egy nyíregyházi lakos nem Nyíregyházán, hanem 
Tiszavasváriban teljesíthet szolgálatot, akkor 1-2 évet eltöltenek a városban, majd beadják az 
áthelyezési kérelmüket és mennek egy másik településre. Tehát a létszámhiány most is 
körülbelül ugyanaz, mint 3 évvel ezelőtt. Ez abból adódik, hogy folyamatosan elkopnak a 
rendőr kollégák, hiszen, akiket Tiszavasváriba kerülnek kinevezésre, azok is mennek tovább. 
Ez nem folyamatosan a meglévő 8-10 fős hiány, hanem leapad a létszám, ha nem kapnak egy 
nagyobb impulzust, majd újra elfogynak az emberek, és kezdik az egészet előröl. 
Hangsúlyozta, hogy augusztusban az új kinevezésekkel megint próbálnak idehozni néhány 
embert, illetve év végére az Shengeri ellenőrzést követően megint feltöltik. Reményeit fejezte 
ki azért, hogy az a rendőr, aki itt lakik a városban, vagy a város környezetében, azok hosszú 
távon is itt maradnak és örülni fognak, hogy nem kell nekik Csengerbe járni, hiszen többen 
adták már be áthelyezési kérelmüket, melyet el kellett utasítani azzal a magyarázattal, hogy 
van egy megyei feladat, amit meg kell oldaniuk és jelen pillanatban senkit sem tud elengedni.  
Végezetül elmondta, hogy igyekezni fognak a Tiszavasvári Rendőrkapitányság problémáját 
megoldani.  
 
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 
A közlekedési helyzettel kapcsolatos képviselői felvetésre válaszként elmondta, hogy a 
tiszavasvári lakosság egy kényelmes nép, hiszen az itt élő állampolgár, ha 250 méter kell 
menni, akkor is autóval fog közlekedni. Ez főként a hétvégi időszakra jellemző. Az átmenő 
forgalommal kapcsolatban megjegyezte, ha valóban átmenő forgalomról van szó, akkor 
annyit tud kezdeményezni, illetve támogatást adni, hogy mérjék fel azt a kérdést, hogy 
valóban átmenő forgalomról van-e szó, végezzenek statisztikai kutatásokat hiszen, ha ez 
tényleg az átmenő forgalmat jelenti, akkor megfontolandó kérdés lehet Tiszavasvárinak egy 
elkerülő útszakasz megépítése.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy az elkerülő útnak a kérdéskörét még átbeszélik a 
következő előterjesztésnél, melyet maximálisan támogat, tehát majd felvetheti a testület a 
gazdasági tervek közé is.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Véleménye szerint nagyon tartalmas a Rendőrség beszámolója, viszont egy dolog kimaradt, 
mégpedig az, hogy az általános iskolákban is gyakran szükség van a rendőrök bevonására. 
Paronai János rendőrkapitánynak is valahányszor szólnak, segít az iskola belső problémáinak 
megoldásában. Sajnos odáig jutott az iskola, hogy több alaklommal is kell rendőri segítséget 
hívni. Ezt a segítséget a jövőben is szeretnék kérni, valamint, ha erő és lehetőség van a 
Megyei Kapitányság keretein belül, akkor szükség lenne az iskolában a rendőri előadások 
sűrítésére, hiszen a rendőri munka bemutatása ebben a közegben nagyon jól szolgálná azt a 
tevékenységet, amit a rendőrök is végeznek, mint például a korai drogmegelőzés, illetve az 
erőszak megelőzése, valamint nem csak a gyerekek, hanem a szülők féken tartása is. Azonban 
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sok esetben a jog nem engedi a 14 év alatti gyermek cselekedetének elítélését, de a rendőri 
jelenlét és a rendőr kinézete sokat segít a pedagógusoknak abban, hogy a kialakult problémát 
meg tudják oldani annak érdekében, hogy a rendőrségnek kevesebb dolga legyen.  
 
Dr. Tarcsa Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei rendőrfőkapitány: 
Ha az iskolában szükség van a rendőri segítségre, illetve előadásokra, akkor ők is tudnak 
segítséget nyújtani egy rendőrségi nyílt nappal egybekötött vetélkedővel, mely alkalommal 
bemutatásra kerülnének a technikai eszközök, illetve egy kutyás bemutató is sorra kerülhetne. 
Véleménye szerint Tiszavasvári Város megérdemel egy ilyen programot a tanév zárására. 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Ezen alkalommal, mint igazgató-helyettes meghívta Dr. Tarcsa Csaba Megyei Főkapitányt a 
2013. június 13-án tartandó gyereknapra, mely a Tiszavasvári Általános Iskolában kerül majd 
megrendezésre.  
 
Dr. Tarcsa Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei rendőrfőkapitány: 
Válaszul elmondta, amennyiben Paronai János rendőrkapitány megszervezi, akkor semmi 
akadálya a programnak, és ha kell, a segítséget is a rendőrség biztosítja.  
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megkérdezte, hogy jelenleg Tiszavasváriban van-e kábítószer fogyasztás, mert Paronai János 
kapitány azt mondta, hogy elsősorban a terjesztőket szeretnék elfogni, nem a fogyasztókat. 
 
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 
Természetesen fogyasztanak a fiatalok különböző drogokat. Véleménye szerint a jelenlegi 21. 
században, Európa nyitott határai mellett erről a problémáról úgy beszélni, hogy nincs 
kábítószer fogyasztás az badarság lenne. Ahogy a főkapitány is mondta a drogokkal 
kapcsolatos problémák eléggé összetett dolgok, maga a terjesztés is, és maga a kábítószer 
fajtája is.  
 
Dr. Tarcsa Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei rendőrfőkapitány: 
A 2013. évi vizsgálatok szerint Tiszavasváriba Borsod Megyéből szállították a kábítószert. 
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megkérdezte, hogy a kábítószer termesztése bűn vagy szabálysértés.  
 
Dr. Tarcsa Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei rendőrfőkapitány: 
Egyértelműen bűncselekmény. Örömmel mondta, hogy az említett csapatot elfogták és 
felszámolták, mely nagyon komoly munka volt, hiszen több megyét Borsod, Szabolcs és 
Hajdú-Bihar Megyét is érintette ez az ügy. Ennek az egyik szára volt Tiszavasváriban egy 
fogyasztói, terjesztői hálózat, amit megszűntettek.  
 
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője: 
Hangsúlyozta, hogy elsősorban a fiatalok nyúlnak mindenféle „házi készítésű,” illegális 
dolgokhoz, melynek a vetülete a vagyon elleni bűncselekményekre is veszélyt jelentett. Tehát 
adott esetben azért lopnak, hogy meg tudják teremteni a pénzt, hogy meg tudja vásárolni ezt a 
bódító vagy kábítószert. Erre vonatkozóan vannak a rendőrségnek adatai. Úgy véli, hogy a 
2013. évben is pozitív irányba tudnak majd hathatós fellépést produkálni.  
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A beszámolóval kapcsolatban még kiemelte az uzsora bűncselekményekkel kapcsolatosan tett 
intézkedéseket. Elmondta, hogy a 2011. és a 2012. évben összesen 23 alkalommal indított a 
rendőrség eljárást az uzsora bűncselekmények kapcsán. A felderítési arány 88%-os volt, 
amely a megyében a legjobb helyen van. Ehhez a munkához gratulált és megköszönte az 
erőteljes hozzáállást, amit a Rendőrkapitányság a munka elvégzése során mutatott. Reményeit 
fejezte ki, hogy a 2013. és a 2014-es évben is hasonló jó mutatókkal fognak tudni beszámolni 
ezen bűncselekménnyel kapcsolatban a kapitányság dolgozói.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

94/2013. (IV.30.) Kt. sz.  
határozata  

 
a „Tiszavasvári város 2012. 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 
2012. évi közrend- közbiztonságáról” szóló - éves jelentését megtárgyalta és a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 

vezetőjét a hozott döntésről. 
 
 
Határidő: azonnal                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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 TISZAVASVÁRI VÁROS 2012. ÉVI KÖZREND-KÖZBIZTONSÁGÁRÓL 

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság a 2012. év januárjában célul kitűzött és meghatározott 
feladatait a lehetőségekhez mérten megfelelő szinten, egyes területen, jó szinten végrehajtotta. 

Az együttműködő társszervekkel kialakított kapcsolatot tovább erősítettük és eredményesebbé 
tettük, a közlekedésbiztonság javítása terén, valamint a közrend és közbiztonság törvényes 
eszközökkel történő fenntartása érdekében - a lehetőségekhez mérten - mindent megtettünk. 

A rendőrkapitányság kisebb-nagyobb zökkenőkkel végezte a Rendőrségről szóló törvényben 
meghatározott feladatait.  

A lakosság szubjektív biztonságérzete, - párosulva a gazdasági helyzet területünket súlytó 
problémáival - egyre rosszabb. Természetesen a lakossági elvárás érthető, de a közrend, 
közbiztonság fenntartása, megerősítése pusztán a rendőrségtől nem várható el. Társadalmunk 
súlyos szocializációs, erkölcsi hanyatlása nagymértékben kihat a bűncselekmények számának 
alakulására.  

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.  
 
2012 évben munkánk során arra törekedtünk – amelyeket a számadatok is alátámasztanak-  
hogy a lakosság szubjektív biztonság érzetét leginkább befolyásoló jogellenes cselekmények 
száma csökkenjen, ezzel szemben ezen ügyekben lefolytatott eljárások eredményessége 
nőjön. A rendelkezésre álló erőket egyes területekre összpontosítva, ismert bűnelkövetők 
tevékenységét folyamatosan ellenőrizve, bűnelkövetésük lehetőségét ez által csökkentve, 
tűztük ki célul magunk elé.  
 
Nem könnyű feladat, ismerve az itt élők szociális helyzetét, a térség gazdasági lehetőségeit is 
figyelembe véve, de úgy érzem a törekvéseink jó úton haladnak az irányba, hogy elfogadható 
– a lakosság rendőrségbe vetett hitét is visszanyerve – közbiztonságot valósítsunk meg.     
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BŰNÜGYI HELYZET 
 
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékességi területén 2011. évben 1108 bűncselekmény 
vált ismertté, míg 2012. évben 1129 bűncselekmény, ez 1 %-os emelkedést jelent.  
 
 

Ismertté vált bűncselekmények száma
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A bűncselekmények eloszlása városunk illetékességi területén (három év viszonylatában) 
 
    2010. év  2011. év  2012. év 
Tiszavasvári:   459 db   575 db    545 db 
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Látható, míg illetékességi területünk egészét nézve a bűncselekmények számában emelkedés 
volt tapasztalható, addig városunk illetékességi területén bekövetkezett és tudomásunkra jutott 
bűncselekmények vonatkozásában csökkenés állt be, szemben a 2011 évben jelentősnek 
mondható emelkedéssel.  



 14 

Egyes kiemelt bűncselekmények alakulása  
 
Kapitányságunk és Tiszavasvári város illetékességi területén 2012. évben továbbra is a kisebb 
tárgyi súlyú bűncselekmények elkövetése volt domináns. 
 
Szükséges részletesebben is megvizsgálni az egyes bűncselekményeket, főként azon 
bűncselekménytípusokat, melyek a lakosság széles körét érintették, illetve befolyásolták a 
lakosság szubjektív biztonságérzetét.  
 

Városunkra továbbra is elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények elkövetése a jellemző. 
Az összes illetékességi területünkön elkövetett bűncselekmény 72 %-át ez a kategória képezi.  

 
2011. évben 386 db vagyon elleni bűncselekmény vált ismertté, míg 2012 évben ez 392 db 
volt.   
Betöréses lopás miatt 2011 évben 105 ismerté vált bűncselekmény elkövetése miatt, míg 2012 
évben 89 esetben folytattunk le bűntető eljárást. Ez 15%-os csökkenést mutat, ezen 
kategóriában bekövetkezett jogellenes cselekmények tekintetében. 

 
Lopás elkövetése miatt 276 esetben a 2011 évi 251 esethez képest indítottunk büntetőeljárást 
lopás elkövetése miatt, amely 9%-os emelkedést eredményezett. 
 

A korábbi években a színesfémlopás markánsan meghatározta a bűnügyi helyzet alakulását, 
amely a 2012-es évre is jellemző volt, a színesfémlopások száma 2012-ben 23-re emelkedett, 
az előző 2011. évi 10 esteszámról. Ugyan ilyen emelkedés volt tapasztalható a kerékpár 
lopások számának alakulásában, hiszen, míg 2011 évben 16 esetszám jutott tudomásunkra, 
addig 2012 évben annak közel duplája 30.  
A vagyon elleni bűncselekmények jelentős részét azonban mégis az illetékességi területünkön 
elkövetett energia, főképpen áramlopások tették ki, hiszen 2012. évben 103 ilyen 
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás, a 2011 évi 111 esetszámmal szemben. Az energia 
lopások az összes lopások 41 %-át jelentette városunkban.  
2012. évben is több esetben fordult elő gázolajlopás területünkön, azonban 2011.évhez 
viszonyítva az üzemanyaglopások száma visszaesett.  
A lopások nyomozás eredményességi mutatója 2011. évben 49,56% volt, míg 2012-ben  
43,03 % , amellyel a megyében a legjobb eredményt érte el kapitányságunk.  
Betöréses lopás miatt 2011. évben 105 esetben folytattunk le büntetőeljárást, míg 2012. évben 
89 esetben, ami  16 %-os csökkenést mutat. A lakásbetörések vonatkozásában az elmúlt 
időszakban hasonló csökkenés volt tapasztalható városunkban, kifejezetten lakásbetörés miatt 
38 esetben folytattunk le büntetőeljárást, az előző évi 47 esetszámmal szemben. 
Városunk területére továbbra is a lakásokhoz tartozó melléképületek, hétvégi házak, üresen 
álló lakatlan családi házak a leginkább veszélyeztettek.  
2012. évben azonban az eredményességi mutató – ezen bűncselekmények számának 
növekedése ellenére – 15,95  % -ra emelkedett, amely jelentős, 6,75  %-os emelkedést jelent. 
Ezzel az eredménnyel a megyei átlag közelében vagyunk. 
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Kiemelt vagyon elleni bűncselekmények Tiszavasvári város 
közigazgatási területén
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A lopások bekövetkezésében nagy szerepet játszik elkövetői oldalról a térség rossz gazdasági 
és szociális helyzete, a munkanélküliség, valamint a sértettek gyakran tapasztalható 
hanyagsága is. 
 
Az összes bűncselekmény arányához, valamint a vagyon elleni bűncselekményeken belül is 
elenyésző számban folytattunk eljárást csalás, illetve sikkasztás gyanúja miatt.  
A csalások száma 2011. évben 10 volt, míg az értékelt időszakban 5 eljárást folytattunk le. 

Sikkasztás miatt 2011-ben 1, 2012-ben szintén 1 esetben folytattunk eljárást. 
A vagyon elleni bűncselekmények körében kiemelten kell megemlíteni az uzsora-
bűncselekmények miatt indított eljárásokat.  
2011. évben a statisztikai adatok alapján Tiszavasváriban 13 uzsora bűncselekmény 
bűncselekmény miatt, 2012. évben összesen 8 esetben indítottunk büntetőeljárást uzsora-
bűncselekmény kapcsán, mely bűncselekmények felderítésének eredményességi mutatója  
88,89%, mely messze a megyei 53,26%-os  átlag fölött helyezkedik el. 
 
A büntetőeljárások vádemeléshez szükséges felderítése ezen ügyekben talán a 
leghosszadalmasabb, a nyomozás minden részletre kiterjedő rendőri munkát igényel.  
Általánosságba véve megállapítható, hogy ezen jellegű bűncselekmények még mindig a 
cigány kisebbség körében elterjedtek. Multikulturális környezetükből adódóan az eljárás 
gyakran akadályokba ütközik, hiszen a feljelentés, tanúvallomások megtételét követően 
továbbra is szoros kapcsolatban maradnak az uzsora-bűncselekményt elkövető személlyel. 
Számos esetben rokoni viszony is megfigyelhető. Továbbra is tapasztalható, hogy a 
vallomásaikat ezen tanúk vagy sértettek visszavonják, vagy úgy változtatják meg azok 
lényeges tartalmi elemeit, hogy a történeti tényállás továbbiakban bűncselekmények 
megállapítására részben, vagy egyáltalán nem alkalmasak.  
Szinte minden uzsora-bűncselekmény miatt indított nyomozás során szembesültünk ezekkel a 
nehézségekkel. 
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Rablás miatt 2011. évben 3 büntetőeljárást indítottunk, míg 2012 évben városunk illetékességi 
területén ilyen jogellenes cselekmény nem jutott tudomásunkra. 
   
Összességében a vagyon elleni bűncselekményeken belül továbbra is a lopások, betöréses 
lopások nyomozására, valamint vizsgálatára kell helyezni a legnagyobb hangsúlyt, hiszen a 
lakosság szubjektív biztonságérzetét ezen ügyek befolyásolják leginkább, illetve térségünkre 
leginkább jellemző, rossz szociális és anyagi helyzetben levő, alacsony iskolázottságú 
elkövetők ezen bűncselekménytípusoktól remélik a legrövidebb idő alatt , legkisebb lebukási 
veszéllyel járó, legnagyobb hasznot. 
 
A személy elleni bűncselekmények körében kis visszaesés tapasztalható, mivel 63-ről 54-re 
csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma.  
E kategóriában továbbra is meghatározó a szándékos testi sértések száma, hiszen míg 2011 
évben 25 ilyen eset jutott tudomásunkra, addig 2012 évben alig kevesebb, mindösszesen 21. 
A súlyos testi sértések számának alakulásában is csökkenés volt kimutatható, hiszen 2011 
évben 15, míg 2012 évben 12 eset vált ismertté előttünk. 
 
Ezen bűncselekmény felderítésének eredményességi mutatója 2012-ben 92,68 %, mely 
messze a megyei , 77%-os átlag fölötti . 
 
A cselekmények kiváltó oka leggyakrabban az alkohol, illetve a rossz szociális és anyagi 
helyzet miatti, családon belüli feszültség volt, mely feszültség levezetésére a családtagok 
egymás sérelmére, lakásukban követtek el ilyen bűncselekményt.  
Gyakori volt továbbá a hétvégente, szórakozóhelyeken elkövetett ilyen bűncselekmény is. 
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Ehhez a bűncselekmény kategóriához szorosan kapcsolódik a közrend elleni 
bűncselekményi kategóriába tartozó garázda jellegű, erőszakos bűncselekmények köre.   
Garázdaság tekintetében városunkban a 2011-ben regisztrált 17 eseményhez képest 2012-ben  
12  ilyen eset jutott hatóságunk tudomására, melyek felderítési mutatója 93,18 %.Ez az 
eredmény szintén a megyei átlag fölötti ( megyei átlag 82,74% )  
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Sértettek 
 
Városunk területén 2011. évben 331 fő vált a bűncselekmény sértettjévé, míg 2012. évben 
321 fő természetes személy.  

Sértettek száma korosztályonként Tiszavasvári közigazgatási 
területén 2012

60 évesnél 
idősebb; 95

14-17 éves 
(fiatalkorú); 14

15-59 éves; 194

0-13 éves 
(gyermekkorú); 18

 
 
 
Ha sértettek korosztály szerinti megoszlását nézzük, kitűnik, hogy a gyermekkorúak 
sérelmére elkövetett bűncselekmények arányában változás kis mértékben történt, hiszen míg 
2011. évben 15, addig 2012. évben szintén 18 gyermekkorú személy vált sértetté. 
 
Gyermekkorú sértettek sérelmére kiskorú veszélyeztetése, kis számban védekezésre képtelen 
sértett sérelmére elkövetett könnyű testi sértés miatt folyt büntetőeljárás. Kiskorú 
veszélyeztetése sértetti oldalát vizsgálva megállapítható, hogy ezen bűncselekmények a 
hátrányos helyzetben lévő, más kulturális alapokkal rendelkező cigány kisebbség köréből 
kerülnek ki  ( tankötelezettség megszegése ), illetve több büntetőeljárást indítottunk olyan 
esetek miatt, amikor a szintén ebben a kulturális környezetben élő  gyermek megégett vagy  
leforrázta magát a szülő hanyagsága folytán.    

 
A fiatalkorú sértettek sérelmére elkövetett bűncselekmények arányában stagnálás látható, 
mivel 2011-ben és 2012. évben is hasonlóan 14-14 fiatalkorú sértett vált ismertté a 
hatóságunk előtt.  Sértetté válásuk oka leginkább a szórakozóhelyeken elkövetett lopásokban, 
garázda jellegű viselkedésükben keresendő.  
 
A másik kiemelten veszélyeztetett korosztályhoz tartoznak az idős emberek.  
60 év feletti sértettek sérelmére elkövetett bűncselekmények számát tekintve az elmúlt év 
adataihoz viszonyítva kis mértékű emelkedés tapasztalható, mivel 2011-ben 94 idős személy 
vált bűncselekmény áldozatává, míg 2012-ben 95. 
Az elkövetők jól kihasználva az időskorúak kiszolgáltatott, védtelen helyzetét, sérelmükre a 
vagyon elleni bűncselekmény kategóriába eső - főképpen baromfi, termény, élelmiszer és a 
lakáshoz tartozó különféle melléképületekből történő kisebb lopások – cselekményeket 
követnek el. 
Megelőző, figyelemfelhívó tevékenységünk ellenére az idősek hiszékenységét továbbra is 
kihasználva nőttek az idős korúak sérelmére elkövetett bűncselekmények, azonban az 
úgynevezett trükkös lopások száma csökkent.   
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A nyomozás és az ügyfeldolgozás határideje jelentősen csökkenthető, valamint a vizsgálati 
munkát végző állomány leterheltsége is csökkenthető a bíróság elé állítás intézményének 
alkalmazásával. 
 
Egész területünkön elkövetett bűncselekmények kapcsán 2011. évben 22 esetben végeztünk 
bíróság elé állítást, míg 2012. évben  jelentősen több, 88  esetben, mely 400%-os emelkedést 
jelent. Tiszavasvári városban elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 2011 évben 13 
esetben míg 2012 évben 53 esetben éltünk a bíróság elé állítás lehetőségével.   
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A bíróság elé állítás nem csak az állomány leterheltségét csökkenti, hanem olyan  intézmény, 
amely éppen azt teszi lehetővé, hogy az ítélettel az elkövető rövid úton szembesülhet, a bűn 
elkövetése és a „bűnhődés” bekövetkezése között rövid idő telik el. A bűnismétléshez vezető 
úton, mindenképpen ezen okokból kifolyólag visszatartó ereje is nagy. 

A bűnelkövetőkre visszatartó erőként továbbra még leginkább talán az hat, ha közvetlen 
környezetükből, bűnözői ismeretségi körükből őrizetbe vételre , előzetes letartóztatásra kerül 
sor.  
Ha ilyen személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelésére került sor, 
egyértelműen érzékelhető volt, hogy azt követően az elkövetett bűncselekmények száma egy 
időre visszaesett. 

Fentiek miatt minden olyan esetben, amikor az őrizetbe vétel elrendelésének törvényi 
feltételei fennálltak, konzekvensen éltünk ezzel a lehetőséggel. 

2011. évben összesen 18 fő bűnügyi őrizetbe vételéről határoztunk, melyből a bíróság 11 fő 
előzetes letartóztatását rendelte el.  

2012. évben 46 személyt vettünk bűnügyi őrizetbe, melyből 27 személy előzetes 
letartóztatását kezdeményeztük a Nyíregyházi Városi Ügyészség felé. Ezen személyek  

közül 18 került előzetes letartóztatásba. 
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Ezen adatokat egész illetékességi területünkön elkövetett cselekmények vonatkozásában kell 
érteni. A kényszerintézkedések foganatosítására első sorban a büntetőeljárás adta taxatíve 
meghatározott lehetőségek keretein belül van mód. Azonban amennyiben annak 
lehetőségeiből egy is fenn állt – a bűnesetek visszaszorítása érdekében – fokozott 
érzékenységgel éltünk elrendelésükkel. 

 
KÖZRENDVÉDELMI -KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 

 
 
A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály munkájának értékelése során figyelembe 
kell venni, hogy a közlekedési állomány és a közrendvédelmi állomány munkavégzését 
közösen látta el.  
Nincs elkülönült munkavégzés, így a közlekedési kolléga is adott esetben a közrendvédelmi 
járőrrel együtt látja el szolgálatát és nem feltétlenül közlekedési feladatokat, végez!  Csak így 
biztosítható közterületi járőrpár felállítása.  
 
Ennek megfelelően az osztály értékelését sem lehet teljes mértékben elkülönülten végezni.  
 
A Tiszavasvári városban a törvényes rend és nyugalom érdekében szolgálatonként 2 járőr 
párnak kell egy időben szolgálatot teljesíteni, valamint a Rendőrőrsökön is állandó 24 órás 
rendőri jelenlétet kell biztosítani. Egy járőr párral a bűncselekmények megelőzése, 
megakadályozása, megszakítása kis hatásfokkal működhet csak. Éppen ezért fokoztuk 
együttműködésünket a Tiszavasvári Polgárőr Egyesülettel, folyamatosan közterületi 
tevékenység végrehajtására  - kifejezetten bűnüldözői és megelőzési feladatokat értve ez alatt 
– vezényeltük a bűnügyi állomány egy részét is, valamint élve a megyében működő mélységi 
ellenőrzést végző szervezeti egység lehetőségeivel – időszakonként – megerősítés kéréséhez 
is folyamodtunk.  
 
A munkavégzés során nagy figyelmet fordítottunk a lakossági elvárások magas szintű 
teljesítésére, a bűncselekmények megelőzésére, visszaszorítására, valamint a lakosság 
biztonságérzetének növelésére.  Ennek érdekében minden olyan szervezettel, amely törvényi 
felhatalmazással rendelkezik a közbiztonság és vagyonvédelem javítására, együttműködünk.  
Fokozott figyelmet fordítunk a napi szolgálat ellátása során az idősekre, egyedül élőkre, 
rászorulókra. Az oktatási intézményekben az ovi és suli zsaru program tovább folytatódik, 
melyek célja az ifjúság nevelése.  
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  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.  
 
Az év közben számos feladatunk volt, amely igen megterhelte a napi munkavégzést és 
szervezést. Gondolok itt a különböző céllal elrendelt közlekedési, időszakos társhatósági, 
„hazánk közbiztonságának megszilárdítására”, valamint az időskorúak védelmére elrendelt   
fokozott ellenőrzési  sorozatokra. Az illegális migráció mélységi kiszűrésére is számos 
ellenőrzésben vettünk részt, illetve a napi szolgálat ellátásba is beépítettük ez irányú 
tevékenységünket.  E mellett számos közlekedési és közbiztonsági ellenőrzést, rendezvény 
biztosítást  is eredményesen végre hajtottunk.  
 
2012 évben egyik célkitűzése volt a Közrendvédelmi Osztály állományának, hogy azon 
esetekben amelyben a jogszabály lehetőséget ad rá a kisebb súlyú cselekmények – 
szabálysértések – esetében is – még hatékonyabban - alkalmazni fogjuk a szabálysértési őrizet 
és a gyorsított eljárások intézményét a megfelelő visszatartó erő elérése érdekében. Ennek az 
elvárásnak sikeresen eleget tettünk.  
 
A szolgálati rendünknek megfelelően továbbra is biztosítani tudjuk, hogy a rendőr szolgálatát 
„párban” látja el egymás intézkedését és testi épségét biztosítva. 
 
A járőrútirányokat úgy alakítottuk ezen időszakban, hogy a város területén a 24 óra alatt 
lehetőleg minden településrészen a rendőrjárőr megjelenjen, illetve egyes település részeken – 
főként a bűdi, valamint majorosi részen – a bűnelkövetések, jogellenes cselekmények 
valószínűsíthető bekövetkezésekor lehetőség szerint folyamatos közterületi jelenlét legyen. 
 
A kialakult társadalmi viszonyok eredményeképpen az állampolgárok kiemelt figyelme a napi 
rendőri tevékenységre irányult, így fokozott figyelmet igényel az, hogy a közterületen 
szolgálatot teljesítő rendőr fokozottabban ügyeljen a rendőri intézkedések törvényességére 
azok szakszerűségére, kulturáltságára, valamint az intézkedő rendőr megjelenésére.   

 
   az intézkedési készség és aktivitás színvonala, és eredményei 
 

 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.  

 
2011 évben 2889 saját kezdeményezésű rendőri intézkedés történt, ami járőrszolgálatonként 
átlagosan  3,8 rendőri intézkedést tartalmaz.  

 
Az elmúlt évben ugyanez az adat 2766-ra változott ami járőrszolgálatonként átlagosan  3,8 
rendőri intézkedést jelent.  A rendőri intézkedések száma nem csökkentek.  
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Figyelembe kell venni azt, hogy a rendőri intézkedési aktivitás közvetlenül, kihat a terület 
közbiztonsági és bűnügyi helyzetére, ezért a stagnáló, vagy a romló adatok alakulása esetén 
azonnal vizsgálni kell ennek okát és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.     

 
Szemléletesen bemutathatóak a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály 
tevékenységének alakulása az elkészített diagramok, kimutatások tanulmányozása során.  
 

 a kényszerítő eszközök alkalmazásának gyakorlata, jogszerűsége 
 
A szolgálatukat ellátó rendőrök az értékelt időszakban 189 alkalommal alkalmaztak  
bilincselést, 24 alkalommal testi kényszert, 2 esetben vegyi eszköz – könnygáz – használatára 
került sor.  A kényszerítő eszközök alkalmazásának jog-és szakszerűségét minden esetben 
vizsgáltuk, mely során mulasztást nem tártunk fel.  
 

 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 és közbiztonsági  
ellenőrzéseket, sőt kijelenthető, hogy szinte folyamatos rendszerességgel a rendelkezésre 
álló létszámmal ellenőriztünk.   
 

2012. évben ittas vezetés miatt 0 fővel szemben szabálysértési, 181 fővel szemben 
közigazgatási eljárást, míg 14 személlyel szemben büntetőeljárást kezdeményeztünk. Előző 
évhez képest a közúti forgalomból közlekedési ellenőrzés  során ismertté vált ittas vezetők 
száma nőtt az előző évhez képest.     

33 esetben hatósági jelzést, valamint 11 vezetői engedélyt vettünk el a helyszínen.  
Tiszavasvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályának 
beosztottai 428 esetben jártak el közigazgatási jogsértés észlelése esetén.  
A körözött személyek tartózkodási helyének felderítése és elfogása 2012-ben nem csökkent az 
előző évhez képest. Elmondható, hogy a kapitányság illetékességi területén fellelhető körözött 
személyek felderítése folyamatos az állomány részéről.  
Hazánk közbiztonságának megszilárdítása szempontjából a kapitányságunk illetékességi 
területén Tiszavasvári, és Tiszalök települések minősültek az elkövetett bűncselekmények 
vonatkozásában „veszélyeztetett” településnek, így ezeken a településeken a nap különböző 
szakaszaiban visszatérően a rendőrjárőr megjelent.  

A fokozott ellenőrzések során a „veszélyeztetett” településekre kiemelten, de a többi 
településre is megerősítő rendőri szolgálatot szerveztünk. A fokozott ellenőrzések kiemelt 
célja a „lakosság biztonságérzetének növelése” volt.  Ezen fokozott ellenőrzések során az 
időskorúak védelme érdekében az erőszakos jellegű bűncselekmények megelőzése érdekében 
elrendelt ellenőrzéseket is végrehajtottuk. Az időskorúak részére folyamatosan tájékoztató 
propaganda anyagot osztottunk annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény 
áldozatává.  
Mindenképpen ki kell emelni azt a tényt is - függetlenül attól, hogy több kolléga is rövidebb-
hosszabb időre más szakterületre került vezénylésre -  a közterületen szolgálatot teljesítők 
száma csökkent, a közterületi órák száma ennek ellenére jelentősnek mondhatóan 3902-ről 
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4587-re emelkedett. A folyamatos rendőri jelenlét adott helyen és időben történő biztosítása 
bűnüldözői munka szempontjából elengedhetetlen. Közterületi szolgálat ellátásában 
folyamatosan -  az általunk végzett elemző értékelő munka következtetései szerint – kivette 
részét a Bűnügyi szolgálati ág is. Ezen túl a Mélységi Ellenőrzési Szolgálat munkatársai is - 
főként a lakosságot közvetlenül érintő bűnesetek visszaszorítására – kerültek nagy óraszámba 
területünkre vezénylésre.  

 
Tulajdon elleni szabálysértések számában – főként az értékhatár emelkedése miatt – jelentős 
mértékű emelkedés volt tapasztalható.  Ha figyelembe vesszük a területünkön bekövetkezett 
vagyon elleni bűncselekményeket is, melynek száma a megyei áltaghoz képest is magas, 
akkor megállapíthatjuk, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló kiemelt 
jogsértések száma területünket jelentős mértékben érinti.  
 

Tulajdon elleni szabálysértési eljárások száma 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Összesen 127 136 150 157 187 304 

Eredményes 60 87 99 96 78 115 

Eredménytelen  67 49 51 61 89 189 

 
 

Szabálysértési ügyben kezdeményezett gyorsított bírósági eljárások  
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Veszélyes fenyegetés Garázdaság Önkényes 

beköltözés 
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Az elmúlt évben összesen 20 esetben éltünk a gyorsított eljárás lehetőségével, amely a feltárt 
szabálysértések számához – kifejezetten a tulajdon elleni szabálysértésekhez - nem igazodik 
megfelelően. Az elvárás – nem csak vezetői, hanem lakossági is -, hogy az ilyen 
szabálysértésen tetten ért elkövetőkkel szemben – főként a magántulajdont érintő 
szabálysértésekben – a gyorsított eljárás lehetőségével éljünk. Ezen fajta tevékenységünkön 
mindenképpen javítani kell, a 2013 évi 1-2 havi adatok tükrében erre lehetőségünk meg is 
van, hiszen már most 26 fővel szemben 11 ilyen eljárást folytattunk le.  
Elvárás volt az előző évi feladat meghatározáskor, hogy a közrendvédelmi állománynak a fő 
prioritások, azaz bűnüldözés és közrendvédelem mentén kell tevékenykedniük, 
együttműködve a bűnügyi szolgálati ággal és ez természetesen fordítva. Ennek tükrében jónak 
értékelhető, a szándékos bűncselekmények elkövetésén tette ért személyek elfogásában 
mutatkozó 33 db számos emelkedés, valamint a bűncselekmény gyanúja miatt előállítottak 
számában mutatkozó 30 db számos emelkedés is. 

EEELLLFFFOOOGGGÁÁÁSSSOOOKKK   AAALLLAAAKKKUUULLLÁÁÁSSSAAA   

 

Az 
elfogások 
száma 

Kmb Járőr Az elfogás okának 
megnevezése 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
A Szándékos 

bűncselekményen 
tettenérve 

63 97 23 19 40 76 

B körözés alapján 26 25 9 14 17 13 
C őrizetét előz. 

letartóztatását rendelték 
el 

- 1 - - - 1 

D Szökés miatt - - - - - - 
E Egyéb 3 - 
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B 
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- - - - 
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F Összesen: 92 123  32 33 60 90 

 
Továbbá mindenképpen látni kell azt is, hogy a közterületi szolgálat tevékenységét a 
lakosságot leginkább irritáló jogsértő cselekmények megelőzésére, felfedésére 
koncentráltattuk. Az intézkedések foganatosítása iránya is ezen elhatározásunkat tükrözi. 

KKKÖÖÖZZZRRREEENNNDDD   EEELLLLLLEEENNNIII   SSSZZZAAABBBÁÁÁLLLYYYSSSÉÉÉRRRTTTÉÉÉSSSEEEKKK   

 2008 2009 2010 2011 2012 

Feljelent. száma össz:            985 1107 976 1046 796 

Közrend elleni össz:           420 320 392 389 568 

garázdaság                              13 15    13 5 

rendzavarás                                 

 

 6 8  10 6 

- SZIG. miatt  

+igazol.megtag                          

8 9 40 33 14 

- köztisztasági                         3 5 12 18 22 

- tiltott horgászat                     5 2 8 13 3 

közbizt. vesz. Eszk.  16 23 21 34 14 

- tiltott fürdés                              - - - 1 2 

tiltott kéjelgés 1 - - 3 5 

Az 
előállítá-
sok száma 

Kmb Járőr Az előállítás okának 
megnevezése 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
A Igazoltatás 23 12 8 - 15 12 
B Bcs. Elköv gyanuja 176 206 55 52 121 154 
C Mintavétel, vérvétel 46 98 23 12 23 86 
D Csavargó gyk v. fk. 26 48 15 8 11 40 
E Pf. Szabályainak 

megszegése 
1 1 1 - - 1 

F Szabálysértés továbbf.  116 109 6 20 90 89 
H Ideiglenes távoltartás 3 - 1 - 2 - 
 Összesen: 391 474 

 
 
 

E 
B 
B 
Ő 
L 
 

129 92 262 382 
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- egyéb feljelentés                   232 108 63 77 209 

Tul. elleni szabs fő össz.:   136 150 213 187 288 

 

 

Közlekedésrendészeti helyzet: 
 

 
2012. évben történt közlekedési balesetek számának alakulását 2009. évtől teljes éveket 
értékelve mutatom be és hasonlítom össze.  
Az alábbi táblázatokban látható a balesetek számának alakulása, majd a közlekedési 
balesetekben megsérült személyek száma.  
 

Balesetek számának alakulása: 
 

 2009 2010 2011 2012 
 Halálos: - - 1 - 
 Súlyos: 12 18 6 11 
 Könnyű: 28 18 29 21 
 Anyagi 69 64 37 44 
 Összesen:    109 100 73 76 
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A közlekedési balesetekben megsérült személyek száma: 
 

 2009 2010 2011 2012 
 Halálos: - - 1 0 
 Súlyos: 14 18 6 11 
 Könnyű: 33 18 39 28 
 Összesen:    47 36 46 39 

 
A számadatok vizsgálatakor megfigyelhető, hogy 2012-ben az előző évhez képest nőtt a 
közlekedési balesetek száma, mintegy 4 %-al.  Halálos kimenetellel járó közlekedési baleset 
illetékességi területünkön 2012 évben nem történt . A súlyos sérüléses balesetek száma az 
előző évhez képest 83%-al nőtt. A balesetekben súlyosan megsérült személyek száma is 
szintén nőtt 83%-al. Megállapítható, hogy a könnyű sérüléses balesetek száma az előző évhez 
képest viszont 28 %-al csökkent, ezzel párhuzamosan a könnyű sérülést szenvedett személyek 
száma is csökkent tavalyi évhez viszonyítva 28%-al. Anyagi kárral járó balesetek számában 
előző évhez képest 18%-os növekedés tapasztalható.  
 

A balesetek bekövetkezéséhez vezető okokat vizsgálva, elsődleges a nem az út és látási 
viszonyoknak megfelelő közlekedés, az elsőbbségi jog meg nem adása, különböző vezetési 
manőverek helytelen végrehajtása, és a  figyelmetlenség.   

 
A  balesetek okainál illetékességi területünkön egyáltalán nem jellemző a  a sebesség 
helytelen megválasztása. Ittas vezető egy esetben okozott közúti közlekedési balesetet mely 
anyagi kárral járt.  
 

Kresz 25 szabályainak 
megszegése 32 
Elsőbbségi jog 18 
Őz baleset 2 
Tolatási hiba 7 
Követési távolság 2 
Elindulási probléma 3 
Kanyarodás 7 
Előzési hiba 2 
Kitérés 2 
Gyalogos hiba 1 

 

Balesetek  területi eloszlása 
 

A balesetek területi elosztását tekintve, míg előző években a legtöbb közlekedési baleset 
Tiszavasvári városon áthaladó 36-os sz. főútvonalon történt, 2012-évben a balesetek zöme 
Tiszavasvári lakott területén belül, alsóbb rendű utakon történtek.   
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékességi területén 
Tiszavasváriban történt a legtöbb közlekedési baleset összesen 31, a  36-os sz. főútvonalon 
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történtek kivételével. A 36-os sz. főútvonalon 10, Tiszalök területén 15, Tiszadobon 6, 
Tiszadadán 3, Tiszaeszláron 4, Szorgalmatoson 2 balesetben intézkedtünk. 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 
A Rendőrkapitányság belső működési területén az elmúlt év során olyan jellegű probléma, 
hiányosság nem vetődött fel ami a munkát negatívan befolyásolta volna. Az eredményesség 
fokozása érdekében a bűnügyi és közrendvédelmi szervek harmonikus munkakapcsolatot 
alakítottak ki. 
 
A városi önkormányzat jegyzőjével, gyermekjóléti szolgálattal már a korábbi évekhez 
hasonlóan jó munkakapcsolat alakult ki.  
 
Napi munkakapcsolat alakult ki a városi önkormányzattal. Az együttműködés 
tevékenységeink eredményes végrehajtására irányul.  
Az önkormányzat tudta és látta, hogy a közbiztonság nemcsak a rendőrség feladata, egy jó 
közbiztonság a lakosság szubjektív biztonság érzetét javítja, ezáltal az önkormányzatba vetett 
hitet is erősíti.  
 
Jó és hathatós együttműködést alakítottunk ki Tiszavasvári közigazgatási területén működő 
mezőgazdasági vállalkozások vezetőivel, képviselőivel, amelyek révén lehetőségeinkhez 
mérten folyamatos jelenlétet biztosítottunk az általuk megművelt mezőgazdasági, erdészeti 
területeken.  

 
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.  
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ÖSSZEGZÉS 
 

A lakosság szubjektív biztonságérzete, - párosulva a gazdasági helyzet területünket sújtó 
problémáival, a halmozottan hátrányos helyzetben élők nagy számát is, az elnéptelenedő, 
elöregedő települések problémáit ide értve, - egyre rosszabb. Természetesen a tisztességben 
élő lakosság elvárása érthető, de a közrend, közbiztonság fenntartása, megerősítése pusztán a 
rendőrségtől nem várható el. Társadalmunk súlyos szocializációs, erkölcsi hanyatlása 
nagymértékben kihat a bűncselekmények számának alakulására.  

A kitűzött célok és az ezeket szolgáló feladatok végrehajtása során minden szinten kiemelt 
feladat volt a rendelkezésre álló személyi és anyagi erőforrások hatékony felhasználása, 
szükség szerinti átcsoportosítása, illetve pótlása. Az itt dolgozók pozitív hozzáállásának 
köszönhetően sikerült megőrizni a reagáló képességünket és közterületi jelenlétünket, 
aktivitásunk színvonalát szinten tartani, sok tekintetben eredményességünkön a bűnüldözés 
területén is javítani.  

Feladatok 2013. évre:  

 Az elért eredmények szinten tartása, lehetőség szerint a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét befolyásoló vagyon elleni bűncselekmények főként a betöréses lopás 
eredményességének javítása.  

 Szakmai munka előtérbe helyezése, főként az elsődleges helyszíni intézkedések 
kapcsán.  

 Bíróság elé állítások számának szinten tartása az elért eredmények megőrzése 
érdekében.  

 Folyamatos képzés, kifejezetten a büntető törvénykönyv változásaira tekintettel.  
 A szabálysértési eljárásokban a gyorsított eljárások következetes végrehajtása.  

 
A kapitányág személyi állománya alkalmas és tenni akar, hogy a 2013. év kihívásainak 
megfeleljen egy jó összefogás mellett. Ehhez kérem továbbra is a Képviselő-testület és a 
Város Vezetőinek segítségét, mivel együtt még hatékonyabban tudjuk közös céljainkat 
megvalósítani. 

 
 

Tiszavasvári, 2013. március 22.        
   

 

 

        Paronai János r.alezredes 

               kapitányságvezető  
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” 
Közalapítvány 2012. évi működésének és gazdálkodásának 
alakulásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
  Gáll Antal a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 
Témafelelős:  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 
95/2013. (IV.30.) Kt. számú 

határozata 
 

a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 
2012. évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári Város Közrend-, 
Közbiztonságáért” Közalapítvány Alapító Okiratának 14. pontjában foglaltakra tekintettel az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 2012. évi 
működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 

 
2. felkéri Gáll Antalt, a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon az éves beszámolónak 

és a Közhasznúsági jelentésnek a nyilvánosságra hozataláról a helyben szokásos 
módon. 

 
Határidő: azonnal     Felelős: Gáll Antal, a kuratórium elnöke 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatáról tájékoztassa a 
Közalapítvány Kuratóriumának elnökét. 

 
Határidő: azonnal     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (3.np.): Tájékoztató a város állategészségügyi helyzetéről.  
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Borsodi Károly Járási főállatorvos: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy az állategészségügyi tájékoztató ebrendészettel 
kapcsolatos részét kiegészítené. Elmondta, hogy viszonylag rossz tapasztalatai vannak neki és 
a kollégáinak is Tiszavasvári ebrendészeti helyzetével kapcsolatosan, mely részben annak 
köszönhető, hogy 2010-ig nem történt eb összeírás, mivel egy jogszabályi hiány miatt nem 
volt összeírási kötelezettsége a jegyzőknek. 2010-ben azonban módosult az állatvédelmi 
törvény vagyis, hogy 3 évente kötelező az eb összeírást elkészíteni. Nyíregyházán belevágtak 
egy nagy programba, vagyis a sajtón keresztül kérdőívek közzétételével megpróbálják 
kihasználni az állampolgárok jogkövető magatartását, és akkor tulajdonképpen a biztosan nem 
kutyatartók és a biztosan kutyatartók kizárásával a köztes állapotot kell majd ellenőrizni. 
Ígéretet tett arra, hogy amint tapasztalataik lesznek, akkor megosztja a képviselő-testülettel és 
Dr. Fülöp Erik polgármesterrel is. Sajnálatosnak tartotta, hogy sertéstartás, mint nagy 
létszámú telepek a városban teljesen megszűntek, annak ellenére, hogy van egy Európai 
Uniós nagy sertésfeldolgozó.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy örömmel hallott a kormányzat azon döntéséről, hogy 
talán a következő uniós ciklusra megduplázná a Magyarországi sertésállományt. Bízik abban, 
hogy ennek a döntésnek esetlegesen lesz kihatása Tiszavasvárira is. Az ebrendészettel 
kapcsolatban elmondta, hogy ez egy vissza-visszatérő probléma. Emlékezet szerint már a 
jelenlegi képviselő-testülettel is többször beszélgettek az ebtartás kérdésköréről, vagyis 
elsősorban a kóbor ebek vagy a beoltatlan ebek kategóriájáról. Meglátása szerint az 
egyeztetések hatására, ebben a kérdéskörben pozitív irányú elmozdulások történtek, ezáltal 
hathatósabbak a kóbor ebek befogására tett kísérletek is. Sajnos olyan nagy a kóbor kutyák 
létszáma, hogy egyik napról a másikra nagyobb sikereket nem tudnak felmutatni. Örömmel 
mondta, hogy most egy olyan rendszert sikerült kidolgozni, valamint egy olyan partnert 
sikerült találni, aki az utóbbi időszakban az egyik legjobb teljesítményt nyújtja ezen a 
területen.  
 
Ráduly Zsolt képviselő elhagyta az üléstermet, a képviselő-testület 10 fővel továbbra is 
határozatképes maradt.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Az ebrendészettel kapcsolatban megkérdezte, hogy milyen tapasztalatok vannak a chipezéssel 
kapcsolatban, vették-e a fáradságot az állattartók, hogy beadassák a kutyájukba a 
mikrochippet, illetve a veszettség elleni oltások összeérnek-e. Ezt követően jelezte, hogy a 
lakótelepről már többször felkeresték azzal a problémával, hogy nagyon sok kóbor kutya 
található. Meglátása szerint, ha a chippek nem kerülnek be a kutyákba, akkor előbb vagy 
utóbb ki fognak kerülni az utcára. Úgy véli, hogy még több olyan kutyával fognak találkozni, 
akiknek papíron nem lesz gazdája.  
 
Ráduly Zsolt képviselő visszajött az ülésterembe, a képviselő-testület 11 fővel továbbra is 
határozatképes volt.  
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Dr. Borsodi Károly Járási főállatorvos: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy a kóbor eb veszettség szempontjából is aggályos 
ebnek minősül, mert nem tudnak semmit az előéletéről. Ezen segíthet a chipes azonosító 
rendszer. Örömmel mondta, hogy Tiszavasváriban jók a tapasztalatok a mikrochip beadását 
illetően, de itt is az a baj, hogy a jogkövető állampolgár berakatja a kutyájába a mikrochipet, 
és van a nem jogkövető állampolgár, akinek nem tudnak a kutyájáról, nincs beoltva, és nincs 
bechipezve. Nyíregyházán már bevezették azt a rendszert, hogy akinek oltatlan, illetve 
jelöletlen kutyája embert harap, abban az esetben az egészségügyi szolgáltatók próbáljanak 
meg komolyabban együttműködni az állatorvos kollégákkal. Kérte, hogy az ebharapást 
mindenképpen jelezzenek az állatorvos kollégák felé. Ha kiderül, hogy oltatlan eb vagy 
jelöletlen eb embert harapott, akkor a védőoltás költsége közel 35 eFt, mert egy oltási 
sorozatot kap a harapott ember. Ez a költség elméletileg ráterhelhető az állattartóra, illetve 
abban az esetben, ha kiderül, hogy nincs beoltva az állattartó kutyája, akkor 30 eFt-os 
élelmiszerlánc felügyeleti bírsággal sújtható. Tehát ezzel lehet visszaszorítani azt a 
lehetőséget, hogy kóbor ebek legyenek. Nyíregyházán is nagyon sok gazdátlan eb van. A 
másik probléma a kóbor kutyák befogása, vagy befogatása, melynek megoldására fel kell 
venni a kapcsolatot állatmenhelyekkel vagy gyepmesteri telepekkel. Véleménye szerint az 
állatvédőknek meglehetősen jó üzlet az, amikor kóbor ebeket befognak, mert a kutyákat 
Németországba, Hollandiába ki tudják közvetíteni. Érdekességképpen elmondta, hogy 
Németországba tilos kutyát tenyészteni, csak ivartalanított kutyát lehet tartani, tehát a magyar 
kóbor, keverék kutyákra és az ivartalanításra, veszettség oltásra és mikrochipezésre óriási 
kereslet van. Tehát érdemes lenne Tiszavasváriban is egy ebrendészeti telepet létrehozni, és 
akkor az ebrendészeti telep egy állatbarát szervezeten keresztül meg tudja oldani a kóbor ebek 
eltávolítását.  
 
Tündik András képviselő: 
Javasolta, hogy a gyepmesterek reggel 7:30 és 8:30 közötti időszakban jöjjenek befogni a 
kóbor ebeket, mert ebben az időszakban csapatostól kísérik a gazdájukat iskolába, munkába. 
Véleménye szerint célszerű lenne, ha elhangozna az is, hogy az önkormányzatnak a kóbor 
kutyák befogása mennyibe kerül azért, hogy tudják a tiszavasvári lakosok, hogy nem egyszerű 
dolog a befogás, mert nagyon megterhelheti az önkormányzat költségvetését.  
 
Dr. Borsodi Károly Járási főállatorvos: 
Elmondta, hogy befogatni kutyát nem nagyon lehet, mivel az állatvédők állatkínzásnak 
veszik, amikor valaki hurokkal kutyát fog meg. Tehát Nyíregyházán is kábító fegyverrel 
szokták kilőni, ha nem engedi magát megfogni, akkor kap egy kábító lövedéket, amelynek a 
költségét, ha mikrochip van benne, akkor vissza lehet terhelni az állat tulajdonosára, mert 
köteles úgy kutyát tartani, hogy az ne kóborolhasson.  Ezekre az állatbarát szervezetek 
jelentős összeget kapnak. Tehát egy kábítás közel 15 e Ft-ba kerül maga az oltóanyag, 
valamint a kutya általában rá szokott harapni a fecskendőre, így az a fecskendő már még 
egyszer nem használható fegyvernek. Még ehhez társul a szállítási költség, ezt követően a két 
hét megfigyelés, utána veszettség oltás, mikrochippel megjelölés. A kutyákért külföldön sok 
esetben 600 euro közeli összeget adnak.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Megkérdezte, ha befogásra kerül egy kóbor eb, akkor a költségeket nem az állatvédő 
egyesület állja-e. 
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Dr. Borsodi Károly Járási főállatorvos: 
Válaszul elmondta, hogy teljes egészében az ebrendészet állja a költségeket.  2-3 állatbarát 
szervezet is van, aki folyamatosan jelentkezik a kutyákért.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Elmondta, hogy az ebek összefogására a 2013. évi költségvetésbe 1 MFt van betervezve. 
Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület előtt van most a 2013. évi költségvetési rendelet-
módosítás, mert az eb befogás számlás fizetésre van beállítva.  Elmondta, hogy az utóbbi 
befogásnál, egy olyan új szolgáltatót sikerült találni, aki megbízási szerződés alapján végzi a 
tevékenységét, és a költségek között egy átcsoportosítás fog megtörténni. Úgy véli, hogy ha 
ennek a dupláját tervezné be a testület, akkor is fel tudnák használni. Tehát az önkormányzat 
is tudja, valamint érkeznek lakossági jelzések is, hogy általában hol vannak a kóbor ebek, 
azonban biztos megérzik, amikor jönnek őket összefogni, mert akkor nagy futás van a 
városban. Az már sikeres befogásnak minősül, ha 8-10 kutyát be tudnak egyszerre fogni. 
Ezzel kapcsolatban is folyamatos problémák adódnak. Majd elmondta, hogy korábban 
született a képviselő-testületnek egy szerződése egy olyan vállalkozással, akik folyamatosan 
több évig általány díj alapján végezték a tevékenységet, aztán utána rájöttek, hogy ez még se 
olyan jó, mert jóval több kutya volt, mint amit darabszámra kiszámláztak volna. Többet 
kellett volna fizetni, ezért áttértek egy másik módra. Időközben a Tiszarádi vállalkozásnak is 
egyéb problémája adódott a gépjárművekkel, dolgozókkal kapcsolatban, ezért is kellett egy 
másik megoldást találni. Mivel Dr. Borsodi Károly már második alkalommal felvetette az 
ebrendészeti telep létrehozását lehet, hogy abba kellene esetleg a képviselő-testületnek 
gondolkozni, hogy nem akarja-e ennek a lehetőségét meghirdetni a városban a vállalkozók 
részére, ha ez annyira jó üzlet.  Akkor lehet, hogy lennének Tiszavasváriban is olyan 
emberek, akik szívesen vállalnák a kialakítással kapcsolatos költségeket, és akkor itt városon 
belül ezt meg lehetne oldani. Elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt felvette a kapcsolatot a 
hajdúnánási aljegyzővel, akitől azt a visszajelzést kapta, hogy az ottani állatorvosok nem 
támogatják, hogy más településről is vigyenek az ebrendészeti telepre állatokat. Ennek 
hatására olyan megoldást kellett találni, ami sokkal mobilabb, mint Hajdúböszörményből, 
vagy akár Tiszarádról idehívni a gyepmestert, és megoldani egy problémát, hiszen amikor 
például a rendőrség este 22:00 órakor telefonál, hogy nem tudnak bemenni az egyik lakáshoz, 
mert olyan hamis kutya van, amelyik támad. Azonban az önkormányzat sem tudja megoldani 
ezt a problémát, valamint Tiszarádról sem fog tudni kijönni senki.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Ígértet tett arra, hogy megvizsgálják ennek a lehetőségét.  
 
Dr. Borsodi Károly Járási főállatorvos: 
Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy Nyíregyházán utoljára 2009-ben volt úgy 
befogás, hogy le lehetett még adni oltáskor a kutyust kiirtásra, azonban 3 éve már kutyát nem 
irtottak ki.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megkérdezte Dr. Borsodi Károly főállatorvost, hogy van-e olyan információja, hogy a 
Tiszavasvárihoz hasonló települések, mint például Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor 
rendelkeznek-e gyepmesteri teleppel.  
 
Dr. Borsodi Károly Járási főállatorvos: 
Válaszul elmondta, hogy Kisvárdán és Mátészalkán szintén van gyepmesteri telep, ők így 
helyben oldják meg ezt a kérdéskört.  
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Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megkérdezte, hogy nincs-e a patkányok irtására hatékony patkányirtó módszer amellett, hogy 
tisztaságot kell tartani, rendezett környezetben kell élni, és meg kell vásárolni a patkányirtó 
mérget. De van egy városrész, ahol nagyon szennyezett a környezet, valamint az ő körzetében 
is van egy olyan rész, ahonnan a lakók azzal a kéréssel fordulnak hozzá, hogy kérdezze már 
meg, hogyan kell hathatósan kiirtani a patkányokat. Elmondta, hogy az egyik állatorvossal 
már konzultált ez ügyben, aki azt mondta, hogy folyamatosan etetni kell őket.  
 
Dr. Borsodi Károly Járási főállatorvos: 
A képviselői kérdésre válaszul elmondta, hogy a patkány is állat, de nem állategészségügyi 
kérdés, hanem elsősorban közegészségügyi, mert a kiütéses tífusz, egyéb fertőző betegség, 
vagy akár a pestisnek is a patkány, a bolha jelentős szerepeket töltött be. Ettől függetlenül két 
elmélet van a patkányirtással kapcsolatban. Az egyik az, amikor irtani kell, ez épületen kívül 
megfelelő csalétkes ládákban történő irtószer kihelyezéssel történhet, vagy van a másik 
variáció, amit az egész országban hallanak, hogy etetni kell, és olyan gyógyszer tartalmú 
takarmányokkal kell etetni, ami megakadályozza, hogy bizonyos fertőző betegségek 
elszaporodjanak az állatban. Azt mondják a másik oldal képviselői, hogy jön helyette új és ki 
tudja, hogy milyen betegséget hordoz. Véleménye szerit a közegészségügy tud ebbe a 
kérdéskörben tanácsot adni. Meglehetősen jó irtószereket lehet vásárolni, valamint meg kell 
nézni nagy létszámú állattartó telepek környékén, hogyan működik a rágcsáló irtása. Azért 
nem látják az irtás eredményét, mert az irtószereket, amikor megeszi a patkány, ha 
közvetlenül észreveszi, hogy ott a tápláléktól pusztult el a társa akkor, ha éhen pusztul sem 
fog enni a kihelyezett csaliból. Ezek mind ilyen késleltetett hatású szerek.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy 2013. április 29-én volt egy nagyszabású egyeztetés, ahol 
a képviselő-testületből is többen jelen voltak. Ezt követően elmondta, a Járási Hivatal 
vezetője volt ennek a megbeszélésnek a kezdeményezője, ahol számos szociális, oktatási 
intézmény dolgozóival megpróbálták ezt a problémát megbeszélni. A különféle járványügyi 
betegségek megfékezésével kapcsolatosan és itt felvetődött ez a kérdéskör. Úgy véli, hogy 
mindannyian egy olyan közös álláspontot alakítottak ki, hogy meg kell próbálni megszűntetni 
az ilyen jellegű problémákat, akár a járványügyi megbetegedéseket, akár a patkányirtás 
kérdéskörét, illetve a szemetes utcákat, mind a bűdi, mind a Széles, Keskeny úti területen lévő 
felhalmozott szeméthegyeket. Természetesen, ha bármiféle plusz lehetőséget tapasztal, vagy 
az egyéb működés alapján akár az ÁNTSZ, akár a Járási Hivatal részéről kézzel fogható 
eredményekről tudnak majd beszámolni, akkor tájékoztatják majd a képviselő-testületet. A 
Szociális és Humán Bizottság lesz az, aki majd az önkormányzattal és a Járási Hivatallal 
együttműködve egy olyan cselekvési tervet fog kidolgoz, ami minden ilyen területre kiterjed. 
Véleménye szerint a közeljövőben lesznek majd pozitív eredmények, javulni fog a helyzet, de 
a probléma első lépése volt, hogy megbeszélték és feltárták ezeket a problémákat.  
 
Dr. Borsodi Károly Járási főállatorvos: 
Megkérdezte, hogy a korábban kialakult állattartási panaszok megoldódtak-e vagy történt-e 
már megoldás erre vonatkozóan.  
 
Sipos Ibolya alpolgármester: 
Válaszul elmondta, hogy ugyanúgy fennállnak ezek a problémák.  
 
Dr. Borsodi Károly Járási főállatorvos: 
Egyetlen olyan ügyről sem tudnak, amikor megkeresték volna őket. Hangsúlyozta, hogy 
szívesen segítenek, ha tudnak. 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti Munkaügyi 
Kirendeltség épületének felújításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Hozzászólások:  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az állam érdekeit a járási hivatalvezető fogja most 
gyakorolni, mivel a kormánymegbízott nem tudott eljönni a képviselő-testületi ülésre.  
 
Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője: 
Kiegészítésként elmondta, hogy igyekszik az állam az előterjesztésben nevezett ingalant 
felújítani. Ami miatt a korábbi testületi ülésen kérték, hogy vegyék le a napirendről ezt az 
anyagot, azokat az aggályokat azzal tudják orvosolni, hogy egy olyan ingatlan kerül majd 
állami pénzen felújítva az önkormányzat tulajdonába, ami dísze és ékesség lesz a városnak, és 
a város érdekét fogja majd szolgálni.  
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

96/2013. (IV.30.) Kt. számú  
határozata 

 
A Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség épületének 

felújításáról 
 

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 hatályon kívül helyezi Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti ingatlan 
értékesítéséről szóló 223/2012.(X.18.) és 240/2012. (XI.12.) Kt. számú határozatát. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy  
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1. a Nemzet Munkaügyi Hivatal - TIOP 3.2.1-12/1 pályázati forrásból - a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége által használt, Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező 
tiszavasvári 3 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Báthory u. 2. sz. alatti irodaház 
megnevezésű, 462 m2 nagyságú ingatlan felújítását megvalósíthassa, azzal a kikötéssel, 
hogy az Önkormányzatot a pályázattal kapcsolatban semmilyen költség nem terheli. 

2.  a Tiszavasvári, Báthory u. 2. sz. alatti ingatlant – az 1./ pontban szereplő kivitelezési 
munkák befejezését követően – határozott, 5 éves időtartamra a Magyar Állam ingyenes 
használatába adja, figyelembe véve az épületben a felújítás eredményeként bekövetkező 
értéknövekedést.  

 
Tekintettel arra, hogy a beruházás kivitelezése még nem történt meg, ezért az ingyenes 
bérbeadás kezdő időpontjáról a Képviselő-testület - a munkálatok pontos befejezési 
dátumának ismeretében - később fog döntést hozni. 

 
Felkéri polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatalt és a felújításhoz történő hozzájárulást, küldje meg részükre. 
 
  
Határidő: azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a 2539/2 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, 
Széles u. 1. szám alatti ingatlan (Közösségi Ház) Magyarországi 
Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba 
adásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága határozatképtelen 
volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Hozzászólások: 
 
Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának titkára: 
Elmondta, amikor az igényüket bejelentették a Polgármesteri Hivatal felé, az volt a 
szándékuk, hogy az iskola munkáját segítsék, hisz az iskola tanulói olyan problémákkal 
küzdenek, hogy az oktatás elvégzésére a családokat is be kell vonni. Örömmel mondta, hogy 
erre a feladatra Rivnyák Orsolya szociális munkást is felvették, aki a Közösségi Házban fog 
dolgozni, ő fogja a lakosságot a legtöbbször megkeresni, és külön programokat szervezni, 
ahogyan azt az előterjesztésben is leírták. Megjegyezte, hogy 2 napja kapták meg azt a hírt, 
hogy a Tanoda Program keretében pályázatot nyert az alapítvány, illetve az iskola. Ezt a 
Tanoda Program, ami 2015. április 30-ig fog tartani, közel 30 MFt-ba kerül. Ezt alapvetően 
ebben az épületben fogják lebonyolítani. Ez a pályázat családsegítő és szociális feladatot 
ellátó programot tartalmaz. Végezetül elmondta, hogy bízik abban, hogy egy év múlva 
eredményes munkáról fognak tudni beszámolni.   
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Véleménye szerint közösen a lehető legjobb alternatívát találták meg, hiszen már régebb óta 
beszélgettek a Közösségi Ház esetleges átadásáról. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen nem 
vetette fel a testületnek ezt a lehetőséget, hiszen még nem volt biztos az átadás, de úgy tűnik, 
hogy sikerült mindenben megegyezni. Örömmel mondta, hogy az alapítvány ugyanúgy, mint 
az iskola átvétele kapcsán a kezdetektől belevetette magát a pályázatok világába és már 
sikerekről is beszélhetnek. Ezért úgy véli, hogy a lehető legjobb helyre kerül a Közösségi 
Ház. Bízik abban, hogy nagyszerűen fogják üzemeltetni. Végezetül jó munkát, sok sikert és 
erőt kívánt minden dolgozónak.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Említést tett arról, hogy az önkormányzat támogatja az Alapítványt egy bizonyos összegből, 
ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy a Közösségi Ház fenntartása benne van-e ebbe a 
támogatásba. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A képviselői kérdésre válaszul elmondta, hogy pályázati támogatásból szeretnék majd ellátni.  
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Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának titkára: 
A Közösségi Ház működtetése nem igényel önkormányzati támogatást. Többlettámogatásra 
nem tartanak igényt.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Örül annak, hogy megoldódik a Közösségi Ház hasznosítása. Úgy véli, hogy a legjobb helyre 
fog kerülni és bízik abban, hogy az ott élők fogják ezt értékelni és aktívan rész fognak venni 
azokba a programokba, amit az alapítvány szervez. Majd hozzátette, hogy a képviselő-testület 
támogatására is mindenben számíthat az alapítvány.  
 
Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának titkára: 
Azt az életpálya modellt viszik tovább, mint amit az óvodába, iskolába elkezdtek. Ami 
nagyon fontos, hogy a családokkal is közvetlen legyen a kapcsolat.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
97/2013. (IV.30) Kt. számú 

határozata 
 

A 2539/2 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti ingatlan 
(Közösségi Ház) Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes 

használatba adásáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Közösségi Ház működtetésével 
kapcsolatos költségcsökkentő javaslatokról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az 
alábbi döntést hozza: 
 
1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnál (a továbbiakban: 
TITKIT) a 2539/2 hrsz-ú, a valóságban a 4440, Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti 
Közösségi Ház használatára vonatkozó jogviszony közös megegyezéssel történő azonnali 
hatályú megszűntetését, tekintettel az arra vonatkozó pályázati kötelezettség megszűnésére, 
valamint arra, hogy a TITKIT SZESZK ellátásaival kapcsolatosan tevékenységvégzés nem 
kapcsolódik a Közösségi Házhoz, a Közösségi Házban folyó feladatok nem működési 
engedély köteles tevékenységek. Kezdeményezi továbbá – amennyiben szükséges - az 
intézmény alapító okirata fentieknek megfelelő módosítását.  
 
            Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik 
                      polgármester 
 
2. Mint az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult 
a 2539/2 hrsz-ú, a valóságban a 4440, Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti ingatlant - 
Közösségi Ház - annak felek általi aláírása időpontjától -, határozatlan időtartamra ingyenes 
használatra átengedi a Magyarországi Magiszter Alapítványnak, a használati 
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szerződésben foglalt egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális 
szolgáltatás, ifjúság ügyek közfeladat ellátására. 
A használati jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a Magyarországi Magiszter Alapítvány 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv-ben (a továbbiakban: Nvtv.) foglaltak 
szerint igazolja, hogy az Nvtv.-ben foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősül. 
2.1. Kéri azonban a Közösségi Ház eseti jelleggel történő további működtetését az 
alábbiak szerint: 
- a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal és a Tiszavasvári Önkormányzat rendszeres és nem 
rendszeres pénzbeli ellátásának kifizetése továbbra is biztosítva legyen a helyszínen, 
csakúgy, mint a jövőben biztosítandó nyári szociális étkeztetés;  
- a Közösségi Házban mindezidáig megszervezett vallási összejövetelek legalább heti egy 
alkalommal három órában történő megtartása biztosítva legyen a használat ingyenes 
biztosításával.  
 
           Határidő: esedékességkor    Felelős: Dr. Fülöp Erik 

(1. pontban foglaltak figyelembevételével)               polgármester 
      
 
 

3. Kezdeményezi a TITKIT-nél, a jelenleg a Közösségi Házban lakó gondnok 
határozott idejű szerződésének lejártával a foglalkoztatási jogviszonyt 2013. április 30. 
napját követően ne hosszabbítsa meg TITKIT Szociális és Egészségügyi Központja és 
gondoskodjon az épület kiürítéséről, azzal, hogy az épület vagyonvédelmét 
riasztórendszer kiépítésével kell megoldani a lehető legnagyobb költséghatékonysággal.  
 
 

Határidő: 2013. április 30-ig               Felelős: Dr. Fülöp Erik 
                       polgármester 
 
 
4. Felkéri a jegyzőt, hogy az általános tartalék terhére a szükséges fedezetet biztosítsa a 
riasztórendszer kiépítésére. 
 
 
            Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik 
                      polgármester 
 
 
1. Jelen határozat meghozatalával hatályát veszti Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének „A Közösségi Ház működtetésével kapcsolatos 
költségcsökkentő javaslatok”- ról szóló 86/2013. (IV.4.) Kt. számú határozata. 
 
 
            Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik 
                       polgármester 
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1. melléklet a 97/2013. (IV.30.) Kt. számú határozathoz 
 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött egyrészről 
I. 
Név:     Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Rövidített név:   - 
Székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Levelezési cím:  4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Képviseli:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Számlavezető pénzintézete:  OTP Bank Nyrt. 
Adószáma:   15732468-2-15 
a továbbiakban: Használatba adó  
 
II. másrészről 
Név:  Magyarországi Magiszter Alapítvány 
Székhely:    
Rövidített név:  - 
Levelezési cím: …………………………………………………… 
Képviseli:  …………………………………………………… 
Számlavezető pénzintézete: …………………………………………………… 
Bankszámlaszám: …………………………………………………… 
Adószám: …………………………………………………… 
Telefonszám: …………………………………………………… 
email cím: …………………………………………………… 
 
a továbbiakban: Használatba vevő, és 
 
között alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 
 
 
I. ELŐZMÉNYEK 

 
4. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 2539/2 hrsz-ú, a 
valóságban 4440 Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti ingatlan (Közösségi Ház) 
Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról” 
szóló 97/2013. (IV.30.) Kt. számú határozatával döntött arról, mint az önkormányzati 
vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult, hogy a 2539/2 hrsz-ú, a 
valóságban a 4440, Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti ingatlant - Közösségi Ház – a jelen 
szerződésben foglaltak szerinti tartalommal ingyenes használatra átengedi a 
Magyarországi Magiszter Alapítványnak, a szerződésben foglalt közfeladat ellátására. 
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A szerződés megkötésének hatályos jogszabályi háttere: 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 5. § (5) bekezdés b) pontja 
értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei által fenntartott 
közfeladatot ellátó intézmény korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozik. 
 
A Nvtv. 7. § (1) a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 
biztosítása. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) A helyi 
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
7. … „kulturális szolgáltatás…” 
15. ….”ifjúság ügyek…” 

 
Az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak értelmében nemzeti vagyon ingyenesen 
kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben 
hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 
 
Az Nvtv. 11. § (1) bekezdése értelmében vagyonkezelői szerződés csak e törvény 3. §-ában 
meghatározott személyekkel köthető, és e törvény 12. §-ában meghatározott 
korlátozásokkal. A 12. § azokat a feladatokat határozza meg, melyek kizárólag 
önkormányzat, ill. állam által végezhetőek. A egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatások, kulturális szolgáltatás, ifjúság ügyek feladatellátás nem tartozik ebbe a 
körbe. 
Az Nvtv. 3. §-ában foglaltak értelmében az alapítvánnyal nem köthető vagyonkezelési 
szerződés. 
 
Az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében foglaltak értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására 
vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel (a társulás is 
ilyen) köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 év 
határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel 
hosszabbítható meg abban az estben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét 
szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.  
 
A nemzeti vagyon tekintetében a versenyeztetésre vonatkozó szabályozás az Nvtv.  
 
A hatályos vagyonrendelet (32/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete, a továbbiakban: 
vagyonrendelet) vonatkozó szabályanyaga értelmében:  
A vagyonrendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében: „Az önkormányzati vagyon tulajdonjog 
átruházásához (elidegenítéséhez), kölcsönös átruházáshoz (csere), visszterhes 
megszerzéséhez, ingyenes megszerzéshez, használat, hasznosítási jog átengedéséhez az 
adott vagyonelem forgalmi értékét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - meg kell 
határozni. A forgalmi érték megállapítása szempontjából a képviselő-testület hivatala 
értékbecslése az irányadó, mely értékbecslés alapján megállapított forgalmi érték ÁFA 
nélküli értéken értendő. Amennyiben a rendelkezési jog jogosultja indokoltnak tartja, a 
vagyon értékét forgalmi értékbecslővel állapíttatja meg. Sürgős esetben a polgármester a 
vagyon értékét forgalmi értékbecslővel állapítathatja meg.” 
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A vagyonrendelet 11.§ (1) - (2) bekezdése értelmében: „11. § (1) A nettó 25 millió forint 
értékű és azt meghaladó vagyont – ha a törvény kivételt nem tesz – csak – az 5. 
mellékletben foglalt versenyeztetési szabályzat szerinti - versenyeztetés – nyilvános, 
indokolt esetben zártkörű pályázat - útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő 
részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani. 
(2) A nettó 25 millió forintos forgalmi értékhatárt nem meghaladó vagyont – az 5. 
mellékletben foglalt versenyeztetési szabályzat szerinti – versenyeztetés – nyilvános, indokolt 
esetben zártkörű pályázat – útján, vagy a bérlő közvetlen kijelölésével lehet hasznosítani.” 
 
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala az értékbecslést elvégezte, az ingatlan forgalmi 
értéke: nettó 8.226.036,-Ft 
 
Ennek megfelelően, amennyiben ingyenes használati szerződést köt az önkormányzat a 
vagyonára az alapítvánnyal nem kell figyelembe venni a költségvetési törvényben 
(bruttó 25 MFt), ill. Tiszavasvári vagyonrendeletében (nettó 25 MFt) meghatározott 
versenyeztetési értékhatárt. 
 
II. A szerződés tárgya: 
II.1. A Vagyonkezelésbe adó tulajdonában lévő: 
2539/2 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti ingatlant – 
Közösségi Ház – jelen szerződés aláírásától határozatlan időre, jelen szerződésben foglalt 
feltételekkel a Használatba Vevő ingyenes használatába adja, a Használatba Vevő pedig 
ingyenesen használatba veszi. 
 
II.2. A használati jog ellenértéke:  
A Használati jog ingyenesen kerül átengedésre, az alábbi feltételekkel: (A Nvtv. 11. § 
(13) bekezdése, valamint a 32/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés 
b) pontjában, 19. § (2) bekezdés c-d) pontjaiban foglaltaknak megfelelően.)  

- Használatba adó és Használatba vevő a vagyonkezelésbe adott vagyonnal 
összefüggésben eredményességi elvárásként kötik ki a „a 2539/2 hrsz-ú, a 
valóságban 4440 Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti ingatlan (Közösségi Ház) 
Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról” 
szóló 97/2013. (IV.30.) Kt. számú határozatában meghatározott egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatások, kulturális szolgáltatás, ifjúság ügyek közfeladat 
ellátását jelen szerződés III. pontjában foglalt célnak megfelelően. 

- Használatba adó és Használatba vevő rögzítik, hogy Használatba vevő, mint a 
használati jog gyakorlója az önkormányzati feladatok ellátását – jelen szerződés 
szerint – szolgáltatja, e szerződés tárgyát képező vagyonon, vagyonnal.  

 
III. A szerződés célja:  
A Használatba Vevő által - a szerződés 1. melléklete szerint - vállalt önkormányzati 
feladatok - egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális szolgáltatás, 
ifjúság ügyek - biztosítása. 
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IV. Felek joga, kötelezettsége: 
IV.1.1. Használatba vevő joga: 

- A használatba adott szerződés tárgyát képező vagyon vonatkozásában használati jog 
illeti meg. Az ingatlanokon fennálló használati jog megszerzéséhez annak ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése is szükséges. 

- A használati jog hatálya alatt a használatba adott vagyonnal a feladat ellátása 
érdekében – a jogszabályok adta keretek között és a jó gazda gondosságával – 
szabadon gazdálkodik és vállalkozik, tekintettel az Nvt., az államháztartásról 
szóló jogszabály és annak végrehajtási rendelete, valamint a vonatkozó 
önkormányzati vagyonrendelet rendelkezéseire. Egyéb – nem a feladat ellátása 
érdekében történő – vállalkozás csak a feladat ellátásának biztonsága feltétlen szem 
előtt tartása mellett – a feladat veszélyeztetése nélkül – történhet. 

- „A 2539/2 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti ingatlan 
(Közösségi Ház) Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes 
használatba adásáról” szóló 97/2013. (IV.30) Kt. számú határozatával elfogadott, 
valamint jelen szerződés III. pontjában foglalt célnak megfelelő egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatások, kulturális szolgáltatás, ifjúság ügyek feladatellátás 
biztosításához, a szerződésben foglalt célból használni a szerződés tárgyát képező 
vagyont. 

- A használatában lévő üzleti vagyonba tartozó és korlátozottan forgalomképes 
ingatlant bevételei növelése érdekében - az alapfeladat – közfeladat - sérelme 
nélkül, Tiszavasvári vagyonrendeletében meghatározott eljárási rend szerint - 
határozott idejű bérbeadás útján - és amennyiben az alaptevékenység jellege lehetővé 
teszi - az üzleti vagyonát vállalkozási tevékenység folytatására e rendeletben foglalt 
szerint hasznosíthatja. Az ebből származó bevétel a vagyonkezelő költségvetését 
illeti meg. Az ingatlan és ingó vagyon használatba adás útján történő hasznosításának 
feltétele, hogy a használat tárgyával összefüggésben a Használatba adót terhelő 
karbantartási, fenntartási és egyéb költségek a bérlet idejével arányosan a 
használati díjban megtérüljenek. 

- A vállalkozásból származó eredményeit köteles visszaforgatni az alaptevékenység 
színvonalának javítására az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint. 
A vállalkozási tevékenység folytatásának feltétele, hogy a vállalkozót terhelő 
költségek megtérüljenek.  

- Használatba Vevő a saját költségén az Önkormányzat külön előzetes írásbeli 
engedélye alapján jogosult: 

- a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, 
vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó 
műveletet,  
- az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 
felújítást végezni. 

A beruházás, felújítás értékét a Használatba Vevőnek bizonylatokkal kell 
igazolnia és azokról évente - a feladatellátásra vonatkozó beszámolóval 
egyidejűleg - írásban be kell számolnia a Használatba Adónak.  

 
IV.1.2 Használatba vevő kötelezettsége: 

- A szerződés tárgyát képező vagyont használatba vétele, maradéktalan 
együttműködés annak átadás-átvétele során.  



 67 

- „A 2539/2 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti ingatlan 
(Közösségi Ház) Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes 
használatba adásáról” szóló 97/2013. (IV.30) Kt. számú határozatával elfogadott, 
valamint jelen szerződés III. pontjában foglalt célnak megfelelő egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatások, kulturális szolgáltatás, ifjúság ügyek biztosításához, 
a szerződés tárgyát képező vagyon jelen szerződésben foglalt célból történő 
használata.  

- Az önkormányzati közfeladat ellátásához biztosítani a feladatellátás feltételeinek 
hatékony biztosítását, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a 
vagyon értékének növelését. 

- Az ingatlanokon fennálló használati jog megszerzéséhez annak ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése. 

- Használatba vevő kötelezettséget vállal az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges és az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény és e törvény végrehajtásáról 
szóló jogszabály szerinti – a használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére 
alkalmas – okirat kiállítására – ha a használati jog bejegyzésére jelen okirat 
alapján nem kerülne sor. 

- Vállalja, hogy a használati jog hatálya alatt gondoskodik a használatba vett vagyon 
karbantartásáról és a működéshez – a feladatellátáshoz – szükséges mértékű 
pótlásáról, különösen az ingatlanokon és ingatlanrészeken szükségessé váló 
karbantartási és javítási munkák saját költségen történő elvégeztetéséről (Így az 
ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek 
munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten 
tartásáról is).  

- A használati jogviszony időtartamára a közüzemi mérők átírásáról gondoskodik 
jelen szerződés hatályba lépésétől számított 8 napon belül. A kifizetett közüzemi 
számlákról és átutalásokról, a kifizetéstől számított 10 napon belül másolatot küld a 
tulajdonos Használatba Adó részére. Az épület használatba vételekor Használatba 
Adó és Használatba vevő jegyzőkönyvet vesznek fel a mérőórák állásáról. 

- A használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve 
közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly 
módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott tevékenységéből származó bevételeitől, 
költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen.  

- A használatba vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható 
gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni. 

-  A vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, 
a használati szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a 
vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó 
személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek 
sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, működtetni, hasznait szedni. 

- A vagyonhoz fűződő közterheket viselni.  
- A vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról, vagyont érintő lényeges 

változásokról, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül értesíteni a 
Használatba adót. Köteles haladéktalanul értesíteni a Használatba adót az ingatlan 
egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan 
tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes 
használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű 
romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy 
akadályozza. A Használatba vevő köteles tűrni, hogy a Használatba adó a veszély 
elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket 
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megtegye. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, 
illetve költségnövekedést a Használatba vevő köteles viselni. 

- A vagyon hasznosításáról, közfeladat ellátásról a szerződésben foglalt karbantartási, 
pótlási kötelezettségek teljesítéséről évente – április 15-ig - a feladatellátással 
kapcsolatos beszámolóval egyidejűleg beszámolni.  

- Tűrni a használattal kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben 
közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni. 

- A polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedéséhez, részletfizetés vagy 
fizetési halasztás engedélyezéséhez, és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség 
címén fennálló követelése elengedéséhez a képviselő-testület jóváhagyását kérni. 

- A használatában lévő épületeket szükség esetén - az országgyűlési és az 
önkormányzati választások, kisebbségi önkormányzati választások, népszavazás, népi 
kezdeményezés céljára kötelesek a választások lebonyolításához szükséges mértékben 
- térítés nélkül – a Helyi Választási Iroda rendelkezésére bocsátani.  

- A jelen szerződés tárgyét képező ingatlan használatát a jelen szerződésben 
meghatározott feladatok, közfeladatok ellátásának zavarása nélkül, a Használatba adó, 
vagy a Használatba adó intézményei részére eseti jelleggel önkormányzati, kulturális 
rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen biztosítja. Használatba adó 
és Használatba vevő az ilyen eseti használat előtt 15 nappal egyeztetnek. A 
felmerülő költségek viselése (rezsidíj, takarítás) az eseti használó Használatba 
adó köteles. Az üzemeltetés költségei Használatba Vevőt terhelik.  

- eseti jelleggel térítésmentesen biztosítani a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal és a 
Tiszavasvári Önkormányzat rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátása 
kifizetésének biztosítását a helyszínen, csakúgy, mint a jövőben biztosítandó nyári 
szociális gyermekétkeztetést.  

- eseti jelleggel térítésmentesen biztosítani az ingatlanban mindezidáig megszervezett 
vallási összejövetelek legalább heti egy alkalommal három órában történő 
megtartását.  

- az önkormányzat, önkormányzati-, helyi közösségi-, kulturális- célú hirdetményei 
kifüggesztését az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a 
használatba vevő az általa meghatározott időtartamban térítésmentesen biztosítja.  

- a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, 
vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi 
önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

- a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
- a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
- polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást 

a használatában lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem 
adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön 
jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz 
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást. 

- Amennyiben a használó a használatában levő vagyon hasznosítását másnak 
átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

- Felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 

- Köteles teljesíteni a használatában levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, 
illetve a használati szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és 
elszámolási kötelezettséget. 
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IV.2.1. Használatba adó joga különösen: 

Jelen szerződés V. pontjában foglalt célú és egyéb feladatellátásra, használatra 
vagyonnal való gazdálkodásra, a vagyon rendeltetésszerű használatára irányuló 
ellenőrzéseket a használó legkisebb zavarásával ellenőrizni, adatot, tájékoztatást, 
információt kérni.  

- A használótól a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a képviselő-testület 
megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati 
célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja. 

- A Használatba vevő használatában lévő épületet - az országgyűlési és az 
önkormányzati választások, kisebbségi önkormányzati választások, népszavazás, népi 
kezdeményezés céljára jogosult a választások lebonyolításához szükséges 
mértékben - térítés nélkül – használni.  

- az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a 
közösen meghatározott helyen és módon, a Használatba vevő által meghatározott 
időtartamban kifüggeszteni.  

- a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal és  Tiszavasvári Város Önkormányzata 
rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátása kifizetésének biztosítására az 
épületben, csakúgy, mint a jövőben biztosítandó nyári szociális gyermekétkeztetés 
megvalósítására.  

 
IV.2.2. Használatba adó kötelezettsége különösen: 

- A szerződés tárgyát képező vagyont használatba adja, maradéktalanul 
együttműködik annak átadás-átvétele során. 

- Kötelezettséget vállal, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges és az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény és e törvény végrehajtásáról szóló jogszabály 
szerinti – a vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas – okirat 
kiállításában együttműködik Használatba vevővel – ha a használati jog 
bejegyzésére jelen okirat alapján nem kerülne sor. 

- A jelen szerződés hatálya alatt köteles a használatba adott ingatlan-vagyonra 
megkötött vagyonbiztosítási szerződés hatályát a használati jog tartama alatt 
fenntartani. 

 
V.1.  A használat ellenőrzése az alábbi módon történik: 
- az államháztartásról szóló törvény figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,  
- a használó éves beszámoltatásával,  
- a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel. 
V.2. A használat ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a Használatba Vevő 
- megőrizte-e a vagyontárgy értékét, 
- gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról, 
- az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e. 
Az V.1. pont első bekezdésében foglaltak szerinti ellenőrzéseket a Használatba adó éves 
ellenőrzési tervében szerepeltetheti. 
V.3. Az ellenőrzés során a Használatba adó képviselője jogosult 
- a szerződés tárgyát képező ingatlan területére belépni és ott tartózkodni, 
- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni,  
- a Használatba vevő alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt 
kérni, 
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- az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 
- A Használatba adó az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Használatba vevőt, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 
 
VI. Szerződésszegés 
VI.1. Szerződésszegésnek kell tekinteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (Ptk.) XXV. fejezetében taglalt esetköröket. 
VI.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződésszegéssel okozott károk 
vonatkozásában a teljes kártérítés elvét követik. A teljesítést biztosító egyéb szerződést 
biztosító mellékkötelezettséget nem kötnek ki. 
VI.3. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán 
keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Használatba vevő kötelezettsége 
függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az 
intézmény ellátottjai vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. 
Nem terheli a Használatba vevőt a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, 
ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható. 
A Használatba adó a Használatba vevőtől követelheti a használatba adott vagyon rendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Használatba vevő a rendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatot – a Használatba adó felhívása ellenére – tovább 
folytatja, a Használatba adó kártérítést követelhet. 

 
VII. Szerződés megszűntetése: 
VII.1. Közös megegyezés: 
Jelen szerződés közös megegyezéssel, a közös megegyezésben foglalt tartalommal bármikor 
megszűntethető. 
 
VII.2. Rendes felmondás: 
Jelen szerződést a szerződő felek határozatlan időre kötötték meg azzal, hogy azt bármelyik 
fél felmondhatja 15 napos felmondási idő megtartása mellett. 
 
VII.3. Rendkívüli felmondásnak van helye különösen, ha: 
VII.3.1. a Használatba Vevő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy 
a jelen használati szerződésben előírt kötelezettségét megszegi; 
VII.3.2. a Használatba vevő a vele szemben a jelen használati szerződés megkötését 
megelőzően megindult csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárásról a Használatba adót 
nem tájékoztatta, vagy a Használatba vevővel  szemben a jelen szerződés hatályának 
időtartama alatt csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárás indul; 
VII.3.3. a Használatba vevő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék 
tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott. 
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VII.4. Azonnali felmondásnak van helye különösen, ha: 
-  a Használatba vevő a használatba adott önkormányzati vagyonnal a vállalt 

önkormányzati közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelésébe adott 
vagyonban kárt okoz.  

- ha a egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális szolgáltatás, 
ifjúság ügyek feladatellátás, az annak végzésére szolgáló ingatlanban igazolható 
módon megszűnik. 

- Használatba vevő, az Nvtv. szerint nem minősül átlátható szervezetnek. 
 
VIII. A szerződés módosítása: A szerződést kizárólag írásban lehet módosítani. A 
módosítást előzetesen indokolással ellátva írásban kell kezdeményezni. Az Önkormányzat 
részéről a szerződés módosítását annak hatályba lépését megelőzően a képviselő-testületnek 
jóvá kell hagynia. 
Felek nem tekintik a szerződés módosításának a hivatalosan nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy 
telefonszámában bekövetkező változást, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változást. Az említett változásokról az érintett fél a 
másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel 
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 
 
VIII. A szerződés megszűntetése esetén irányadó eljárás: 
A Használatba vevő a használati joga megszűntetése esetén, a megszűntetés napjától számított 
20 napon belül – figyelemmel az ellátásra irányadó jogszabályi kötelezettségek 
teljesítésére - köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban a Használatba adó részére visszaadni.  

Amennyiben a Használatba vevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, a 
Használatba adó jogosult a helyiségeket birtokba venni, a helyiségekben található 
ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Használatba vevőt az ingóságok 
8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 
Amennyiben a Használatba vevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, a Használatba adó jogosult a Használatba vevőnek az ingatlanban lévő 
vagyontárgyait a Használatba vevő költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő 
raktározásáról a Használatba vevő költségén gondoskodni.  

A szerződés megszűnése esetén Használatba vevő cserehelyiségre igényt nem tarthat.  
A szerződés megszűnése esetén a használati jognak az ingatlan-nyilvántartásból való 
törléséről a Használatba vevő köteles gondoskodni. 
 
VIII. Egyéb rendelkezések 
VIII.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Nemzeti vagyonról 
szóló, államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete, Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló törvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
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VIII.2. Jelen szerződés annak aláírásával lép hatályba. 
 
Minden értesítés és egyéb közlés, melyet a jelen szerződés alapján meg kell, vagy meg 
lehet tenni írásban teendő meg. 
 
Szerződő Felek és az együttműködő fél a szerződést együttesen elolvasták, és a közös 
értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 
 
 
 
 
Tiszavasvári, 2013 ………………………………………….. 
  
 
 
 
 
 
        Dr. Fülöp Erik polgármester             ………………………….           
Tiszavasvári Város Önkormányzata          Magyarországi Magiszter Alapítvány 
              képviseletére jogosultként 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát 
képező volt Alkaloida Hulladéklerakó Telep üzemeltetéséről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gáspár Ferenc 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
Hozzászólások: 
 
Gáspár Ferenc: 
Elmondta, hogy az előterjesztés kiküldését követően megkapták az általuk megrendelt 
laborvizsgálat eredményeit. Ezt a laborvizsgálatot az áprilisi szeszélyes időjárásra tekintettel 
szükségesnek találták, hiszen a tavasz igen csapadékos volt. Ezen a területen szemmel 
láthatóan megjelent a felszíni csapadékvíz, melyből mintát vetettek. Ez a mintavétel 2013. 
április 19-én elkészült, melynek eredménye az, hogy egyes területeken, az általuk vizsgált egy 
területen a korábbi részletes tényfeltárásban megfogalmazott és figyelendő vegyületek 
valamilyen formában megjelentek a felszínen, amely alátámasztja a 2 éve már nem 
üzemeltetett rendszernek a hiányosságát. Ezzel a laborvizsgálattal, valamint a testületi 
határozatnak és döntésnek megfelelően a jövő héten levélben vagy személyesen megkeresik 
Hegmanné Nemes Sára államtitkárt, melyről minden képviselőt tájékoztatni fognak. Majd 
reményét fejezte ki, hogy egyszer talán már dönteni fognak erről a kérdésről az illetékes 
kormányzati szervek. Hangsúlyozta, hogy nincs nagy probléma ezen a területen, hiszen ez egy 
természetszerű folyamat és ha lemegy a csapadék, akkor ez a vegyület száraz politróf 
formában ott fog maradni a környezetben, de gondot nem fog okozni.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Elmondta, hogy Gáspár Ferenc az a személy, aki több évtizede foglalkozik mindenféle ilyen 
jellegű dolgokkal, és az átadástól kezdődően, illetve az Alkaloida értékesítésétől kezdve 
folyamatában képviseli ezt az ügyet.  
 
Gáspár Ferenc: 
Elmondta, hogy a műszaki átadás 2000. október 8-án történt meg.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A testületi előterjesztéssel kapcsolatban még elmondta, hogy az államtitkár asszony legutóbbi 
levele pótlólag kiküldésre került a képviselő-testület számára. Ebben az ügyben kérte a 
képviselő-testület türelmét azért, hogy a jogszabályi kereteket áttekinthessék, és egy olyan 
jogi szerződés-tervezetet tudjanak lerakni az asztalra, ami az ő részükről is teljesen 
megalapozott.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy ő azért nem biztos abban, hogy nincs nagy gond, 
mert bármilyen egészséget fenyegető vegyület kering Tiszavasváriban, az problémát okoz. 
Azt javasolta, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a Minisztériummal, hogy ez a 
probléma mihamarabb megoldódjon, hiszen nem tudják megakadályozni, hogy a lakosok 
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belélegezzék a szennyezett levegőt, tehát ezeket figyelembe kell venni ilyen extrém időjárási 
viszonyok között és ilyen extrém vízmozgás mellett, ami a 2013. évben is volt. Ezért is kérte, 
hogy ezt a témát minél hamarabb tárgyalják meg, és ha bármilyen támogatás szükséges, abban 
partnerek lesznek az egészségük védelme érdekében.  
 
Gáspár Ferenc: 
A képviselői hozzászóláshoz még elmondta, hogy a határozat-tervezetben is le van írva, hogy 
a megoldás szándéka, illetve a vagyon visszaadása az állam kezébe elég hosszadalmas munka. 
Bízik az államtitkár szavahihetőségében.  
 
Tündik András képviselő: 
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy ezen a területen kiporzás elleni védelem teljesen 
megoldott, valamint a talajvízszennyezés bekövetkezhet. Az üzemeltetésére valóban az 
önkormányzatnak nincs pénze, ezért az a legjobb megoldás, ha átadják az állam kezébe.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

98/2013. (IV.30.) Kt. számú 
h a t á r o z a t a 

 
- Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida Hulladéklerakó 

Telep üzemeltetéséről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1. A kármentesítési területre érvényes hatósági kötelezettség maradéktalan betartása 

érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az érintett ingatlanok akár ingyenesen a Magyar 
Állam tulajdonába kerüljenek vissza az alábbi feltételekkel: 

 
- Tiszavasvári Város Önkormányzata a kármentesítési feladatokkal 

kapcsolatosan mindenkor kapja meg a szükséges tájékoztatásokat és az 
egyeztető tárgyalásokon - igényeknek megfelelően - mindenkor részt 
vehessen  

- a 2011. I. félévének kifizetett víztisztítási díját bruttó 8.493.205,-Ft 
víztisztítási díj utólagos kompenzációja történjen meg. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanok átadás-átvételével kapcsolatosan a 

szükséges tárgyalásokat folytassa le. 
 
 
Határidő: esedékességkor  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés Tiszavasvári területén lévő egyes közkutak 
korlátozásáról, illetve megszüntetéséről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Hozzászólások: 
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Az témával kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztésben található 2 tábla, mellyel 
kapcsolatban megkérdezte, hogy az első tábla az lenne, amely kutak megmaradnak, vagy 
pedig ez csak az összes kútnak a felsorolása, hiszen csak annyi van feltüntetve, hogy 
felhasználási hely megnevezés, de nincs neve a táblának.  
 
Szabó András a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári 
üzemigazgatója: 
Tehát a felső táblázat a felhasználási helyet jelöli meg, az alsó táblázat pedig a megszüntetés 
alatt és továbbra is szünetelés alatt álló kutak felsorolását tartalmazza.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

99/2013. (IV.30.) Kt. sz.  
határozata  

 
Tiszavasvári területén lévő egyes közkutak korlátozásáról, illetve megszüntetéséről 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) 
kormányrendelet 81.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
1.) Hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári 
Üzemigazgatósága jelen határozat mellékletében felsorolt közkutak megszüntetését 2013. 
május 2. napjától kezdődően folyamatosan végezze. 
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2.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatósága részére. 
 
Határidő: azonnal        Felelős: dr. Fülöp Erik 

polgármester 
 

3.) Felkéri a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári 
Üzemigazgatósága vezetőjét, hogy jelen a közkutak megszüntetéséről szóló határozatot 
küldje meg az illetékes közegészségügyi szakhatóságnak. 
 
 
Határidő: a határozat kézhezvételét követően azonnal 
Felelős: Szabó András Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári 
Üzemigazgatóság vezetője 
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99/2013. (IV.30.) Kt. sz. határozat melléklete 
 
 
 

Arady  6 sz.,49 sz.   
Arany J. 28 sz.   
Árpád 47 sz.   
Bajcsy Zs. sorompó utáni, 20 sz.   
Bessenyei 12 sz.   
Bocskai 13 sz.,44 sz.,62 sz.,125 sz.   
Deák F. 22 sz.   
Dózsa György 47 sz.   
Egység  14., 20 sz., 44 sz., 53 sz.   
Eötvös 4 sz.   
Február 11 sz.   
Fürst S. 19 sz.   
Gárdonyi G. 13 sz.   
Gorkíj 1 sz., 17 sz.   
Hársfa 7 sz.   
Hableány 31 sz.   
Hősök 57 sz.   
Jázmin 12 sz.   
József A. 14 sz.,   
Kabay János 5 sz.   
Kabók L. 4 sz.   
Keskeny 13 sz.   
Kinizsi 18. sz., 38 sz.   
Kossuth 34. sz., 66 sz.   
Lónyai 18 sz.   
Madách 44 sz.   
Móricz Zs. 12 sz.   
Pethe F. 15 sz., 28 sz., 45 sz.   
Petőfi S. 52 sz., 68 sz.   
Pillangó 39 sz.   
Salétromkert 5 sz.   
Szarvas 2 sz.   
Széchenyi 10 sz.   
Széles 21 sz.,45 sz.   
Szilágyi 15/a sz.   
Tolbuchin 35. sz   
Tompa M. 11 sz.   
Vas G. 18 sz.   
Vsavári Pál 103. sz.   
Vásártér 2 sz., 24 sz., 39 sz.   
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Víz 7 sz.   
Vöröshadsereg  40 sz.   
Vörösvári 32. sz., 42 sz.   
Wesselényi 5 sz.   
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum intézményvezetői álláshelyére 
beérkezett pályázat elbírálásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága határozatképtelen 
volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Egy pályázat érkezett be, ami érvényes is volt. A szakértői bizottság véleményét is csatolták 
az előterjesztéshez, hogy könnyebb legyen dönteni. Úgy véli, hogy Baloghné Szűcs 
Zsuzsanna már jó néhány éve bizonyított, bár még nagyon fiatal, de a Vasvári Pál Múzeumon 
lehetett látni, hogy milyen színes, tartalmas programokkal látta el az egész települést, sőt az 
egész kistérséget. Mindenféleképpen továbbra is bízik benne. Végezetül sok sikert, erőt és 
kitartást kívánt a munkájához.  
 
Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál Múzeum vezetője: 
Elsőként megköszönte a képviselő-testület bizalmát, majd elmondta, hogy az áldozatos 
munka mögött a Vasvári Pál Múzeum dolgozói állnak. Ezt követően elmondta, hogy az 
önkormányzat a törvény erejénél fogja kapott egy kultúrintézményt.  Véleménye szerint a 
kultúra az egy kedves nyűg, mely legtöbbször csak viszi a pénz, de megpróbálnak ezen 
változtatni. A múzeumi dolgozók egy kicsit fiatalos lendülettel, más szemléletet képviselnek. 
A muzeológia egy olyan szakma, mely eléggé speciális, ezért reméli, hogy meg fognak felelni 
az előírásoknak. Ezt követő elmondta, hogy minden érdeklődőt szeretettel várnak 2013. június 
16-án 15:00-kor, amikor egy református istentisztelet keretében átadják a megújult 
múzeumot. 
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

100/2013.(IV.30.) Kt. számú 
 határozata 

 
 

A Vasvári Pál Múzeum intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

 
1.) a 38/2013. (II.14.) Kt számú határozattal kiírt a Vasvári Pál Múzeum intézményvezető 

(magasabb vezető) álláspályázatra benyújtott Baloghné Szűcs Zsuzsanna pályázatát 
érvényesnek nyilvánítja. 

 
 

2.) megbízza Baloghné Szűcs Zsuzsannát a Vasvári Pál Múzeum intézményvezetői 
(magasabb vezető) feladatok ellátásával 2013. július 1. napjától 2018. június 30. 
napjáig terjedő határozott időtartamra. 

 
Illetménye: 

 
- garantált illetménye a Kjt. szerint :       142.500 ,-Ft 
-  középfokú nyelvpótlék:        10.000,-Ft 
- magasabb vezetői pótlék:        30.000,-Ft 
- határozott időre szóló kereset-kiegészítés:      30.000,-Ft 
- mindösszesen:        212.500,-Ft  

 
 

3.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Baloghné Szűcs Zsuzsanna 
intézményvezetői megbízásával kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátásáról, és a 
döntésről a pályázót értesítse. 

 
Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a 2013. évi közmunka programok jóváhagyásáról. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
  Krasznainé dr. Csikós Magdolna a Városi Kincstár vezetője 
Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága határozatképtelen 
volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Röviden elmondta, mire összeállt a 2013. évi közmunka program többször is egyeztetni 
kellett. Úgy véli, hogy nagyon jól sikerült az alapelveket és magát a rendszert összepakolni, 
ezáltal magas létszámra, és magas anyagi támogatásra is tudott pályázni az önkormányzat. 
Természetesen mindig vannak kisebb-nagyobb problémák. Az utóbbi időben azt tapasztalta, 
hogy egyre kisebb problémák vannak, illetve a lakossági visszajelzések is inkább pozitívak. 
Azt lehet látni, hogy épül-szépül a város, és az utóbbi éveket tekintve a munkamorál is jobb 
lett. Végzetül megköszönte Krasznainé dr. Csikós Magdolna intézményvezetőnek a 
segítséget, sok erőt és kitartást kívánt a jövőre vonatkozóan.   
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Elmondta, hogy a mezőgazdasági projektnél felmerült egy kérdés, még pedig az, hogy például 
nem érti, hogyan függ össze a mennyiség és a támogatás vagyis, hogy ha a műtrágya 150 kg, 
akkor miért kerül 100 eFt-ba. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy arra csak a támogatást 
adják, vagy annyi van betervezve, hiszen igen jó minőségű műtrágyáról van szó. Ezt követően 
a növényvédő szerre változó mennyiség van írva, melyre csak 50 eFt van betervezve, ami 
jóval magasabb összeget képvisel, mint például egy műtrágya. 
 
Krasznainé dr. Csikós Magdolna a Városi Kincstár vezetője: 
Válaszul elmondta, hogy az előterjesztésben leírt adatokban nem történt elírás. 2012-ben, aki 
a mezőgazdasági projekttel foglalkozott a fóliában ő adta meg az adatokat, mivel már 2012. 
augusztusában le kellett adni ezeket a számokat, melyeket már nem lehetett megváltoztatni. A 
150 kg műtrágyára a 100 eFt-ot a 2012. évi beszerzés alapján tervezte meg, melynek 6700 Ft 
volt az egységára.  

 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Véleménye szerint ennyi pénzért már lehet venni 7 mázsa műtrágyát. A rendes műtrágya 
olcsóbb, de ha mind a kettőt műtrágya néven könyveli le, akkor lehet az összeg valamilyen 
szinten reális, csak nem értette az összefüggést.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Elmondta még, hogy nem csak számla jelenik meg, hanem ugyanakkor a mennyiség 
bevételezése és annak ellenőrzése is megtörténik.  
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Balázsi Csilla képviselő: 
Elsőként megköszönte a lakótelepen dolgozó közmunkások aktivitását. Örömmel mondta, 
hogy az elmúlt időben nem volt ilyen szép rend, mint ami most van a lakótelepen. Ezt 
követően megköszönte az óvodába és a játszótérre szállított homokot is. Ezt követően 
elmondta, hogy a gyári óvodának és bölcsődének a bejáratát a Gyár út felől alig lehet 
megközelíteni, mivel ott nem aszfaltos út van, hanem betonút, ezért az időjárás, a fagy miatt 
egy 15-20 cm-es gödör alakult ki. Javasolta, hogy nézzék meg, mert ha egy esősebb időszak 
bekövetkezik, akkor komolyabb balesetek is történhetnek.  
 
Tündik András képviselő: 
Megjegyezte, hogy a parkok is nagyon szépen rendbe vannak téve.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Örömmel hallgatta végig a pozitív visszajelzéseket. Úgy véli, hogy Balázsi Csilla képviselő 
felvetését meg fogják vizsgálni és a jövőben a Polgármesteri Hivatal dolgozóival 
megpróbálnak minden olyan utcán végig menni, ahol kátyúk vannak. Ezt követően elmondta, 
hogy akár képviselői részről, akár lakossági bejelentés alapján már értesült az ilyen jellegű 
problémákról. Ígéretet tett arra, hogy a megsüllyedt járdákat, és a kátyúkat, valamint a nagyon 
rossz állapotú utakat feltérképezik. Örömmel mondta, hogy jelenleg már egy egységnyi tégla 
törmeléket rendeltek, illetve a zúzott kőrendelést is előkészítették. Reményei szerint már a 
tavaszi időjárás is engedi, hogy megpróbálják ezeket az utakat rendbe tenni, illetve kijavítani. 
A tavaszi hónapokban előreláthatólag aszfaltozás is szerepel a tervek között, valamint a fel 
nem használt költségvetési összeget, amelyet egyébként el kellene költeni az 
önkormányzatnak, azt majd megpróbálják a következő képviselő-testületi ülés alkalmával 
átcsoportosítani út felújításra, az utak karbantartására, melynek pontos összegeit még most 
nem tudják, de úgy véli, hogy milliós tétel lesz. 
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
101/2013. (IV.30.) Kt. számú 

határozata 
 

A 2013. évi közmunka programok jóváhagyásáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi közmunka programok 
jóváhagyásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  
 
 
 A 2013. évi közmunka programokat az 1. melléklet szerinti adattartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal             Felelős: Dr. Fülöp Erik 
                                                                                             polgármester                               
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1. melléklet 101/2013. (IV.30. ) Kt. számú határozathoz 
 
 

KÖZMUNKA PROGRAMOK 2013. 
 

I. „Startmunka program” 
 

1. Általános információk a „Startmunkáról” 
 
A 2012. év startmunka projekthez hasonlóan 2013. évben is lehetőség nyílt a „Startmunka 
program” keretében projektelemek elindítására 2013. március hónaptól.  
Tiszavasvári Város Önkormányzata 5 projektelemre adott be kérelmet, melyek keretében 
325 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2013. december 31-ig. (A 2012. évi startmunka 
keretében foglalkoztatott létszám 155 fő volt. ) 
 
Az 5 projektelem a következő:  

1. Téli és egyéb értékteremtő projektelem 
2. Mezőgazdasági projektelem 
Szociális projektelemek: 
3. Közút javítása projektelem 
4. Belvízelvezetés projektelem 
5. Illegális hulladéklerakók felszámolása projektelem 

 
A startmunka programokra általánosságban jellemzőek az alábbiak a 2013. évben: 
 
A Startmunka-program keretében a munkáltató az önkormányzat, a munkáltatói jogkör 
gyakorló a polgármester. A Városi Kincstár együttműködési megállapodás alapján bonyolítja 
a programokat.  
 
A projektelemekben munkavédelmi oktatás és orvosi vizsgálat költségei nem tervezhetőek.  
A munkavédelmi oktatás költségeit, mint munkáltató Tiszavasvári Város Önkormányzata 
saját költségvetési keretéből kell, hogy biztosítsa. Az orvosi vizsgálatot, és az erre történő 
beutalást teljes egészében a Munkaügyi Központ helyi kirendeltsége szervezi.  
 
Eszközbeszerzések a 2012. évhez hasonlóan nem tervezhetőek. 
Ennek megfelelően nem nyílt lehetőség kézi szerszámok, motoros gépek beszerzésére 
támogatást kérelmezni. Ezen hiányzó, illetve elhasználódott eszközök a Városi Kincstár, 
Tiszavasvári költségvetési keretéből kerülnek finanszírozásra a 2013. évben. 
 
Lehetőség volt anyagbeszerzéseket tervezni.  
Ennek keretében a betonelem gyártáshoz, virágpalánta neveléshez, parkgondozáshoz, 
belvízelvezető árkok felújításához terveztünk anyagbeszerzéseket a dologi kiadások 
táblázataiban szerelő mennyiségben és értékben.  
A startmunka keretében történő foglalkoztatás napi 8 órás munkalehetőséget biztosít a 325 fő 
részére.  
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2013. január 1.-jétől az alábbi közfoglalkoztatotti bérek alkalmazandóak a napi 8 órás 
foglalkoztatásban: 
 

Munkakör Bruttó bér (Ft) 
segédmunkás 75.500 
szakmunkás 96.800 
szakképzetlen munkavezető 83.050 
szakképzett munkavezető 106.480 
 
Legnagyobb létszámban a startmunka keretében segédmunkás munkaerőt tudunk 
foglalkoztatni. Szakmunkásokat csak bizonyos munkakörökben van lehetőség foglalkozatni, 
minimális létszámban. A munkavezetői besorolás 2013. évtől került bevezetésre a 
közfoglalkoztatási bérek között, ami kellően elismeri a magasabb felelősségét ezeknek az 
embereknek. A szakképzettség a ,munkavezetőknél az adott projektelemtől is függ, hiszen 
minden projektelemhez csak néhány szakképzettség fogadható el. Pl. mezőgazdasági 
projektelemnél növénytermesztő végzettség kell, belvízelvezetés projektelemnél csőszerelő 
végzettség szükséges stb.  
 
A tavalyi évtől eltérően megszűnt a heti bérfizetési kötelezettség, és ismét havi bér kerül 
kifizetésre.  
 
A projektelemek finanszírozására előleget kaptunk. 
A bérköltségek fedezésére 2 havi előleget kaptunk, mellyel a projektelemek végéig el kell 
számolni. 
A dologi kiadások 70 %-át kapta meg Tiszavasvári Város Önkormányzata előlegként, melyet 
legkésőbb 2013. július 31-ig fel kell használnunk.  
 
A startmunka program kiadásainak bonyolításához a 2013. évtől az Önkormányzatnak egy 
alszámlát kellett nyitni a számlavezető pénzintézeténél, melyről az összes startmunka 
kiadását bonyolíthatja, az azon lévő összeget másra nem használhatja.  
 
 
Munkaruha és védőruha csak minimális mértékben volt tervezhető.  
Ezen felül a szükséges védőeszközök a Városi Kincstár költségvetési keretéből kerülnek 
beszerzésre.  
A projekt keretében beszerezhető munkaruha a BM/14737-4/2012. iktatószámú levélben 
megküldött, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága irányítása alá tartozó 
ÁBRÁND-TEXTIL Kft.-től szerezhető be. 
 
A startmunka program 100 % támogatottságú, tehát a bér- és dologi költségek is teljes 
mértékben fedezésre kerülnek.  
 

2. Mezőgazdasági projektelem 
 
Az Önkormányzat 2 db 350 m2 hasznos alapterületű fóliasátorban tervezi zöldésgek 
termesztését (uborka, paprika, paradicsom). A termények elsősorban az önkormányzati 
érdekeltségű konyhákon (közétkeztetés, és szociális otthon) kerülnének felhasználásra, 
valamint a szabadpiacon értékesítjük azokat. 
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A termálvizes fűtés helyett egy kazánnal történő fűtésre kell áttérnünk, így keressük ennek a 
megvalósításának a lehetőségét is. A projekt keretében támogatást kapunk 
fűtéskorszerűsítésre 600.000 Ft összegben.  
A projektben 12 fő segédmunkás, 3 fő őr és 2 fő munkavezető foglalkoztatható 2013. 
december 31-ig.  
 

3. Téli és egyéb értékteremtő projektelem 
 
Ez a projektelem mivel értékteremtő tevékenységeket tartalmaz, így 2013. december 31.ig 
folytatható. 3 elemből áll: parkgondozás, virágpalánta nevelés, betonelem gyártás és gépek 
karbantartása.  
Ezen projektelem keretében virágpalántákat nevelhetünk 25 fő segédmunkás és 2 fő 
munkavezető segítségével. Itt lehetőség nyílik a parkgondozásra és fejlesztésre, növények 
ültetésére. Várhatóan az őszi időszakban facsemetéket, cserjéket, rózsatöveket ültethetünk a 
város parkjaiba. Addig pedig az önkormányzati fóliasátorban nevelik a brigádok a vásárolt 
virágpalántákat, valamint termelnek új növényeket is magról, melyek a város parkjait 
díszíthetik.  
A betonelem gyártó brigádban 1 fő kőműves munkavezető és 15 fő segédmunkás 
foglalkoztatásra van lehetősége az önkormányzatnak. A Városi Kincstár, Tiszavasvári Petőfi 
u. 63/a sz. alatti telephelyén végezhető a tevékenység, melyben elsősorban járdalapok 
gyártását tervezzük. Ezek gyártásához anyagköltséget igényelhettünk a projektben, és a 
belvízelvezető árkok burkolásához kívánjuk őket felhasználni. Hatósági engedéllyel 
rendelkezünk a bejelentés köteles tevékenység végzésére.  
A téli és egyéb értékteremtő projekt keretében foglalkoztatunk még egy 7 fős karbantartó 
brigádot is, akik szakmunkás bérrel kerültek alkalmazásra. Feladatuk elsősorban gépek 
karbantartása lehet, illetve felújítják azokat a gépeket, eszközöket, melyeket a közmunkások 
használnak.  
 

4. Illegális hulladéklerakók felszámolása projektelem 
 
A projekt célja a város üdülőterületén, valamint a roma telepein lévő szemétszedés, az azokon 
elhelyezett illegális szemét eltávolítása. Ehhez 2X10 fős brigádot foglalkoztathatunk élükön 
brigádvezetővel. Ezen projektelem keretében támogatást kaptunk 3.620.000 Ft értékben 
hulladékszállítási díjra, melyet ezen akcióterületekről lehetne elszállíttatni. A betervezett 
szemétmennyiség 184 t. Jelenleg folyamatban van az egyeztetés az önkormányzat és a Városi 
Kincstár, Tiszavasvári között a hulladéktárolók kihelyezése, és elszállíttatása ügyében.  
 

5. Közút javítása projektelem 
 
A közutak javítása projektelemben csupán szemétszedés, utak körüli területek rendezése 
lehetséges, kátyúzás, aszfaltozás, útfelújítás nem megvalósítható.  
A projektben az Önkormányzati nyilvántartás alapján az alábbi utak körüli területek 
rendezését tervezzük:  
Alkotás út              
Akác út                
Állomás út            
Névtelen              
Április 4. út            
Aradi út                    
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Aradi út II.                  
Árpád út.(Egység- Bajcsy Zs.)  
Árpád út II (Bajcsy Zs.- Pethe F.)  

Árpád út III. (Pethe F.-Dózsa Gy.)  
Árpád zsákút  
Attila út                
Babits Mihály út   
Bacsó Béla út        
Bajcsy Zs. zákút  
Balassi Bálint út  
Bartók Béla út  
Báthory út I.         
Báthory út II. 
Báthory út III. 
Batthyányi út       
Bem József út     
Bercsényi út I.     
Bercsényi út II. 
Bercsényi út III. 
Bereznai  út I.  
Bereznai II.  
Berzsenyi D. út  
Bessenyei út       
Bethlen Gábor út I.  
Bethlen Gábor út II. 
Bocskai út (Kossuth - Gyóni G.)           
Bocskai út (Gyóni G.-Krúdy) 
Bocskai út (Krúdy-Rajk L.) 
Bocskai út (Rajk L.-Aradi V.) 
Bocskai út (Aradi V.-Vöröscsillag) 
Bocskai út (Vöröscsillag-Március 21) 
Bocskai út (Március 21-Rákóczi) 
Bocskai út (Rákóczi-Kinizsi) 
Bocskai út (Kinizsi-szenyvíztelepi út) 
Bocskai zsúkút       
Bocskai zsákút             
Bocskai zsákút            
Boglárka út  
Budai Nagy Antal  
Csalogány út I.     
Csalogány út II.  
Csapó út              
Császár köz          
Csokonai út  
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Deák F. út  
Deák F. út  
Dobó István út     
Déryné út   
Déryné út (Attila úttól) 
Dobó Katalin út    
Dózsa György út (Bajcsy Zs.-József Attila)  
Dózsa György út (József Attila-Gábor Áron) 
Dózsa György út (Gábor Áron-Pethe F.) 
Dózsa György út (Pethe F.-Árpád) 
Dózsa György út (Árpád-Petőfi) 
Egyház köz  
Egyház köz  
Egység út zsákút  
Egység út (Vasvári-Zrínyi)  
Egység út (Zrínyi-Árpád) 
Egység út (Árpád-Tolbuchin) 
Egység út (Tolbuchin-Vásártér)  
Erdő út                 
Erkel Ferenc út     
Esze Tamás (zsákút)  
Február 1. út         
Fecske köz (zsákút)   
Frankel Leó út      
Liszt Ferenc  
Fürst Sándor út   
Gábor Áron út     
Garami Ernő út     
Garami Ernő út                
Gárdonyi Géza út  
Gárdonyi Géza út  
Gárdonyi Géza út 
Gépállomás út      
Gépállomás út             
Gergely Deák út   
Gorkij út               
Gyár út  
Vasvári Pál út    
Gyóni Géza          
Hableány út  
Hajnal út  
Hámán Kató út            
Hársfa út                    
Hétvezér út          
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Honfoglalás út           
Honvéd út             
Honvéd út              
Hősök út            
Hunyadi János út  
Ifjuság út I.           
Ifjuság út II.          
Illés Béla út 
Irinyi János út      
Iskola út               
Iskola út  
Jázmin út  
Jókai út                
József Attila út     
Kabay József út  
Kabay József út    
Kabók Lajos út     
Kálvin út               
Kálvin út               
Kárpát út              
Katona József út  
Katona József út  
Kinizsi Pál út      
Kinizsi Pál út        
Kisfaludy út         
Kiss út                 
Kiss Ernő út         
Kossuth zsákút   
Kossuth zsákút   
Kőkút út  
Köztársaság út  
Krúdy Gyula út    
Krúdy zug  
Kunfi Zsigmond út  
Lehel út  
Lónyai út              
Madách Imre út    
Madách Imre út     
Május 1. út           
Mák út  
Makarenkó út       
Március 21 út 
Margaréta út  
Mártírok útja  
Mártírok út  
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Mátyás Király út  
Mester út  
Mester út  
Mester út  
Mester út  
Mester út  
Mikszáth Kálmán út  
Móricz Zsigmond út  
Munka út  
Nagybecskerek út  
Nefelejcs út  
Nép út                  
Nyár út  
Nyárfa út             
Nyíl út                   
Nyírfa út      
Október 6 út        
Orgona út  
Partizán út           
Pázsit út  
Pethe F. út (Petőfi-Árpád)  
Pethe F. út (Árpád-Dózsa Gy.) 
Pethe F. út (Dózsa Gy.-József Attila) 
Petőfi zsákút        
Petőfi út (Édesipari mellett és mögött)   
Petőfi zsákút (Vízmű mögött)  
Petőfi út 750+960+840=2550m 
Petőfi zsákút (Lónyaival szemben) 
Pillangó út            
Rajk László út      
Rákóczi Ferenc út  
Révai József út  
Rozmaring út  
Ságvári Endre út  
Salétromkert út    
Sallai Imre út        
Scönhercz Zoltán út  
Sólyom út   
Szabolcs Vezér út  
Szabolcs Vezér zsákút  
Szabolcska Mihály út  
Szarvas út  
Széchenyi út        
Szegfű út  
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Szél út  
Széles út             
Széles út (Katona J. út és főközl. Út között) 
Szellő út  
Szent István út      
Szent István út  
Szilágyi út            
Szivárvány út  
Szőnyi Tamás út  
Tavasz út  
Temető út             
Tiszavirág út        
Tolbuchin út (Széchenyi-Szilágyi)  
Tolbuchin út (Szilágyi-Egység)  
Tompa Mihály út    
Tölgyes út  
Úttörő út  
Úttörő út                 
Vágóhíd út  
Városháza Tér  
Vas Gereben út  
Vásártér út          
Vasas út              
Vasút út               
Vasvári Pál zsákút  
Víg út (Tolbuchin-Víz) 
Víg út (Víz út-) 
Vízmű út              
Vöröscsillag út     
Vörös Hadsereg út  
Vörösvári út        
Wesselényi út       
Wesselényi út      
Wesselényi út      
Wesselényi út        
Zalka Máté zsákút  
Zalka Máté út       
Zrínyi Ilona út       
Zsdánov út  
Sporttelepi bekötőút  
 
A közút projektelemben 2X5 hónapos turnusban 52 fő segédmunkás foglalkoztatható. 
Foglalkoztatunk még 6 fő munkavezetőt és 2 fő adminisztrátort 2013. december 31-ig. A 
munkavezetők állandósága nagyon fontos, hiszen a munka stabilitása így tartható. A 2 fő 
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adminisztrátor a Városi Kincstár, Tiszavasvári irodájában biztosítja a „Startmunka 
programban” dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását.  
 

6. Belvízelvezetés projektelem 
 
A projektelem keretében a belvízelvezető árkok és aknák tisztítása, felújítása történhet a közút 
projektelemnél már megjelölt utakon.  
2X5 hónapos turnusokban van lehetőség 58 fő segédmunkás foglalkozatására. 
Foglalkoztathatunk még 6 fő munkavezetőt és 2 fő adminisztrátort 2013. december 31-ig a 
közút projektelemnél már megjelölt feladatokra és okok miatt.  
 

7. Dologi kiadások táblázatai az 5 „Startmunka” projektelem esetében 
projektenként 

 
Téli és egyéb értékteremtő projekt 

Megnevezés  Mennyiség  Támogatás (Ft) 
sarokcsiszoló  2 db 30000 
fogó  10 db 15000 
csavarhúzó készlet  2 db 16000 
kulcskészlet  2 db 30000 
menetmetsző 
készlet  1 db 15000 
satu  1 db 15000 
menetfúró készlet  1 db 15000 
hegesztő inverter  1 db 120000 
betonkeverő gép  1 db 200000 
rázóasztal  1 db 1000000 
cement  600 q 2700000 
0,25 sóder  310 m3 1085000 
koptató sóder  35 m3 175000 
adalékanyag  600 kg 123000 
virágpalánta  18000 db 550000 
tőzeg  30 bála 201000 
műtrágya  25 kg 40000 
rózsatő  300 db 300000 
facsemete  250 db 600000 
cserje  150 db 225000 
Összesen   7455000 
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Mezőgazdasági projekt 
  
  

Megnevezés  Mennyiség 
 Támogatás 
(Ft) 

Kazán és puffer   1   600000 
vetőmagok  változó 130500 
csepegtető szalag  3600 m 61200 
növényvédőszer  változó 50000 
műtrágya  150 kg 100000 
tőzeg  6 bála 40200 
fekete fólia  40 kg 50000 
bálamadzag  5 kg 5000 
üzemanyag  490 l 199920 
szaktanácsadó megbízási 
díja  10 hónap 350000 
fólia  12 m 24000 
összesen   1610820 
 

Illegális projekt 
 

Megnevezés  Mennyiség  Támogatás (Ft) 
munkaruha  22 fő 132000 
hulladékszállítási 
díj  184 t 3620000 
összesen   3752000 
 
 

Közút projekt 
 

Megnevezés  Mennyiség  Támogatás (Ft) 
üzemanyag  740 l 301920 
motorolaj  10 l 13000 
damil  10 tekercs 70000 
munkaruha  80 fő 1400000 
láthatósági 
mellény  80 fő 52000 
bakancs  80 fő 640000 
összesen   2476920 
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Belvíz projekt 
 

Megnevezés  Mennyiség  Támogatás (Ft) 
vas  80 szál 420000 
C16-os 
beton  5 m3 80000 
cement  150 q 675000 
sóder  60 m3 210000 
üzemanyag  490 l 199920 
motorolaj  10 l 13000 
damil  10 tekercs 70000 
összesen   1667920 
 
 

8. Összesítő táblázat a „Startmunka program” támogatásáról 
 

Projektelem  Hatósági 
szerz. 
száma 

Foglalkoztatott 
létszám 

Projekt 
időtartama 

Bértámogatás 
(Ft) 

Dologi 
kiadások 
támogatása 
(Ft) 

Mezőgazdasági 
projektelem 

XVI-M-
008/3798-
4/2013. 

17 fő 2013.03.04.-
2013.12.31. 

19.119.382 1.610.820 

Téli és egyéb 
értékteremtő 
projektelem 

XVI-M-
008/3799-
4/2013. 

50 fő 2013.03.01.-
2013.12.31. 

45.593.610 7.455.000 

Szociális 
projektelemek 

XVI-M-
008/3808-
4/2013. 

258 fő    

1. 
Belvízelvezetés 
projektelem 

 124 fő 2013.03.06.-
2013.12.31. 

58.305.524 1.667.920 

2. Illegális 
hulladéklerakók 
felszámolása 
projektelem 

 22 fő 2013.03.06.-
2013.10.31. 

15.365.170 3.752.000 

3. Közúthálózat 
javítása 
projektelem 

 112 fő 2013.03.06.-
2013.12.31. 

53.237.402 2.476.920 

 
 

II. „Hagyományos” közfoglalkoztatás 
 
A hagyományos közfoglalkoztatás keretében az önkormányzati intézmények kisegítő 
feladatainak ellátásaihoz igényelhetőek közfoglalkoztatottak 6 órás foglalkoztatásban, bruttó 
56.625 Ft/hó bérrel. Ezen közfoglalkozatás esetében a munkáltató a Városi Kincstár, 
Tiszavasvári és a munkáltatói jogkör gyakorlója a Városi Kincstár, Tiszavasvári 
intézményvezetője.  
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2013. évben először március 20. napjától tudott a Városi Kincstár 32 fő segédmunkást 
foglalkozatni. Ebben a programban csak segédmunkás munkakörben foglalkoztatjuk az 
embereket, azonban a ténylegesen ellátott munkakörök az alábbiak: takarítás, adminisztrátori 
feladatok, portai feladatok, kézbesítés, dajkai kisegítő feladatok, karbantartás, piacfelügyelő 
segéd munkakör.  
A foglalkoztatás maximum 4 hónapos lehet, és 80 % bértámogatás igényelhető. A program 
keretében eszközbeszerzésre és egyéb költségek támogatásának igénylésére nincs lehetőség, 
csak a létszámigény rovására. Az önkormányzat célja azonban a minél több ember számára 
munkalehetőség biztosítása, így a kérelem beadása ennek a szemléletnek a tükrében történt.  
A hagyományos program létszáma és foglalkoztatási időtartama az alábbiakban alakul: 
 

Foglalkoztatás időtartama Létszám Hatósági szerződés száma 
2013. 03. 20. - 2013. 07. 19. 32 fő segédmunkás 
2013. 07. 20. – 2013. 11. 19. 32 fő segédmunkás 

XVI-M-008/4714-3/2013. 

2013. 11. 01. – 2014. 02. 28. 13 fő segédmunkás XVI-M-008/5457-3/2013. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. április 30. 
 
 
 
         Dr. Fülöp Erik 
           polgármester 
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Ráduly Zsolt képviselő elhagyta az üléstermet, a Képviselő – testület 10 fővel továbbra is 
határozatképes maradt. 
 
Tárgy (10.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: 

 
Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 
    
Ssz.        

1. 
2013. március 

25. 

Lázár István a Művelődési Központ és 
Könyvtár intézményvezetője, Balogh Tamás 
a Média Egyesület vezetője, Sotkó Gyula az 
Elex-Univill Kft. részéről, Volosinóczki Béla 
az Elex-Univill Kft. ügyvezetője 

Strand átvételével és 
aktuális programokkal 
kapcsolatos megbeszélés 

2. 
2013. március 

25. 
Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás ügyvezetője, 
Pethe László a Tiszatér Társulás munkatársa Leader pályázati kiírás 

3. 
2013. március 

26. 
Pogácsás Ágnes a Tiszavasvári Strandfürdő 
Kft. ügyvezető 

Aktuális kérdések 
megbeszélése, átadás-
átvétel 

4. 
2013. március 

27. Best of Rádió Rádió interjú 

5. 
2013. március 

28. 

Szabó András a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári 
üzemigazgatója Aktuális kérdések 

6. 
2013. március 

28. 
Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál 
Múzeum mb. vezetője 

Pályázati kérdések 
megbeszélése 

7. 2013. április 02. Tiszavasvári Városi Televízió  Interjú 
8. 2013. április03. Budapest Üzleti megbeszélés 

9. 2013. április 04. 
Lázár István a Művelődési Központ és 
Könyvtár intézményvezetője 

Öhönforgató és 
Néptánctalálkozó 
részleteinek megbeszélése 

10. 2013. április 04. Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

11. 2013. április 08. 

Kerekesné Lévai Erika a Magiszter 
Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 
Középiskola és Szakiskola igazgatója Közösségi Ház előkészítése 

12. 2013. április 08.  Polgármesteri fogadónap 

13. 2013. április 10. 
OTP Bank Nyrt. Észak-Keleti Régió 
Tiszavasvári Fiók Szerződéskötés 

14. 2013. április 11. 
Katona Béla lelkész - Református 
Egyházközösség   

15. 2013. április 11.  Munkácsi Mihály Pályázati lehetőségek 
16. 2013. április 12. Magyarországi Magiszter Alapítvány  Közösségi Ház átvétele 
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17. 2013. április 12. Kistérségi Tanácsülés    
18. 2013. április 12.  LEADER közgyűlés   
19. 2013. április 16.  Tiszavasvári Városi Televízió  Interjú 

20. 2013. április 17. Tiszalök 

Tiszavasvári Többcélú 
Kistérségi Társulás 
megszűntetésével 
kapcsolatos megbeszélés 

21. 2013. április 17.  Dán újságírók Interjú 
22. 2013. április 18. Tiszavasvári Városért Alapítvány Felügyelő Bizottságának ülése 

23. 2013. április 19. 
Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai 
Intézmény vezetője 

Aktuális kérdések 
megbeszélése, Óvoda 
felújításával kapcsolatos 
pályázat megbeszélése 

24. 2013. április 22.  Zombori László   
25. 2013. április 22. Föld Napja Köszöntő 

26. 2013. április 23. 

Nácsa Balázs a TISZATÉR Társulás 
ügyvezetője, Pethe László a TISZATÉR 
Társulás munkatársa 

Nyertes belvizes 
pályázattal kapcsolatos 
megbeszélés 

27. 2013. április 23. Tűzoltóság vezetőségi ülés   
28. 2013. április 24.  Gyermektánc találkozó - Fülemüle Óvoda 

29. 2013. április 25. Simon István a Városi Polgárőrség vezetője 
Aktuális kérdések 
megbeszélése 

30. 2013. április 25. Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

31. 2013. április 26.  
Reznek Istvánné a TITKIT Tiszavasvári 
Bölcsőde intézményvezetője 

Intézmény jövőjével 
kapcsolatos egyeztetések 

32. 2013. április 26.  Langaméta nap a Fülemüle Óvodában    

33.  2013. április 29. Akcióterületi Terv felállítása 
Szociális és oktatási 
problémák megbeszélése 

 
A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–
testületi ülés között végzett munkájáról. 
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Tárgy (11.np.): Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
102/2013. (IV.30.) Kt. számú 

határozata 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 

   A  2/2012.(I.19.)    Kt. sz. határozat 
3/2012.(I.19.)    Kt. sz. határozat 
35/2012.(II.09.)   Kt. sz. határozat 
67/2012. (III.29.)   Kt. sz. határozat 
94/2012. (IV.26.)              Kt. sz. határozat 
98/2012. (IV.26)    Kt. sz. határozat 
100/2012.(IV.26.)   Kt. sz. határozat 
145/2012.(VI.28.)   Kt. sz. határozat 
149/2012.(VI.28.)   Kt. sz. határozat 

           174/2012. (VII.26.)    Kt. sz. határozat 
181/2012. (VIII.06.)                        Kt. sz. határozat 
267/2012. (XI.29.)   Kt. sz. határozat 

  
 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Tárgy (12.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 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 
10/2013.(V. 3.) 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 
30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:    
 
 
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)  bevételi főösszegét 2 935 597  eFt-ban 
b)  kiadási főösszegét  2 935 597 eFt-ban 
   A költségvetés főösszegén belül: 
c)        a költségvetési  bevételeket 2 445 015 eFt-ban, 
d) a költségvetési kiadásokat 2 492 957 eFt-ban, 
e) a költségvetési hiányt 47 942 eFt-ban állapítja meg                            
f) a költségvetési működési  bevételeket 2 340 975 eFt-ban, 
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g) a költségvetési működési  kiadásokat 2 423 006 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 pénzmaradványt  28 606 eFt-ban, 
k)       a működési forráshiányt 37 997  eFt-ban állapítja meg. 
l)        a  felhalmozási bevételeket 104 040 eFt-ban,  
m)      a felhalmozási kiadásokat 69 951 eFt-ban, 
n)      2012. évi hosszúlejáratú hitel visszafizetést 63 068 eFt-ban, 
o)       a felhalmozási pénzmaradványt  16 900 eFt-ban, 
p)       a felhalmozási forráshiányt  12 079  eFt-ban, 
q)       a rövid lejáratú hitel felvételét 50 076 eFt-ban állapítja meg.” 
 
 
2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) 

önkormányzati rendelet 1.4.13. melléklet helyébe e rendelet 1.2.3.  melléklete lép. 
 
3.§   Ez a rendelet 2013. május 4-én lép hatályba és 2013. május 5-én hatályát veszti. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. április 30. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester jegyző 
  
 
Kihirdetve:  2013. május 3-án 
 
 
 Bundáné Badics Ildikó 
 jegyző 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről szóló többszörösen módosított 5/2012. (II. 13.) 
rendelet végrehajtásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Girus András osztályvezető 
 
Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 
A 2012. évi beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy Mátrai Istvánné könyvvizsgáló 
elvégezte a beszámoló auditálását. Ezt követően elmondta, hogy jelentésének nyers változatát 
2013. április 29-én elektronikusan is kiküldték a képviselőknek azért, hogy át tudják 
tanulmányozni. Időközben megkapták a jelentés végleges változatát is, mely az ülés előtt 
kiosztásra került, illetve a nap folyamán elektronikusan is minden testületi tagnak 
továbbították. A beszámolóban a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban még elmondta, 
hogy a könyvvizsgáló asszony sajnálatát fejezi ki, hogy most nem lehet itt az ülésen, de a 
most egyéb önkormányzatoknál, a megye másik végén van képviselő-testületi ülésen. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy a könyvvizsgáló jelentés mellékletében a pénzmaradvány felosztásánál 
auditálási eltérés tapasztalható, ezt tüntette fel a könyvvizsgáló. Az alapvető különbség az az, 
hogy az önkormányzat az államkincstár szerint készítette el az előterjesztést, mely nem 
feltétlenül egyezik meg a könyvvizsgáló álláspontjával. Amennyiben elfogadásra kerül, akkor 
az előterjesztés 16. és 19. mellékletben feltüntetik az auditálási eltérést. Ez gyakorlatilag 
semmi problémát nem okoz, mert a következő napirendben, ahol javaslattétel kerül arra, hogy 
a pénzmaradványt miképpen használják fel. Ez azt nem módosítja, tehát teljes mértékben 
változatlanul megmaradhat.  
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Hozzászólások: 
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Megjegyezte, hogy van egy olyan táblázat, hogy „Hitel” és ott össze próbálta adni a 2013-
ban esedékes hosszabb lejáratú törlesztő részleteket, mely 26. 527 eFt-ra jött ki, és a rövid 
lejáratú kötelezettségek törlesztésénél csak 18. 409 eFt szerepel. Megkérdezte, hogy van-e 
összefüggés vagy csak nem jól értelmez valamit. A mérlegbe ennyi a rövid lejáratú 
kötelezettség.  
 
Girus András osztályvezető: 
A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy az okoz most problémát ebben az évben, hogy 
igazából a költségvetésbe is kétféle adatot adtak meg, mert a konszolidációt nem tudják még 
figyelembe venni. Nem tudják pontosan, hogy 2013. június 30-án az állam mennyi hitelt vesz 
át az önkormányzattól. Ezért szerepelt ez kétféle módon. Tehát a költségvetésbe is kétféle 
módon szerepel, mert 60%-ot fog a Magyar Állam átvenni, mely a törlesztő részleteket is 
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befolyásolni fogja. Csak azt kellene még tudni, hogy a 420 MFt, melyik hitelből milyen 
súllyal veszi át az állam. Az egyik táblázatban az szerepel, amikor minden hitelnél 60%-os 
feltétel történik meg, ezért van ez az eltérés.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Megjegyezte, hogy az előterjesztésben fel vannak tüntetve a közvetlen támogatások, és az 
építményadónál egy 47. 380 eFt-os mentességkedvezmény. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, 
hogy ez azokra az építményekre vonatkozik, amely mentesül a jogszabály alól, tehát főleg 
mezőgazdasági épületekre.   
 
Girus András osztályvezető: 
Ezek zömmel mezőgazdasági épületek, építmények, amelyeket a törvény az adófizetési 
kötelezettség alól mentesít.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Tehát összességében fel van tüntetve több mint 70 MFt, amit leírtak építményadó címén és 
akkor a mentesség összege 47. 380 eFt, vagyis nagyságrendileg majd nem több mint a felét 
teszi ki ez a mentes terület.  
 
Girus András osztályvezető: 
Válaszul elmondta, hogy ez nem ebből jön le.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Amit az előterjesztésben is leírt az önkormányzat az 70 MFt körül van. Annak a területnek a 
nagysága miatt van egy 47 MFt-os mezőgazdasági területi kedvezmény.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Vannak nagy állattartó telepek, gabonatároló helyek.  
 
Girus András osztályvezető: 
Azok jellemzően nagy építmények, de nevesíteni nem lehet, hogy kinek milyen mentességet 
adnak, ezért is nagy a kedvezmény mértéke. A bevallásba be kell állítani, hogy van egy 
tároló, amit a saját mezőgazdasági tevékenységhez használnak fel, utána pedig mentességet 
kérhet rá a bevallásában. Arról pontos adata van az önkormányzatnak, hogy hány 
négyzetméteres az a helység.  
 
Tündik András képviselő: 
Az előterjesztésből az derül ki, hogy Tiszavasvári Város vezetése felelősségteljesen 
gazdálkodik a rá bízott pénzeszközökkel és vagyonnal, hiszen az olvasható, hogy tartozás 
csökkent, mely nagyon dicséretes dolog, ugyanakkor a pénzügyi gazdálkodás is stabil. Ezt 
követően elmondta, hogy egy későbbi napirendi pontban tárgyalni fogja a képviselő-testület 
azt, hogy a jövőben lehet, hogy csökkenteni fogja az önkormányzat a lakosság terheit a 
kommunális adó mértékének csökkentésével. Ezzel kapcsolatban számos lakos megkereste 
azzal, hogy legyen lehetőség kisebb összegű törlesztésre a kommunális adó befizetésére, mert 
a 6.000 Ft összegű kifizetés nagyon megterheli a kis nyugdíjasok havi költségvetését. Tehát 
legyen olyan 2.000 Ft-os részletfizetési lehetőség. A másik kérés az lenne a lakosság részéről, 
hogy azok, akik megörököltek 1-2 régi lakást, és nem tudják eladni, azoknak nem lehetne-e a 
jövőre vonatkozóan beépíteni valamilyen költségcsökkentő lehetőséget. Tudomása szerint ez 
csak abban az esetben lehetséges, ha nem adta bérbe és nem tudja hasznosítani semmilyen 
formában.  



 107 

Ráduly Zsolt képviselő visszajött az ülésterembe a Képviselő-testület 11 fővel továbbra is 
határozatképes volt. 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a törvény írja elő azt, hogy az adót két 
részletben kell megfizetni. Azért van felhívás minden határozatban március 15. és 
szeptember 15-i határidővel a megfizetésre. Megjegyezte, hogy az önkormányzat is 
tisztában van azzal, hogy nagyon sok embernek gondot okoz az adó befizetése, azonban 
örömmel mondta, hogy a nehéz helyzetben lévő emberek, főleg a kis nyugdíjasok is be 
akarják fizetni és próbálnak megoldást találni, hogy ez meg is valósuljon, vagy 
teljesüljön. A 2013. évtől az állam is könnyítette a lehetőségeket azáltal, hogy a 
méltányossági kérelemre már most nem kell illetéket fizetni. Korábban 3.000 Ft-ot 
kellett a méltányossági kérelemre, most már ez sem kell, tehát ha sima kérelmet ír 
valaki és megfelelően alátámasztja jövedelmi dokumentumokkal és a kiadások 
bemutatásával, hogy neki megterhelést okoz ennek a megfizetése, akkor minden további 
nélkül adnak lehetőséget a részletfizetésre. Ezen kívül papír nélkül is el szokták 
mondani azoknak az ügyfeleknek, akik esetleg megjelennek a polgármesteri vagy a 
jegyzői fogadónapon, hogy habár most letelt a március 15-i határidő, azonban március 
15. és szeptember 15. között pontosan 6 hónap van, amikor akár 1.000 Ft-os részletekbe 
is be lehet fizetni, és akkor már szeptember 15-re nem okoz nehézséget a 6.000 Ft-nak a 
kifizetése. Ehhez az kell, hogy vagy bejöjjön hozzánk az illető, vagy pedig írjon egy 
levelet, és akkor kiküldenek az ügyintézők annyi csekket, hogy az ügyfél a megfelelő 
módon be tudja fizetni ezt az összeget. Természetesen arra figyelni kell, hogy a 
következő évben, ha szeptember 15-től számolják, akkor megint lesz a következő év 
március 15-ig 6 hónap, de akkor 1.000 forintjával önként fizetheti úgy, hogy nem fog 
felmerülni kamatfizetés, akkor március 15-re megint fog teljesülni az a részlet, amit más 
egy részletbe fizet be.  Természetesen ezt nem tudják minden ügyfélnek elmondani, de 
mindenki tud magán segíteni azzal, ha csekkre van szüksége, jelezzék azt az ügyintézők 
felé, hiszen minden további nélkül ki fogják azt küldeni. A másik lehetőség, hogy 
azoknak az ügyfeleknek, akik régi lakást örököltek, azoknak ne kelljen kommunális 
adót fizetni, vagy esetleg csökkenteni lehessen az adó mértékét. Többféle 
méltányosságot és kedvezményt is lehetne a rendeletbe előírni. Korábban már 
felvetődött az, hogy ezt a lehetőséget nem kell a jövőre nézve sem elvetni. Azonban 
bizonyos bevétel mennyiségre szüksége van az önkormányzatnak. Mivel fizetendő 
adóként még nem a plafont határozta meg a képviselő-testület, tehát 12.000 Ft-nál lehet 
magasabb összeget is megjelölni, akkor az azt vonhatja maga után, hogy az övékét fel 
kell arányosan egy bizonyos összeggel emelni, hogy ha ugyanezt a bevételt szeretnék, 
hogy teljesüljön.  
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Elmondta, hogy sokan nem tudják elképzelni, hogy milyen mély szegénységben élnek 
emberek, és valóban sok embernek nagy gondot okoz a 6000 Ft kifizetése is. Elmondta 
azt is, hogy ő nem tudta, hogy van ilyen méltányossági kedvezmény, ezért továbbítani 
fogja a választópolgárok felé, hogy 1000 forintjával is be lehet fizetni a kommunális 
adót.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2013. (V.3.) önkormányzati  
rendelete 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló többszörösen 

módosított  5/2012. ( II. 13.) rendelet végrehajtásáról  
 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva  a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.03.) 
önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 1.3.1. pontja által biztosított véleményezési 
jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 1.3.1. pontja által biztosított 
véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével 
 a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2012.(II.13.) önkormányzati 
rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el: 
 

 
1.§. Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetésének 
teljesítését  
        a) 2.567.901 eFt bevétellel 
        b) 2.520.372 eFt kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezéssel fogadja el. 
 
2.§. Az irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi költségvetésének teljesítését 
        a) 343.105 eFt bevétellel (önkormányzati finanszírozással együtt 1.976.638 eFt), és 
        b) 1.952.525 eFt kiadással a 2-3-4. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 
 
3.§. Az önkormányzat saját  2012. évi költségvetésének teljesítését 
        a) 2.224.796 eFt bevétellel, 
        b) 2.201.380 eFt kiadással, ebből 
        c) 1.633.533 eFt intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással 
        d) 562.263 eFt önkormányzati szakfeladatok kiadásával az 5-6-7. mellékletek 
            szerint fogadja el. 
 
4. §. A 2012. évi normatív állami támogatás igénybevételét a 14. mellékletben részletezett 

elszámolás szerint tudomásul veszi.  
 
5.§. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi költségvetésének teljesítése 

során realizált módosított pénzmaradványát a 16. melléklet szerinti intézményenkénti 
részletezéssel fogadja el.  

 
6.§. (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata vagyonának 2012. december 31-ei alakulását a 

15. és a 24. mellékletek szerinti részletezéssel, valamint a könyvvizsgáló által auditált 
17. mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg szerint  

              a) 9.266.722 eFt eszközértékben és 
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              b) 9.266.722 eFt forrásértékben állapítja meg. 
 
        (2) Az Önkormányzat 2012. évi  
             a) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 18. melléklet szerint; 
             b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 19. melléklet szerint fogadja el. 
 
7.§.  A Képviselő-testület a beszámolóhoz csatolt könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 
 
8.§.  (1) E rendelet  hatályba lép 2013. május 4-én.  
        (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.13.) 

önkormányzati rendelet.  
 
Tiszavasvári, 2012. április 30. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik  Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester j e g y z ő  
  
 
Kihirdetve: 2013. május 3-án 
 
 
 Bundáné Badics Ildikó 
 jegyző 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről szóló 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Girus András osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
Hozzászólások: 
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Emlékeztette a képviselőket, hogy a 2013. február 14-i képviselő-testületi ülésen tett egy 
felajánlást egy 200.000 forintos Civil Alapra, mely nem került megszavazásra. Ezért újra 
fölajánlotta a Civil Alap létrehozását a Tiszavasvári Önkormányzat költségvetésébe. Kérte a 
testület tagjait, hogy szavazzák meg újra, hogy át tudja utalni ezt az összeget.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta Balázsi Csilla képviselő által 
tett módosítással együtt azzal a megjegyzéssel, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 
hozzon létre egy civil szervezeteket támogató Civil Alapot, melybe bármely lakos és 
vállalkozó felajánlást tehet. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

103/2013. (IV.30.) Kt. számú  
határozata 

 
Civil Alap létrehozásáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Civil Alap létrehozásával 
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
 

1. a Képviselő-testület egy civil szervezeteket támogató Alapot hoz létre Civil Alap 
néven. 

 
2. felkéri a polgármestert, hogy az Alap működésével kapcsolatos eljárásrendet dolgozza 

ki és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
           Határidő: azonnal        Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 
12/2013.(V.3.) önkormányzati 

rendelete 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) 
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 
30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:    

 
 
1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013(II.15.) 
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 
a) 2 114 096 E Ft költségvetési bevétellel 
b) 2 167 681 E Ft költségvetési kiadással 
c) 53 585  E Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 
ca) 38 840 E Ft működési hiánnyal  
cb) 14 745 E Ft felhalmozási hiánnyal  
d) 443 090 E Ft finanszírozási bevétellel 
e) 389 505  E Ft finanszírozási kiadással 
f)  53 585 E Ft finanszírozási többlettel, ebből: 
fa)  46 051 E Ft működési többlettel 
fb)  7 534 E Ft felhalmozási többlettel 
állapítja meg. 
 
 
 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.15.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
h) Az önkormányzat a kiadások között  16 576 E Ft általános, 16 922 E Ft céltartalékot állapít 
meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Tiszavasvári Város Önkormányzata szervezeti és 
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működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak kivételével képviselő-
testület fenntartja magának. 

 
  
3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) 

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  2.1, 2.2, 6., 7., 8.1,  9., 10., 11., 12., 13., 
melléklet helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. .melléklete, 1.táj., 
4.táj., 5.táj., 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet  15. 16. 17. 18. melléklete lép. 

 
4.§  (1) Ez a rendelet 2013. május 4-én lép hatályba és 2013. május 5-én hatályát veszti.  
 
 
Tiszavasvári, 2013. április 30. 
 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester j e g y z ő 
 
 
Kihirdetve:  2013. május 3-án 
 
 
 Bundáné Badics Ildikó 
 jegyző 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet  módosításáról.  

Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága határozatképtelen 
volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2013. (V.3.) önkormányzati  

rendelete 
 

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2013. (III.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § 
(2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.49. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet. 3.5.1.14. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével 
 Tiszalök Város Önkormányzat, Rakamaz Város Önkormányzata, Tiszadob Nagyközség 
Önkormányzata, Tiszanagyfalu Község Önkormányzata, Tiszadada Község Önkormányzata, 
Tímár Község Önkormányzata, Szabolcs Község Önkormányzata, Szorgalmatos Község 
Önkormányzata, Tiszaeszlár Község Önkormányzata társult képviselő-testülete döntésének 
megfelelően a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2013. (III.25.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
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2.§ Ez a rendelet 2013. június 4. napján lép hatályba, és 2013. június 5. napján hatályát veszti. 
 
Tiszavasvári, 2013. április 30. 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
   polgármester   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. május 3. 
 
 
   Bundáné Badics Ildikó 
            j e g y z ő 
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             1. melléklet a 13/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézményekben 
alkalmazandó térítési díjakról 

 
  
1.Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 
Központja 
1.1. Családok átmeneti otthona:    22.050, - Ft/ ellátási hónap 
         735,-Ft/ellátási nap 
(A szolgáltatás szociális ellátás keretében történik, mely ÁFA mentes.) 
 
1. Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Bölcsődéje 
2.1. A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege: 0,-Ft/ellátási nap 
2.2. A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege ÁFA nélkül: 
         185, - Ft/ellátási nap 
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                 A gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2013. (III.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013. (V.3.) önkormányzati rendelet 
indokolása 

 
 

1. Általános indokolás 
 
E rendelet megalkotását a személyes gondoskodás körébe tartozó térítési díjak rendeletbe 
foglalásával kapcsolatos felhatalmazás változása teszi szükségessé.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, ha önkormányzati társulás 
vagy többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a 
társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról rendeletet alkot. 
 
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 16/2012. (II.15.) számú 
határozatával a rendelet megalkotására Tiszavasvárit jelölte ki. 
 
A TITKIT Társulási Tanácsa 21/2013. (III.18.) számú döntésével elfogadta az intézményi 
térítési díjakat. 
Jelen rendelet megalkotását a Társulási Tanács újabb döntése tette szükségessé, melyben a 
korábbi térítési díjakról szóló határozat kiegészítésre került, a TITKIT Társulási Tanácsa 
25/2013. (IV.12) Kt. számú döntésével.  
 

Részletes indokolás 
 

- Tiszavasvári Város Önkormányzat kötelező- és nem kötelező gyermekjóléti feladatait 
a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társuláson (a továbbiakban: TITKIT), mint 
fenntartón keresztül biztosítja. A TITKIT döntéseit határozattal hozza meg, 
rendeletalkotásra nem jogosult. A fenntartó által intézményein keresztül biztosított 
ellátások vonatkozásában megállapított térítési díjakat így a társulási tanács határozattal 
elfogadja, de a jogszabály alapján kötelező rendeletalkotási hatáskörrel a társulás 
döntéshozó szerve, társulási tanácsa által a társulási megállapodásban kijelölt 
önkormányzat a jogosult. A kijelölt önkormányzat 2012. évtől így kistérségi szinten 
alkot rendeletet. A képviselő-testület feladata a rendeletalkotás a tanácsi határozat 
tartalma szerint. Mindezek alapján a határozatnak és a rendeletnek összhangban 
állónak kell lennie. Korábban a társulási tanács határozata alapján minden települési 
önkormányzat maga alkotta meg rendeletét a saját intézményében alkalmazott térítési 
díjak vonatkozásában. 
A társulási megállapodás módosítása 2012. évben megtörtént, a települések elfogadták 
azt - a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 16/2012. (II.15.) számú 
határozatával a rendelet megalkotására Tiszavasvárit jelölte ki -, így Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazást kapott a kistérségi szinten egységes 
rendelet megalkotására. 
A rendelet a kistérség azon településeit érinti, amelyek szociális ellátást a kistérség 
fenntartásában lévő intézmények által biztosítanak, de az ellátási területet tekintve valamennyi 
kistérségi település érintett a rendelettel. 
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2012. évtől a rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat képviselő-testülete a Gyvt-ben 
kapott felhatalmazás alapján a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodás 
keretében ellátásban részesülők vonatkozásában, más önkormányzat közigazgatási 
területén élőkre is kötelező erővel állapíthatja meg a térítési díjat.  
A Gyvt. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati társulás azoknak az 
ellátásoknak a vonatkozásában alkot rendeletet, melyek tekintetében gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást nyújt.  
Az iskolák, óvodák, nem gyermekjóléti-, hanem oktatási-, nevelési intézmények. 
Rendeleti szintű szabályozást igényel azonban - a Gyvt. 151. §-a alapján - az oktatási-, 
nevelési intézményekben történő gyermekétkeztetés is, mint gyermekjóléti ellátás. Mivel 
azonban az iskolák, óvodák nem kistérségi fenntartásúak így azok vonatkozásában a térítési 
díj meghatározása a települési rendeletben kerül továbbra is meghatározásra. 
 
A 2012. évi módosítás indoka az volt, hogy a gyakorlatban jelentkező társulási döntéshozatali 
problémákat orvosolja, és elősegítse az egységes jogalkalmazást a társulások körében. 
A társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
 
A Gyvt. 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján különválik a gyermekjóléti személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának települési szintű szabályozása a kistérségi 
fenntartású intézmények által biztosított ellátások térítési díjának szabályozásától. 
 
A Gyvt. 151. §-ában foglaltak alapján eddig valamennyi települési rendelet szabályozta a 
bölcsődék, óvodák, iskolák stb. térítési díjait.  
 
- A felhatalmazást adó jogszabályhely tekintetében 2013. január 1. napján 
hatályba lépő módosítás kapcsán felmerülő problémák:  
 
(3) Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a 
társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.” 
 
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről 
és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosította az Szt. 92. § 
(1) bekezdés b) pontját, az alábbiak szerint: 
„75. § (1) Hatályát veszti a Gyvt. 

a) 29. § (3) bekezdésében a „vagy többcélú kistérségi társulás” szövegrész,…” 
 
A 2012. évi CXCII. törvény 11. § (1), valamint (3) bekezdései értelmében: 
(1)  Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
(3) A 13-16. §, a 18-25. §, a 29-30. §, a 37-38. §, a 46. §, a 65-68. §, a 70-72. §, a 75. § (1) 
bekezdése, a 76. § (1) bekezdése és a 78-82. § 2013. január 1-jén lép hatályba. 
Fentiek alapján a jogszabály 2013. január 1. napjától a „többcélú kistérségi társulás” 
helyett az „önkormányzati társulás” megjelölést tartalmazza.  
Ezért merült fel a kérdés, hogy alkothat-e rendeletet a képviselő-testületet konkrét jogszabályi 
felhatalmazás nélkül a témában. Az önkormányzati társulás megjelölés ugyanis az új Mötv. 
szerinti társulási formára utal. A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvényt 2013. január 
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1. napjával hatályon kívül helyezték. A társulások ugyan 2013. június 30. napjáig tovább 
működhetnek, de mögöttes joganyag nem szabályozza tevékenységüket, és mivel ilyen 
formában 2013. január 1. napjától nincs szabályozás a többcélú kistérségi társulásra, 
ugyanezen időponttól az Sztv. is harmonizálásra került. 
 
A TITKIT hatályos társulási megállapodása alapján a rendelet megalkotására kijelölés 
alapján továbbra is Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult. (A 
Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 16/2012. (II.15.) számú 
határozatával a rendelet megalkotására Tiszavasvárit jelölte ki. A rendeletalkotás a 
társulási megállapodáson alapszik. A társulási megállapodás módosításához a részt vevő 
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
A rendelet a kistérség azon településeit érinti, amelyek gyermekjóléti ellátást a kistérség 
fenntartásában lévő intézmények által biztosítanak, de az ellátási területet tekintve valamennyi 
kistérségi település érintett a rendelettel.) 
 
Tekintettel a levezetett jogszabályváltozásra egyeztetést folytattam le a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatallal, melynek értelmében a rendeletet Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete megalkothatja.  
 
A rendelet az Gyvt.-ben foglaltakra tekintettel készült, amely jogszabályhely egyértelműen 
meghatározza a rendelet kötelező tartalmi elemeit, figyelembe véve a 
jogszabályszerkesztésről szóló törvényben foglaltakat, melynek értelmében a magasabb 
szintű jogszabályban – ez esetben Szt. – szabályozott kérdések rendeleti szinten nem 
ismételhetőek.  
 
Mindezek alapján az ellátások igénybe vételének módja, formája, az ellátás 
megszűnésének és megszüntetésének esetkörei, térítési díj fizetésére kötelezettek köre, 
megállapodás tartalmi elemei törvényben szabályozott elemek, a rendeletben nem 
kerültek szabályozásra. 
 
 
E rendelet a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 32. 
§-ában foglaltak értelmében 2013. június 4. napjával lép hatályba. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelt 9. § (1) bekezdése alapján bölcsőde estében a gyermekek 
Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés 
nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános 
forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni. 
A korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében: „Ha a bölcsődében a 
gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani az intézményi 
térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.” 
Fentiek alapján a Társulási Tanács kiegészítette döntését és kérte annak rendeletbe 
foglalását. 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2013-2014. 
évre szóló gazdasági programjáról és a Tiszavasvári Város 
Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági 
programjáról szóló 59/2011. (III.24.) Kt. számú határozat hatályon 
kívül helyezéséről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Girus András osztályvezető 
 
Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztést el kellett küldeni két Szabolcs 
Megyében működő érdekképviseleti szervnek. Az egyik a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara volt, a másik pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara. Mindkét helyről megkapták a választ. Az Agrárkamara azt írta, 
hogy a „Kamara a gazdasági programban foglaltakkal egyetért, ezt a helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai szerint megfelelőnek tartja”. Az Iparkamara 
pedig azt mondta, hogy a „megküldött előterjesztést és a határozat-tervezetet a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tudomásul veszi.” 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága határozatképtelen 
volt, ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Emlékeztette a testületet, hogy Tündik András képviselő már mondott egy javaslatot néhány 
napirendi ponttal ezelőtt. Úgy véli, hogy akkor azt a javaslatot felteszi szavazásra, mert már 
akkor jelezte, hogy maximálisan egyetért a javaslattal, és a koncepcióba is természetesen 
bekerülhet.  
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Az intézmények korszerűsítését végig olvasva javasolta, hogy a TAOS pályázatok keretében a 
sportlétesítmények korszerűsítését újra vegyék napirendre és amennyiben van rá lehetőség, 
akkor ne zárják ki ennek a megvalósítását.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Elmondta, hogy korábban már beszéltek Nácsa Balázzsal arról, hogy a Sportcsarnok 
tetőszerkezet javítását megpróbálnák a LEADER pályázat keretein belül felújítani, de ebben 
az esetben akkor úgy fogják megfogalmazni, hogy „pályázati források figyelembevételével” 
és akkor baj nem lehet.  
 
Tündik András képviselő: 
Hangsúlyozta, hogy a programot megalapozottnak és elfogadhatónak tartja, ugyanakkor 
kiegészítésként még elmondta, hogy Tiszavasvárinak van egy elfogadott terve a Kossuth utca 
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felújítására, illetve korszerűsítésére vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban kérte, amennyiben a 
későbbiekben pályázati lehetőség lesz rá, akkor ez valósuljon meg úgy, ahogy azt annak 
idején elfogadták. Emlékezete szerint csak pénzügyi okok miatt, illetve a gazdasági váláság 
okozta pénzügyi okok miatt nem kerül megvalósításra. Véleménye szerint ezt célszerű lenne 
Tiszavasváriban megvalósítani.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Megkérdezte Tündik András képviselőtől, hogy az a közút pályázata-e, melynek 
megvalósítását a képviselő-testület támogatta.  
 
Tündik András képviselő: 
Igen.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Úgy véli, hogy mind a három felvetést elfogadhatja a képviselő-testület ezekkel kiegészíthetik 
a koncepciót. Tehát a három felvetés kiterjed a sportlétesítmények pályázati forrásból történő 
felújítására, az elkerülő út és a Kossuth utca felújítására, korszerűsítésére pályázati lehetőség 
bevonásával.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester szavazásra bocsátotta Tündik András és Balázsi Csilla képviselők 
javaslatát, mely szerint keresni kell a lehetőséget a Tiszavasvári-Tiszadob közötti (3631-es 
számú) összekötőút felújítására, a Leader program keretén belül Sportlétesítmények 
felújítására és fejlesztésére, valamint az elmúlt időszakban tapasztalt tehergépjármű-
forgalom növekedés miatt meg kell vizsgálni a 36-os számú főközlekedési út Tiszavasvári 
belterületi szakaszának tehermentesítése érdekében egy elkerülő út megvalósításának 
szükségességét.  
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

104/2013.(IV. 30.) Kt. sz.  
határozata 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2013-2014 évekre szóló 
gazdasági programjáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban rögzített felhatalmazás 
alapján Tiszavasvári Város Önkormányzatának gazdasági programjáról az alábbiak szerint 
határoz: 

 
1. Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2013-2014 évekre szóló gazdasági programját 

a mellékletben foglalt tartalommal fogadja el. 
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2. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg az 59/2011.(III.21.) Kt. számú határozat 
hatályát veszíti. 

 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                 104/2013.(IV.30.)Kt. határozat melléklete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának 
gazdasági programja 

2013-2014. 
 
 

1. BEVEZETŐ 
 
A közelmúlt eseményeiből, de különösen a 2010-14-es választási ciklus első két évének 
tapasztalataiból kiindulva, a stratégiai elképzeléseket szem előtt tartva készült e program. A 
város adottságaira, szükségleteire és lehetőségeire épülő munka megvalósulását irányozza elő. 
E program a választási ciklus utolsó két évére szól, de a folyamatok hatása több esetben 
hosszabb távon érezteti hatását. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  42.§-ának 4. 
pontja alapján a képviselő testület hatáskörébe tartozik a gazdasági program megállapítása. 
Az időközi önkormányzati választás pedig elkerülhetetlenné tette azt, hogy a Képviselő-
testületnek egy választási cikluson belül ismételten foglalkoznia kell e programmal. 

Jelen gazdasági program megalkotásával egyidőben szükséges az 59/2011.(III.24.) Kt. számú 
határozattal magalkotott 2011-2014 évekre szóló gazdasági program hatályon kívül helyezése. 

2. ALAPCÉLOK 
 
A 2012. október 28.-án megválasztott képviselő testület alapvető célja továbbra is, hogy 
biztosítsa Tiszavasvári város működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt 
feladatainak ellátásához szükséges gazdasági feltételeket megteremtse, a feladatokat 
önkormányzati és önkormányzaton kívüli fenntartású intézményrendszeren keresztül ellássa, 
illetve elláttassa. 

A képviselő-testület célkitűzése, hogy alakítson ki városunk számára egy reális jövőképet 
mely erősítheti annak népességmegtartó erejét.  

Célként kell megfogalmazni a rendelkezésre álló források oly módon történő felhasználását, 
mely biztosítja az önkormányzat finanszírozhatóságát. Biztosítja a működést és lehetőséget 
teremt a fejlesztésekre is. 

3. GAZDÁLKODÁS ÉS FEJLESZTÉS 
 
Gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés 
 
Céljaink jelentős mértékben azonosak e téren a 2011-ben megfogalmazottakkal. Az ott leírtak 
nem veszítették el aktualitásukat. Így célunk befektetők, beruházások városunkba történő 
vonzása. A gazdasági élet fejlesztése, a munkahelyteremtés, a városban működő 
vállalkozások számának és gazdasági erejének növelése kiemelt feladat. Lehetőségeinkhez 
mérten minden segítséget meg kell adni azoknak a kezdeményezéseknek melyekben 
vállalkozók kifejezik szándékukat gazdaságilag megalapozott, komolyan átgondolt 
fejlesztések végrehajtására. Mindenhol támogatnunk kell a jelenlegi munkahelyek 
megőrzését, illetve újak létrehozását.  
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Közel egy évtizede megállapítható, hogy a településünk gazdaságában a legnagyobb 
foglalkoztató az önkormányzat, jelentős a közszférához kötődő foglalkoztatás. Ez még 
akkor is igaz (bár jelentősen csökkent mértékben), amikor a közoktatás jelentős mértékben  
állami  fenntartásba került. Ezért nagy foglalkoztatóvá vált településünkön a magyar állam is. 
Néhány nagyobb létszámú dolgozót foglalkoztató vállalkozás (pl: Alkaloida Vegyészeti Gyár 
Zrt) mellett jelentős számban találhatók még Tiszavasváriban kereskedelmi, szolgáltatási és a 
mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő vállalkozások. 

Kiemelt célunk a helyi vállalkozókkal korrekt, egymás munkáját értékelő és segítő  
együttműködés kialakítása.  

Továbbra is ki kell használni a mindenkori közfoglalkoztatási rendszerből adódó 
lehetőségeket. Célunk kell legyen, hogy a közfoglalkoztatottak munkájukkal hatékonyan 
segíthessék közös céljaink elérését. Fontos feladatot láthatnak el többek között az 
önkormányzati intézményekben fizikai és szellemi munkát végzők,  a város köztisztaságát 
biztosítók és a mezőgazdasági közmunkában foglalkoztatottak. 
Városunk adottságait figyelembe véve kiemelt cél kell legyen egy jelentősebb mezőgazdasági 
terményeket feldolgozó üzem létesítésében való közreműködés.  
  

 
Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a gazdaság élet helyi szereplőivel, fel kell ajánlani az 
együttműködés lehetőségét minden területen melyek eredményeként munkahelyek 
létesülhetnek városunkban. 
 
 
 
Vagyonhasznosítás, vagyonnal való gazdálkodás 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 74/2013.(III. 21.) Kt. számú határozatával fogadta el 
közép-és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét, melyben rögzítésre került, hogy az 
önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen 
kell gazdálkodni 

A vagyongazdálkodás terén fokozott figyelmet kell fordítani az önkormányzat tulajdonában 
levő ingatlanok, épületek állagmegóvására. Mivel az Önkormányzat a felújításhoz saját 
forrásokkal nem rendelkezik, a beruházási, felújítási munkálatok elvégzéséhez folyamatosan 
keresni kell a különböző pályázati lehetőségeket. Mindezek mellett nagyon fontos a 
takarékosabb és hatékonyabb önkormányzati gazdálkodás a költségtakarékosabb működés 
érdekében.  

A vagyonhasznosítás során továbbra is figyelembe kell venni az önkormányzat által ellátott 
feladatokat és a feladatellátáshoz rendelt tárgyi feltételeket.  
 
 
Lakásfenntartás, lakásépítés 

 
Elengedhetetlenül fontos az évtizedek óta elhanyagolt önkormányzati bérlakások felújítása. 
Ennek érdekében a befolyt bérleti díjakból évente elkülönítésre kerül egy összeg, amely a 
felújításhoz szükséges anyagköltséghez nyújt fedezetet. A munkaerőt a közmunkaprogram 
keretein belül biztosítanánk úgy, hogy egy karbantartói munkálatokat végző csoport 
lakásfelújítási és újjáépítési munkálatokat végezne. A lakások állapotának megfelelően 
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sürgősségi sorrendben lehetne a bérleti díjakból elkülönített alapból felújítani az 
önkormányzati bérlakásokat. 
 
 
Fejlesztési elképzelések 
 
     - Keresni kell az üzemeltetővel közösen a Városi Strand továbbépítésének, szolgáltatásai 

fejlesztésének lehetőségeit. 
 

 
- Vízgazdálkodási ágazatban 
 
Tiszavasvári Városban halaszthatatlanul fontos a belvíz- és csapadékelvezető rendszer 
problémájának kezelése. Ebben segítséget nyújthat a korábban elnyert pályázat, melynek 
megvalósítására az idei évben sor kerül. 
 
Ezen túlmenően továbbra is figyelni kell a város csapadék- és belvízelvezetésével 
kapcsolatos pályázatokat, hogy a település teljes területét lefedően megvalósulhasson a 
rendszer rekonstrukciója. 
 
A város ivóvízrendszerét, valamint a meglévő kutak és a vízműtelep technológiáját felül 
kell vizsgálni. 
 
Az elmúlt években nem sikerült megoldani Józsefháza településrész vezetékes 
ivóvízrendszerének kiépítését, így ez továbbra is kiemelt cél kell, hogy  legyen. A vízjogi 
engedély megszerzésével párhuzamosan keresni kell a pályázati lehetőségeket a 
kivitelezés finanszírozásához. 
 
 
- Közlekedési ágazatban 

 
  

Lehetőség szerint gondoskodni kell a meglévő utak állagának megóvása mellett az 
útfejlesztésről is. 
 

Szükséges a település forgalomszabályozási, forgalomtechnikai feltételrendszerének 
áttekintése a Tiszavasvári Rendőrkapitányság, indokolt esetben közlekedési szaktervező 
bevonásával. 
 
Keresni kell a lehetőséget a Tiszavasvári-Tiszadob közötti (3631-es számú) összekötőút 
felújítására. 

 

- Egyéb beruházás, fejlesztés 

 
 Elsőbbséget kell, hogy élvezzenek e területen a folyamatban levő beruházások közül: 
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- A „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt ( a korábbiakban ez már 
említésre került) 

- A „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle óvodában a minőségi 
nevelés érdekében” című projekt. 

 
Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok: 
 
- „Egészségház felújítása Tiszavasváriban”, ÉAOP-4.1.2/A-12 konstrukció, 
- „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” ÉAOP-5.1.1/D-12 

konstrukció. 
 
Leader program keretén belül az alábbi fejlesztések megvalósítása: 

- A Városi Piac fejlesztése és részleges lefedése, 
- Az Ifjúsági Tábor fejlesztése, 
- Sportlétesítmények felújítása és fejlesztése, 
- A Strandfürdő úszómedencéjének felújítása a Strandfürdő Kft. által korábban elnyert 

pályázati forrásból. 
 
További fejlesztési elképzelések: 
 

- Önkormányzati fenntartású intézmények felújítása és energetikai korszerűsítése, 
- Ipari park kialakítási lehetőségének megvizsgálása pályázati lehetőség bevonásával, 

területvásárlással. 
- Meg kell vizsgálni vállalkozások bevonásával történő térfigyelő kamerarendszer 

kiépítésének a lehetőségét. 
- Az elmúlt időszakban tapasztalt tehergépjármű-forgalom növekedés miatt meg kell 

vizsgálni a 36-os számú főközlekedési út Tiszavasvári belterületi szakaszának 
tehermentesítése érdekében egy elkerülő út megvalósításának szükségességét.  

- Szorgalmazni kell a 36-os számú főközlekedési út Tiszavasvári területén áthaladó 
szakaszának rekonstrukcióját a korábbi tervek és építési engedély alapján a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságánál. 

 
Intézmények korszerűsítése: 
 
- Meg kell vizsgálni a járóbeteg szakrendelő pályázati forrásból történő felújításának, vagy 

új ellátó központ megépítésének a lehetőségét, 
- Keresni kell a Tiszavasvári Dessewffy kastély felújítási, funkcióbővítési lehetőségeit,  
- Keresni kell az „A Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység 

feladatellátási helyének komplex fejlesztése” című, ÉAOP-4.1.1/A-12 konstrukciójú 
pályázat  esetleges eredménytelensége esetén annak újbóli benyújtásái lehetőségét, 

- Meg kell vizsgálni egy étterem kialakításának a lehetőségét a belvárosban, a Tiszavasvári 
Közétkeztetési Kft. vagy más vállalkozás bevonásával. 

- Vállalkozói támogatás segítségével sportlétesítmények felújítása  
 
 
Az önkormányzatunk számára fontos pályázati lehetőségek közül azokat kell kiválasztani, 
amelyek esetében 100 %-os a támogatási intenzitás, illetve ahol minimális az önerő 
szükséglet.  
Mindezek mellett azon pályázataink esetében ahol elkerülhetetlen a saját erő vállalása, 
pályázni kell az EU Önerő Alap támogatására terheink csökkentése érdekében 
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4. SZAKMAI CÉLPROGRAMOK 
 
 
Oktatás 

Az oktatási intézmények (Tiszavasvári Általános Iskola, Tiszavasvári Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium, Hankó László Zeneiskola, Pedagógiai Szakszolgálati Központ) 
2013. január 1. napjától állami működtetésbe kerültek át. Ebből kiindulva az Egyesített 
Óvodai Intézmény maradt az önkormányzat fenntartásában, melynek 4 tagintézménye 
(Minimanó, Varázsceruza, Kerek-perec, Lurkó-Kuckó) van. Az egyes tagintézményi épületek 
eltérő állagú állapotban vannak. Gondoskodni kell a meglévő épületek állagmegóvásáról, 
figyelemmel kell kísérni az e tárgyban kiírt pályázati felhívásokat.  
 
 
Egészségügy 
 
A fizioterápia 2011. júliusától, a központi orvosi ügyelet 2012. júliusától vállalkozás 
keretében működik. A képviselő-testület döntése értelmében a járóbeteg szakellátásról 2013. 
április 30.-át követően továbbra is az önkormányzat kíván gondoskodni. Meg kell vizsgálni 
ennek költséghatékony, de ugyanakkor magas szakmai színvonalon történő ellátását, melynek 
érdekében ezen a területen is a vállalkozásba adás lehetősége a legoptimálisabb mód. 
2012-ben pályázat került benyújtásra a központi orvosi rendelő épületének felújítása céljából, 
mely pályázat nyertessége esetén egy korszerű, a mai igényeknek teljes mértékben megfelelő 
épület áll majd a lakosság rendelkezésére. 
Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a különböző szűrővizsgálatok helyi szinten való 
megvalósítására. Egészségnapok szervezésével, felvilágosítások, előadások tartásával jobban 
tudatosítani kell a lakosságban, illetve az ifjúságban az egészséges életmód fontosságát.  
 
 
Sport 
 
A rendszeres testmozgás az egészséges életmód elengedhetetlen része, ezért már az óvodában, 
illetve az iskolában el kell kezdeni a sport szeretetére való nevelést. Az új köznevelési törvény 
is kiemelt szerepet tulajdonít a testmozgásnak, ennek megfelelően egyes évfolyamokon 
mindennapos testnevelés órát vezetett be. 
Városunkban a Sportcsarnok, a csónakázó tó és környéke – akár az országos 
sportrendezvényeknek is - megfelelő helyszínt biztosít a sportoláshoz kedvet érző lakosoknak. 
A Tiszavasvári Sportegyesületen belül működő jelenleg 9 szakosztály széles palettát kínál 
annak, aki nem önállóan, hanem közösségben kívánja sporttal tölteni szabadideje egy részét. 
A sportszakosztályok, illetve a diák-és tömegsport lehetőség szerinti támogatásával a jövőben 
is biztosítani kell a fiatalok egészséges fejlődéséhez szükséges rendszeres testmozgást. 

Kultúra, közgyűjtemény, civil szerveződések 
 
Városunkban a kultúra közvetítéséhez szükséges intézményi háttér kiterjedt és több elemű. 
A Városi Könyvtár, a Találkozások Háza és a Vasvári Pál Múzeum által szervezett 
programok valamennyi korosztály számára kielégítők. Ezen programok nem csupán városunk 
lakóit, hanem a környékbeli települések lakóit is vonzzák. 
A könyvtár és a Találkozások Háza korunk technikai színvonalának megfelelő közművelődési 
intézményként funkcionál. 
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2013. januárjától a Vasvári Pál Múzeum önkormányzati fenntartásba került át. Jelenleg a 
múzeum épülete – pályázati forrásból – felújítás alatt áll, melynek befejezésével méltó 
környezetben kerülhetnek elhelyezésre, illetve kiállításra emlékeink. 
Lehetőséget kell biztosítani a helyi civil szervezetek számára, hogy városi rendezvényeinken 
megmutathassák magukat. A Civil Ház valamennyi szervezet részére nyitva áll, ösztönözni 
célszerű őket ennek igénybevételére. 
 
 
Ifjúságvédelem 
 
A város intézményeivel, ifjúságvédelmi fórumaival együttműködve szorgalmazni kell a fiatal 
korosztály értelmes szabadidő eltöltésének lehetőségét, a szenvedélybetegségek 
kialakulásával szembeni prevenciós programok gyakoriságát. Fórumok, előadások, 
kiadványok, rendezvények által elemezni kell az ifjúságot érintő gyakoribb egészségügyi, 
morális, bűnügyi, jogi, szociális problémák okait, és a megoldás, az együttműködés lehetséges 
színtereit. 
 
 
Idegenforgalom 
 
E területen legnagyobb kiugrási lehetőséget a strand fejlesztése jelentheti, hiszen gyógyvizünk 
kiváló minőségű. Figyelni kell az e témában kiírt, alacsony önerőt igénylő pályázati 
kiírásokat. A strand mellett található csónakázó tó és az Ifjúsági Tábor szintén vonzó lehet az 
ide látogatók számára. 
 
 
Környezetvédelem 
 
A volt Alkaloida hulladéklerakó telep működtetéséről, jövőbeni sorsáról folytatni kell az 
egyeztetéseket az illetékes minisztériumokkal és a vagyonkezelővel. 
 
Indokolt a szelektív hulladékgyűjtés szélesebb körű elterjesztése. Már kisiskolás korban arra 
tanítani a gyermekeket, hogy óvják és szeressék környezetüket. 
 
Különös gondot kell fordítani a magánterületek tisztán tartására, az állattartásra vonatkozó 
szabályok betartására. Meg kell erősíteni a közterület felügyeletet, bírság kiszabásával kell 
például gátat szabni a parlagfűvel borított területek elterjedésének. 
 
Törekedni kell a városi erdő újratelepítésére. 
 
 
Szociális gondoskodás 
 
Meg kell valósítani azt az elképzelést, hogy a jelenleg Tiszavasvári Többcélú Kistérségi 
Társulás fenntartásában lévő alábbi intézmények: 
  

- TITKIT Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja szociális-, 
gyermekjóléti-, egészségügyi intézmény (kivéve: szenvedélybeteg személyek 
otthona – ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás); 

- TITKIT Tiszavasvári Bölcsődéje, gyermekjóléti intézmény 
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fenntartását és folyamatos működtetését, valamint ezen intézmények által nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi egészségügyi szolgáltatások nyújtását – más állami fenntartóval – a 
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti társulással 
- kötendő társulási megállapodás és vagyonkezelési szerződés útján biztosítsa, megteremtve 
ezzel a lehetőségét - a TITKIT 2013. június 30. napjai jogutód nélkül történő megszűntetését 
követően - a társulást megillető kiegészítő normatíva igénybevételének. 
Vizsgálni kell ezen belül az intézmények jövőbeni társulási, vagy egyéb formában történő 
költséghatékony működtetésének lehetőségeit, a megfelelő színvonal biztosítása mellett. 
Továbbra is vizsgálandó kérdés a nem kötelezően nyújtott ellátások megszüntetésének 
társadalmi, gazdasági hatásvizsgálata.   
A mélyszegénységben élők életkörülményeinek segítésére továbbra is önkormányzati szándék 
a segélyre jogosultak részére biztosított közmunkaprogram lehetőségeinek kihasználása. A 
közfoglalkoztatás keretein belül a jogszabály adta lehetőségekhez mérten hatékony 
munkavégzésre törekvés. A szegregált területen élők életkörülményeinek, társadalmi 
moráljának javulása, valamint a mélyszegénységben élők megsegítése végett a 
munkahelyteremtés mellett a pályázati lehetőségeket (pl.: EU-s élelmiszersegély) is 
folyamatosan figyelemmel kíséri és kihasználja az önkormányzat. 
 

5. INTÉZMÉNYFENNTARTÓI FELADATOK 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata kötelező és nem kötelező feladatait főként intézményei 
közreműködése mellett látja el.  2013 január 1-i időponttól kezdődően jelentős mértékben 
csökkent az intézményhálózat nagysága. Ugyanezen időponttól viszont önkormányzatunk 
feladatává vált a Vasvári Pál Múzeum üzemeltetése. Különösen fontos feladat az 
intézményhálózat magas szakmai színvonalú és hatékony működtetése. 

Bátran kell nyúljunk adott esetben a változtatás eszközéhez, de csak akkor, ha a változtatás 
révén az intézményekben eddig elért szakmai színvonal megőrizhető, illetve esély van annak 
emelésére. Továbbá minden változtatásnál szempont kell legyen a folyamatos működés 
korábbinál hatékonyabb biztosítása. 

  
 
6. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FELADATOK 
 
Az elmúlt években sikerült megállítani a likviditási hitelállományunk folyamatos 
növekedését. E téren jelentős változást hozhat az a tény, hogy az állam ebben az évben 
átvállalja az önkormányzatunk teljes hitelállományának 60%-át. Ez jelentős könnyebbséget 
jelent, ugyanakkor az a tény, hogy további működési hitelt nem vehetnek fel az 
önkormányzatok, megnöveli felelősségünket és feladatainkat a folyamatos likviditás 
biztosítása terén. 

 Az önkormányzat kiadásai és bevételei közötti összhang megteremtése kiemelt feladat. A 
bevételek lehetséges növelése mellett a kiadások ésszerű csökkentése a feladat.  

A bevételek között a legnagyobb súllyal az állami támogatások szerepelnek. Ezek jelentős 
része azonban feladathoz kötött, így egyre nehezebb előteremteni a fedezetet a nem kötelező 
feladataink ellátására.  A normatív bevételek terén nem számítunk jelentős változásra.  
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A helyi adók területén az elmúlt időszakban növekedtek bevételeink (új adók bevezetése) 
annak ellenére is, hogy a gépjárműadó 60 %-ával már nem rendelkezünk. Feladatunk e téren a 
hátralékos állomány csökkentése. Bízunk abban, hogy a válság elmúltával az adóbevételeink 
növekedése lesz tapasztalható a jelenlegi adónemek és mértékek mellett. Természetesen 
önkormányzatunk gazdasági helyzetének jelentős javulása esetén napirendre kell tűzni a 
magánszemélyek kommunális adója és az építményadó mértéke csökkentésének kérdését. 
 

Az intézményi működési bevételek jelentős növekedésére továbbra sem számíthatunk.  
A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek nagysága teljes mértékben pályázataink sikerén 
múlik.  
A kiadások között a működési kiadások szükséges és egyben elégséges szintjének 
meghatározása fontos feladat. A felhalmozási kiadások szintén elengedhetetlen részét kell 
képezzék költségvetésünknek, azonban jelen helyzetben elsőbbséget a működés biztosítása 
kell, hogy élvezzen.  
Működési kiadásainkat mindig azon a legalacsonyabb szinten kell tervezzük melyek az elvárt 
szakmai színvonal biztosításához elegendőek.  
Gazdasági társaságaink esetében törekedni kell arra, hogy a lehető legkisebb támogatási 
igénnyel jelentkezzenek önkormányzatunknál. Amennyiben szolgáltatást végeznek, azt úgy 
tegyék, hogy gazdaságos működésüknek köszönhetően minden megrendelőjük, köztük az 
önkormányzat kiadásai csökkenjenek.  
Az előzőek mellett elengedhetetlenül szükséges intézményhálózatunk működésének további 
felülvizsgálata és szükség esetén átalakítása. 
 

7. AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE 
 
 
Lakossági kapcsolatok 
 
A lakosság teljes körű tájékoztatása ma már a demokrácia elengedhetetlen részét képezi. 
Városunk közéleti lapja, a Vasvári Hírmondó térítésmentessé tételével valamennyi háztartás 
számára biztosítva van, hogy otthonukban első kézből értesüljenek a város legaktuálisabb 
híreiről. A városi televízió szinte valamennyi rendezvényen jelen van; műsorait 
kábeltelevízión és az interneten keresztül is nyomon követhetik az érdeklődők.  
Honlapunk naprakészen tartalmazza a lakosság informálását szolgáló híreket, tájékoztatókat, 
adatokat. A Best of Rádióban a kellemes zenék mellett naponta hallhatunk riportokat, melyek 
az épp aktuális eseményekről tájékoztatják a hallgatókat. 
 
 
Nemzetközi kapcsolatok 
 
Tiszavasvárinak számos testvérvárosi kapcsolata alakult ki az elmúlt időszakban, melyek 
többsége több évtizedes múltra tekint vissza. 
Városunk hat erdélyi településsel ápol testvérvárosi kapcsolatot: Tusnádfürdővel, 
Csíkszentsimonnal, Felsőbányával, Szilágysomlyóval, Körösfővel, Sárközújlakkal.  
Tiszavasvári, Szilágysomlyó és Keszthely városok között Pethe Ferenc Kulturális 
Együttműködési Megállapodás született, amelynek színterei tovább bővíthetők. Körösfővel 
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városunk szülötte, Vasvári Pál életútja és a közös múltunkra alapozott hagyományápolás 
kapcsolja össze városunkat. Sárközújlakkal közösen pályáztunk strandfejlesztésre, 
turizmusfejlesztésre a PHARE CBC 2003. évi programjában. 
Prin várossal a már Klebelsberg Intézményfenntartó központ által működtetett Tiszavasvári 
Általános Iskola Kabay János Iskolai Egysége több éve tartalmas kapcsolatot alakított ki, 
amelynek továbbfejlesztésére meg van a készség Prin város vezetése részéről. 
Legfrissebb kapcsolataink a török Osmaniye, az iráni Ardabil, és a kínai YiChun városával 
alakultak ki. 
 
 
8. ÖSSZEGZÉS 
 
 
Tiszavasvári város előtt álló feladatok nem könnyebbek az elmúlt időszakban tapasztaltaknál. 
Azért, hogy a fentiekben leírtakat, vagy azoknak jelentős részét meg tudjuk valósítani 
összefogásra van szükség. Össze kell fognia minden városunkban élő, városunkért tenni akaró 
embernek.  A várospolitika feladata továbbra is kizárólagosan a közösség érdekeinek a 
képviselete lehet.  
Nem lehet más a célunk, mint városunk létének folyamatos, egyre magasabb szintű 
biztosítása. Ennek érdekében ki kell használjuk lehetőségeinket a legnagyobb mértékben a 
fejlesztések terén a biztonságos működés szem előtt tartása mellett. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. április 16. 
 
 
 
        Dr. Fülöp Erik 
          polgármester 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és 
intézményeinél 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
  
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2013.(IV. 30) Kt. sz. 
határozata 

 
Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés  

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2012. évben végzett belső 
ellenőrzési tevékenységről 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszavasvári Város 
Önkormányzatánál és intézményeinél 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 
készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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105/2013.(IV.30.) Kt. sz. határozat melléklete 
 
 

Iktatószám:  7163/2013                                         Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentés 
                                                                                              2012. évi belső ellenőrzésekről 
 
 
Bundáné Badics Ildikó 
Jegyző részére 
 
 
 

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2012. évben végzett belső 
ellenőrzési tevékenységről 

 
 
A belső ellenőrzési tevékenységet Tiszavasvári Város Önkormányzatánál, valamint 
költségvetési szerveinél az önkormányzat és a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 
(továbbiakban Társulás) között létrejött megállapodás alapján a Társulás Munkaszervezete 
végezte. 
A Társulás elnöke a 2012. december 18.-án kelt levelében a Társulás 89/2012. (VII. 11.) 
számú határozata alapján tájékoztatta az önkormányzatot, mint tagönkormányzatot, hogy 
2013. 01. 01-től a Munkaszervezeten keresztül – állami normatíva hiányában – a belső 
ellenőrzési feladatellátást nem tudja biztosítani. 
 
A megváltozott feladatellátási kötelezettség miatt a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 
48. és 49. §-ai szerinti belső ellenőrzési vezető jelentési kötelezettségének a Tiszavasvári 
Polgármesteri Hivatal belső ellenőreként az alábbiakban teszek eleget: 
 
A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §-a) 

pont) 
 
A jegyző 2012. évben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 92. § (4) 
bekezdése alapján olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetett, melynek 
fő törekvése a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, 
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának biztosítása volt. 
Az (5) bekezdés alapján gondoskodott a belső ellenőrzés működtetéséről, melynek 
végrehajtója a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban Társulás) között 
létrejött megállapodás alapján a Társulás Munkaszervezete volt 
A belső ellenőrzés működtetése során az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételre 
kerültek. 
 
A jegyző gondoskodott a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében a felügyelt 
költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 
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A (6) bekezdésnek megfelelően - a rendelkezésre álló 1 fő ellenőri kapacítás mértékéig - helyi 
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet készíttetett, melyet a képviselő-
testület a 265/2011. (X. 27.) Kt. az határozatával jóváhagyott. 
 
Az ellenőrzési terv - tájékoztatásul tartalmazta - a felügyelt költségvetési szervek vezetői által 
jóváhagyott ellenőrzési terveket is. 
 
A tervek elkészítéséhez kockázatelemzések készültek, melyek mellett meghatározóak voltak 
a vezetői ellenőrzési igények, a külső ellenőrzések (Állami Számvevőszék) javaslatai. 
 
Az ellenőrzések során figyelembe vételre kerültek az államháztartási szóló 2011. évi 
CXVC. törvény (továbbiakban: Áht.) költségvetési szervek belső kontroll rendszerére (69.§), 
valamint a belső ellenőrzésre vonatkozó (70.§) rendelkezései is. 
 
Személyi feltételek 
 
A belső ellenőrzés személyi feltételét 1 fő belső ellenőr jelentette. 
 
Az ellenőr regisztrációs számmal rendelkezik. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Képzési, 
Egészségügyi és Kulturális Intézete által kiadott tanúsítvány szerint az ÁBPE – továbbképzés 
I. szakmai továbbképzés vizsgával záródó követelményeit, a jogszabálynak megfelelően 
2011. évben teljesítette. 
 
Az ÁBPE – továbbképzés II. szakmai továbbképzés követelményeinek teljesítése, a szakmai 
ismeretek folyamatos bővítése érdekében - 2 évet követően - 2013. évi feladat. 
 
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 és 
együttműködő volt. Az ellenőrzési tevékenység, az ellenőri jogosultságok gyakorlásának 
akadályoztatására nem került sor. 
 
Tárgyi feltételek 
 
A munka végzéséhez rendelkezésre állt 1 db asztali számítógép nyomtatóval, valamint 
fénymásoló, telefonvonal, internet hozzáférés, CD jogtár, mobiltelefon. 
 
A helyszíni ellenőrzések lefolytatásához gépkocsi elvileg rendelkezésre áll, de az 
intézményvezetőkkel, ellenőrzöttekkel való egyeztetések gyakran eltérnek az igénybevétel 
lehetőségétől, ami a saját személygépkocsi igénybevételét teszi szükségessé az ellenőrzések 
ütemes lefolytatása érdekében. 
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Az ellenőrzési terv az alábbiak szerint került végrehajtásra: 
 
Az ellenőrzött 

szerv 
Az ellenőrzés 

tárgya 
Tényleges 

ellenőri 
napok 

Az ellenőrzés 
típusa 

Intézkedési 
terv  és 

végrehajtása 

Az ellenőrzés 
javaslatainak 
hasznosítása 

Középiskola, 
Szakiiskola és 
Kollégium 

 A pályázatok 
tervezése a 
teljesítések tükrében 

13 nap 
2012. 
évben 

áthúzódó 
ellenőrzés 

Pénzügyi Intézkedési terv készült, 
végrehajtása megtörtént. 
 

Megtörtént, a 
jogszabály szerinti 
határidőn belül 
elszámolt. 

Tiszavasvári 
Városi 
Kincstár 

A házi pénztár és a 
pénzkezelő helyek 
működésének 
vizsgálata 

15 nap Szabályszerűségi Intézkedési terv 
készült, 
végrehajtás 
megtörtént. 

Megtörtént, a 
jogszabály szerinti 
határidőn belül 
elszámolt. 

Hankó László 
Zeneiskola 

A saját bevételek 
tervezése, 
dokumentálása, 
beszedése 
szabályszerűsége 

11 nap Szabályszerűségi Intézkedési terv 
készült.  

Intézkedési 
terv 
végrehajtása 
folyamatos. 

Önkorm. 
intézményei 

A 2011. évi 
pénzmaradvány 
felülvizsgálata 

17 nap Pénzügyi-
ellenőrzés 

(tanácsadási 
tevékenység) 

Intézkedési terv 
készítésére nem volt 
szükség. 

A javaslatok a 
munkafolyamat 
részeként kerültek 
végrehajtásra. 

Középiskola, 
Szakiskola és 
Kollégium 

A belső kontrollrendszer 
kialakításának és 
működésének 
vizsgálata8 

24 nap Rendszer- 
ellenőrzés 

Az intézményvezető 
intézkedési tervet 
készített. 

Intézkedési 
terv 
végrehajtása 
folyamatos. 

Tiszavasvári 
Általános Iskola 

A belső kontrollrendszer 
kialakításának és 
működésének 
vizsgálata8 

15 nap + 5 nap 
felkészülés az 

előző 
ellenőrzésből 

Rendszer- 
ellenőrzés Intézkedési terv 

készült. 
Intézkedési 
terv 
végrehajtása 
folyamatos. 

TV TTK SZESZK A szociális 
étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, 
idősek nappali 
ellátása teljesítmény 
mutatóinak, 
nyilvántartásainak és 
térítési díjainak 
ellenőrzése 

14 nap Szabályszerűségi A feladat ellátása 
szabályszerű volt. 
Intézkedési terv 
készítése nem 
volt indokolt. 

 

Városi 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

2012. I. félévi 
gazdálkodás 
alakulása az 
előirányzatok 
teljesítése 
tükrében 
 

7 nap Pénzügyi 
ellenőrzés 

Intézkedési terv 
készült. 

Megtörtént, a 
jelentés 
készítésének 
időpontjáig a 
vezető elszámolt. 

Pedagógiai 
Szakszolgálati 
Központ 

A kistérségi 
normatíva igénylés és 
teljesítés a 
gyógytestnevelés 
területén 2011. évben 
 

14 Szabályszerűségi-
pénzügyi 
ellenőrzés 

Intézkedési terv 
készült, 
végrehajtás 
megtörtént. 

Megtörtént, s 
vezető a jogszabály 
szerinti határidőn 
belül elszámolt. 
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A fenti ellenőrzéseken túlmenően az ellenőr feladatát képezte a Polgármesteri Hivatal 
személyautói üzemagyag elszámolásának havi rendszeres ellenőrzése. Az ellenőrzések során 
soron kívüli ellenőrzés keretében sor került 1 tanácsadói tevékenységre. 
 
Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 
 
A tervezett és a tényleges ellenőrzések alakulása az önkormányzat intézményeinél 
összesen: 

Megnevezés Ellenőrzések száma Ellenőri napok 
Áthúzódó ellenőrzés 1 13 
Tervezett ellenőrzések 12 158 
Tényleges ellenőrzések 8 135 
Terv szerinti ellenőrzések 8 135 
Soron kívüli ellenőrzések 1 3 
Tényleges ellenőrzések összesen 9 138 
TKT- nél a SZESZK ell. terve 2 22 
TKT- nél a SZESZK ell. tény 1 14 
 
A 2012. évi belső ellenőrzés tervezése és végrehajtása 
 
Az önkormányzat és a Polgármesteri hivatal 2012. évi belső ellenőrzési tervét a képviselő-
testület a 265/2011. (X. 27.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá, míg a költségvetési szerv 
vezetője által jóváhagyott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
intézmények terveiről a testületet tájékoztattuk. 
 
Az ellenőrzési tervek a fenntartói és az intézményi igények előzetes felmérése, valamint az 1 
fő belső ellenőr ellenőri napjai (216 nap) 70 %-ának (158 nap) összevetése alapján készültek. 
 
Az ellenőri napok 30%-a tartalékolásra (58 nap) került soron kívüli ellenőrzésekre, tervekkel, 
beszámolókkal, nyilvántartásokkal. egyéb adminisztrációkkal, intézményi tanácsadási 
tevékenységekkel kapcsolatos feladatokra. 
 
Az ellenőri napok intézmények közötti felosztásában figyelembe vételre került az ellenőrzött 
intézmények száma, az ellenőrzés tárgya, annak összetettsége, tervezett felkészülési 
szükséglete, az alkalmazandó jogszabályok tanulmányozási időszükséglete, egy-egy 
ellenőrzés lefolytatásának várható időszükséglete. 
 
Az igények és időszükségletek mellett meghatározóak voltak az Állami Számvevőszék – mint 
külső ellenőrző szerv - által 2009. évben tartott ellenőrzésének megállapításai is. 
 
A 2012. évi belső ellenőrzési tervben összességében 12 ellenőrzés szerepelt, ebből 2 
ellenőrzés fenntartói ellenőrzés, a 10 intézményi belső ellenőrzés. 
 
A tervezett 12 ellenőrzéssel szemben 9 került lefolytatásra, melyekről a részletes 
megállapításokat is tartalmazó ellenőrzési jelentések elkészültek. 
Az elmaradtak az ellenőrzések a Tiszavasvári TTK Bölcsődében, a Tiszavasvári 
Polgármesteri Hivatalban, az Egyesített Óvodai Intézményben. 
Az elmaradt ellenőrzések okai: 
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 - A tervezés során törekedtünk, hogy valamennyi intézménynél legalább 1 ellenőrzés 
lefolytatására sor kerüljön. A tervezett feladatok végrehajtására 1 fő ellenőr állt rendelkezésre. 
 - Az ellenőrzött intézményhálózat széleskörű szakmai összetételű, melynek következtében a 
rendelkezésre álló időszükséglet tervezett. Az eltérő szakmai összetétel, az ellenőrzések típusa 
ellenőrzés során eltérő tartalmú szakmai felkészülést igényelt az ellenőrizendő feladatok 
eltérő jellege miatt, függetlenül az intézmény nagyságától. 
 - Az ellenőrzés során a megállapítások, javaslatok kialakításához a vizsgált terület – 
ellenőrzés során feltárt - összetettsége is kihatással van az ellenőrzés időszükségletére. 
 - A tervezett feladatok végrehajtását, elmaradását a fentieken túl meghatározta a belső ellenőr 
akadályoztatása. 
Munkaszervezet rendelkezett még 1 fő ellenőrrel, aki a társulásba tartozó többi település 
ellenőrzését látta el. Az itt jelentkező feladatok végrehajtása a tiszavasvári belső ellenőr 
helyettesítésének megoldását nem tette lehetővé. 
 
A Tiszavasvári Közétkeztetési Kft.-ben az ellenőrzés elkezdődött, de a belső ellenőr tartós 
akadályoztatása miatt az ellenőrzés lefolytatására nem került sor, az ellenőrzés meghiúsult, 
jelentés készítése nélkül lezárásra került, melyről az ellenőrzés elrendelő fenntartó és az 
ellenőrzött Kft. tájékoztatásra került. 
Az ellenőrzés folytatását nem tette lehetővé a 2013. évi ellenőrzési feladatok tervezésének 
lezárása, a folyamatban lévő jelentéssel zárult ellenőrzések ügyeinek befejezése, az ügyiratok 
a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete részére való átadása, a 2012. 
évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése. 
 
Az ellenőrzések lefolytatása 
 
Az ellenőrzésekre a belső ellenőrzést meghatározó - korábban már említett – jogszabályok, az 
egységes kistérségi belső ellenőrzési kézikönyv, kockázatelemzés, az ellenőrzési terv, az 
ellenőrzés tárgya szerinti jogszabályok, az ellenőrzött szervezet alapító okiratai, szervezeti, 
működési szabályzata, belső szabályzatai, a belső ellenőr részére kiállított megbízólevél, az 
ellenőrzés szempontrendszerét, a belső ellenőr vizsgálati feladatait tartalmazó ellenőrzési 
program alapján került sor. 
A jelentésbe foglaltak követik az ellenőrzési program szempontrendszerét, a megállapítások 
jogszabályi hivatkozásokkal, rendelkezésekkel, nyilvántartásokra, azok adataira való - 
bizonyosságot adó - hivatkozásokkal, kerültek alátámasztásra. 
Az ellenőrzés során a vizsgálat megállapításai az ellenőrzött szervezet alkalmazottaival, 
megállapításai, javaslati a szervezet vezetőjével egyeztetésre kerültek előzetesen az 
ellenőrzési jelentéstervezet alapján. A jelentéstervezetbe foglaltak megismerését vezetők 
„megismerési záradék” aláírásával igazolták. Írásbeli észrevételre nem került sor. Az 
ellenőrzések jelentés elkészítésével záródtak, kivéve a korábban említett meghiúsult 
ellenőrzést. 
Megállapítások, javaslatok elfogadásra kerültek. 
 
A Bkr. 46.§ (1) bekezdése alapján intézkedési tervet kell készíteni a lezárt jelentés kézhez 
vételétől számított 8 napon belül. 
A jelentésbe foglalt javaslatok végrehajtására intézkedési tervek készültek, határidők és 
felelősök megjelölésével. 
Intézkedési terv készítésére 2 esetben (a 2011. évi intézményi pénzmaradványok ellenőrzése, 
TTK SZESZK) nem került sor, mivel az ellenőrzés egyrészt beszámoló adatainak 
felülvizsgálatára vonatkozott, eltérések nem voltak, másrészt az ellenőrzés az ellenőrzött 
területet jogszabálynak megfelelőnek találta, intézkedésre nem volt szükség. 
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Szintén az (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetőjének az intézkedési tervben 
meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó 
határidő lejáratát követő 8 napon belül írásban beszámolót kell készíteni a belső ellenőrzési 
vezető részére. 
Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolók elkészültek, igazolva az ellenőrzés 
javaslatainak végrehajtására szükséges intézkedések megtételét. Az összefoglaló jelentés 
készítésének időpontjában 2 intézmény esetében folyamatban van az intézkedési terv 
végrehajtása a tanév zárásának időpontjáig. 
 
Az ellenőrzések nyilvántartása 
Intézményenként elkülönített mappában történik, tartalmazza a kockázatelemzést, a 
megbízólevelet, az ellenőrzési programot, a jelentéstervezetet, a jelentést, az intézkedési 
tervet, a végrehajtásról szóló beszámolót. A jelentés, az intézkedési tervek és a 
végrehajtásukról szóló beszámolók képezik javaslatok végrehajtásának nyomon követését. 
 
A belső kontrollrendszer kialakításának és működésének értékelése 
 
Az Áht. és Bkr. előírásainak megfelelően az intézmények rendelkeznek belső kontroll 
szabályzattal. A szabályzat a jogszabályoknak megfelelően szabályozza a belső 
kontrollrendszer 5 elemét (I. Kontrollkörnyezet, II. Kockázatkezelési rendszer, III. 
Kontrolltevékenységek,  
IV. Információs és kommunikációs rendszer, V. Nyomon követési - monitoring – rendszer). 
 - Javasolta az ellenőrzés a szabályzat jogszabálynak megfelelő sorrendben való módosítását. 
valamint az intézményi sajátosságok figyelembe vételét, az intézmény nevére való 
elkészítését. 
 
I. A kontrollkörnyezet 
 
A kontrollrendszer első eleme keretében rendelkeznek az intézmények tevékenységüknek, 
céljuknak megfelelő, változásokat folyamatosan követő, felülvizsgált, a Magyar 
Államkincstár felé lejelentett alapító okirattal. 
 
A tevékenységüknek megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) tartalmazza a 
kialakított szervezeti és működési rendszert. 
 
Az alapító okiratnak és a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatos aktualizálásukra 
tett javaslatot az ellenőrzés. 
 
Javasolta továbbá, hogy az SZMSZ tartalmazza a szervezti felépítés ábráját, s abban 
szerepeljen a Városi Kincstárral való együttműködés területeire való utalás, a belső 
ellenőrzés. 
 
Szakmai és gazdálkodási szabályzatok, programok rendelkezésre állnak, tartalmazzák a 
tevékenység folyamatait. 
 
Szükséges azonban az alapító okirat és a jogszabályi változások miatt a 90 napon belüli 
felülvizsgálat biztosítása, a megjelölt felelősök vezetői számonkérése. 
Javasolta továbbá az ellenőrzés: 
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 - a Polgármesteri Hivatal által kidolgozott és intézményekre is hatályos hazai és uniós 
források pályázati szabályzatának beszerzését és alkalmazását a szabályzat tartalmának 
megfelelően, 

 - a vagyonhasználatra vonatkozó szabályzat kidolgozását, gyakorlati alkalmazását, 
összhangban az önkormányzat vagyonrendeletével, 
 - a Polgármesteri Hivatalnál a gépjárművek üzemeltetési szabályzata esetében került sor 
ellenőri javaslat tételre tanácsadási tevékenység keretében (üzemanyag túlfogyasztás 
elszámolásával kapcsolatosan), 
 - a belső ellenőrzési Kézikönyv elhelyezése a belső ellenőri dossziéban, az intézményvezető 
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatainak folyamatos figyelemmel kísérése érdekében, 
 - a felnőtt képzési szabályzat csatolása a szabályzatok listájához, 
 - az alkalmazottak teljesítményének értékelése a belső kontroll szabályzat és a szakmai 
szabályzatoknak megfelelően, a munkaköri leírások kiegészítése a teljesítményértékelésre 
való utalással, 

 - az etikai elvárások gyakori , vezetői, tantestületi és munkatársi értekezleteken való 
ismertetését, szervezeti egységeknél való elhelyezését. 

 
Az ellenőrzési nyomvonalak a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás területeire táblázatos 
formában leírásra kerültek. 
 - Javasolta az ellenőrzés a programokban, szabályzatokban meghatározott szakmai 
folyamatokra is az ellenőrzési nyomvonalak kidolgozását. 
Az ellenőrzési nyomvonalakban a tevékenységre vonatkozó jogszabályok, nyilvántartások, 
felelősségi szintek, felelősök, határidők, kapcsolódó tevékenységek meghatározása biztosítja 
az alkalmazottak, az új dolgozók, a belső ellenőr, a külső ellenőrzés szakterületen való 
eligazodását, a vezetői számonkérést, nyomon követést, az elszámolást. 
 
Szintén javasolta az ellenőrzés a szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének 
ismertetését az alkalmazottakkal és a gyakorlati alkalmazását az intézmények 
tevékenységében. 
 
II. A kockázatkezelési rendszer működtetése a Bkr. szerint. 
 
A kontrollrendszer második eleme kidolgozása a belső kontroll szabályzatokban megtörtént, a 
szabályzat tartalmazza a lehetséges kockázatokat, de a gazdálkodásban rejlő kockázatfelmérés 
nem történt meg, az azokkal kapcsolatos szükséges intézkedések, azok teljesítésének 
folyamatos nyomon követési módjai nem kerültek megfogalmazásra, gyakorlati alkalmazásra. 
 
Az ellenőrzés az ellenőrzött intézmények (Tiszavasvári Általános Iskola, Tiszavasvári 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium) részére az ellenőrzési jelentésben részletes útmutatót 
adott a kockázatkezelési rendszer kialakítására és működtetésére. 
 
III. A kontrolltevékenységek, - a kontrollrendszer harmadik eleme -  az intézményekben 
működnek, de nem a kockázatkezelési rendszer gyakorlati alkalmazásán alapulva. 
 
A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések 
dokumentumainak elkészítése, döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 
eredményességi szempontú megalapozottsága, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, 
a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve 
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ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
könyvvezetés és beszámolás) kontrollja keretében biztosított. 
Vizsgálata a rendszer ellenőrzések keretében a belső ellenőrzés részéről szúrópróbaszerűen 
történt. 
A tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított volt az intézményvezetők részéről. 
Az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz 
való hozzáférés, beszámolási eljárások szabályozása megtörtént a vonatkozó intézményi 
szabályzatokban. 
 
IV. Az információs és kommunikációs rendszer 
 
A rendszer erősítése érdekében szükséges az Ügyiratkezelési, Informatikai használati és 
biztonsági szabályzatok felülvizsgálata a jogszabályi változások miatt, melyre vonatkozóan a 
belső ellenőrzés a rendszer ellenőrzések keretében javaslatot tett. 
Célja, hogy a tevékenység végzésére, a gazdálkodásra vonatkozó információk megfelelő 
időben, megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak, illetve az elszámolás, beszámolás a 
jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelelően biztosítva legyenek a feladatvégzők, 
vezetők, irányító szervek részére. 
 
V. A monitoring rendszer 
 
A rendszer vizsgálata során a belső ellenőrzés javasolta a vezetők részére, hogy az operatív 
tevékenységek keretében végzett folyamatos és eseti nyomon követések mellett a Bkr. 11.§-a 
szerinti belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatuk kiadásához alkalmazottak, 
középvezetők, vezető-helyettesek körében önértékelésen alapuló kérdőívekkel végezzenek 
felmérést a belső kontroll rendszer egyes területein a feladatok, tevékenységek ellátásról, 
végrehajtásáról. 
 
A belső kontrollrendszer ezen elemét támogatja a belső ellenőrzés is vizsgálataival, 
megállapításaival, javaslataival, intézkedési tervek készíttetésével, végrehatásukról szóló 
beszámoltatással. 
 
Szintén javasolja a belső ellenőrzés a Bkr. 12. §-a szerinti vezetői és gazdaságvezetői belső 
kontrollrendszer témakörben előírt továbbképzési kötelezettségek számonkérését. 
 
A vezetőknek és gazdaságvezetőknek 2 évente kötelező a továbbképzésen való részvétel, 
melyet az adott év december 31-ig az irányító szerv vezetője felé igazolni kell. 
 
Javaslom a képzésekre vonatkozóan továbbképzési terv készítését. 

 
A 2012. évi ellenőrzési tervben a 2 legnagyobb intézmény, a Tiszavasvári Általános Iskola és 
a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium esetében került sor a belső 
kontrollrendszer belső ellenőrzés keretében történő vizsgálatára. 
 
A belső ellenőrzés részéről fenti értékelés egyrészt az ellenőrzési tervben szereplő, 
lefolytatott ellenőrzések - belső kontrollrendszerben elhelyezett - megállapításain, javaslatain, 
másrészt két, közvetlen belső kontrollrendszer ellenőrzésén alapszik. 
 
Összefoglalva az intézményekben a belső kontrollrendszer kialakítására az intézkedés 
megtörtént. 
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A rendszerben a kontrollkörnyezet, a kontrolltevékenységek, az információ-és 
kommunikációs rendszer, a monitoring rendszer kialakított és működtetett. 
Fejlesztését szolgálták a javaslatok végrehajtására készített intézkedési tervek, azok 
végrehajtásáról szóló beszámolók. 
 
A kockázatkezelés rendszere, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje 
kialakítására szabályzat szintjén az intézkedés megtörtént, szükség van a továbbfejlesztésére a 
gyakorlati alkalmazás biztosításával. 
 
Az intézményvezetőknek a belső kontroll rendszer kialakításáról és működtetéséről, 
annak minőségéről, a továbbfejlesztést igénylő területekről a Bkr. 1. számú melléklete alapján 
nyilatkozni kell, melynek tartalmát az irányító szervnek egyeztetni kell a belső 
ellenőrzés értékelésével. 
 
Tiszavasvári, 2013. február 28. 

                                                                                                      Nagyné Dályai Katalin 
                                                                                                             Belső ellenőr 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári 
Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-
4.1.1/A/11 pályázat saját erejének biztosításához szükséges 
beruházási és támogatást megelőlegező hitel felvételéről és a 
pályázati eljárás megindításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Girus András osztályvezető 
 
Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Kiegészítésként elmondta, hogy két határozat-tervezet kerül most a testület elé. Mindkét 
határozat-tervezet utolsó pontjaként javasolta a következő mondatot a határozatban 
szerepeltetni azért, mert az elmúlt héten egy technikai jellegű probléma miatt kellett egy 
képviselő-testületi ülést összehívni azért, hogy a pályázat leadás határidejét néhány nappal 
tolja ki a képviselő-testület. Tehát ezért javasolta azt, hogy utolsó mondatként az szerepeljen a 
határozat-tervezetben, hogy: „Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben a 
határozat mellékletét képező pályázati felhívásban rögzített időpontokat módosíthatja, melyről 
a legközelebbi Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles”. Tehát szigorúan csak az 
időpontokról van szó.  
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
  
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2013. (IV.30) Kt. számú 
határozata 

 
Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi 
nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat saját erejének biztosításához szükséges 

beruházási hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 
 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 
Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint: 
 
A HITEL: 
 
- célja:   

 



209 
 

Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi 
nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 

 
- összege:      6.257.000.-Ft 
- típusa:  éven túli lejáratú beruházási hitel az MFB 

Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Program keretében 

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 
rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 
- futamidő: 10 év 

- türelmi idő:   a szerződéskötéstől számított 4 év 
- rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 4 év 

- végső lejárata:     2023. év 
 
 
A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosítékok: helyi 
adó engedményezése, önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése, 
felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél. 
 
Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket 
figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 
futamidejére vonatkozóan a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint megfelel 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 
köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  
 
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel 
törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 
 
Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 120. § k) pontja, a Kormány előzetes hozzájárulásának kérésére a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés d) 
pontja alapján nem kerül sor. 
 
A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT  KÉPEZŐ PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS TARTALMÁT      
JÓVÁHAGYJA. 
 
- Felkéri a polgármestert, hogy 
         - tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására. 
         - a pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 
 

   Erste Bank Hungary Zrt. 
   Gránit Bank Zrt. 
   OTP Bank Nyrt. 
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   Raiffeisen Bank Zrt. 
   UniCredit Bank Hungary Zrt. 
 

      - az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
- Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben a Határozat mellékletét képező  
   pályázati felhívásban rögzített időpontokat módosíthatja, melyről a legközelebbi Képviselő-   
   testületi ülésen tájékoztatást adni köteles. 
 
 
    

Határidő:  azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                           106/2013. (IV.30.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Tisztelt………………! 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket 
ajánlattételre 6.257 eFt összegű, az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programja 
keretében nyújtandó éven túli lejáratú beruházási hitel biztosítására. Jelen pályáztatási 
eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján legjobb 
ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  
Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 
 
Az általunk kért finanszírozási feltételek: 
 
A HITEL: 
 
- célja:  Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi    
              nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 
 
- összege:      6.257.000.-Ft 
- típusa:  éven túli lejáratú beruházási hitel az MFB 

Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Program keretében 

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 
rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- futamidő: 10 év 
- türelmi idő:   a szerződéskötéstől számított 4 év 

- rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 4 év 
- végső lejárata:     2023. év 

- kamatbázis:      3 havi EURIBOR + RKO1 
- kamatfelár:      legfeljebb 2,5 %/év 

- projektvizsgálati vagy hitelbírálati díj:  hitelösszeg max. 1,5 %-a 
- szerződésmódosítási díj:  pénzintézet Hirdetménye szerint, de max. 

a fennálló tőketartozás 1%-a   
- rendelkezésre tartási jutalék:  0,4 %/év     
   
- biztosíték:      helyi adó engedményezése,önkormányzati  

tulajdonú ingatlanra jelzálogjog 
bejegyzése, felhatalmazás azonnali 
beszedési megbízásra az önkormányzat 
számlavezető pénzintézeténél. 

 
Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.  
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Egyéb feltételek és információk: 
 
- A pályázati felhívásban értékelési szempontként meghatározott díj és költségtételeken 

kívül egyéb címen díj és költség nem számítható fel.  
 
- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 
 
- Önkormányzat az előtörlesztés jogát fenntartja. 
 
- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során 

alkalmazottak szerint történik. 
 
Bírálati szempont: 
 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 
 
     Részszempont      Súlyszám 
 

1. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig)      65 
  

2. Projektvizsgálati díj          15 
            (a hitel teljes összegének %-a, max.1,5 %) 
 

3. Jelzálogjog bejegyzés (igen nem)       20 
 
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a további pontszámok súlyozásos módszerrel 
kerülnek megállapításra. 
 
Pályáztatási eljárás menete: 
 
1. A 2013. június 24.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű 

és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2013. június 04. 1100 óra. Az ajánlatok 
benyújtásának helye: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester.  
Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 
gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre 
lehetőséget biztosítunk. 
Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500  124-es mellék, 
girus.andras@tiszavasvari.hu 
Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel 
kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal 
ellátva kell benyújtania a pályázónak: 
„Ajánlat beruházási hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő 
lejárata előtt.”  
Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie 
az ajánlatkérő címére. 

 
2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2013. június 04. 1100 óra. Helye: Tiszavasvári  
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Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
 
3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 
 
4. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a 

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására, az ajánlat bontása és az eljárást lezáró 
döntés között kerül sor. 

 
5. Eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2013. június 20. 

 
6. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb 2013. június 24. Amennyiben 

a nyertes ajánlattevővel a szerződés nem kerül megkötésre, akkor a következő, rangsor 
szerinti pénzintézetet kéri fel szerződéskötésre az Önkormányzat.  

 
Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 
ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 
Önkormányzatunkat.  
 
Kelt: Tiszavasvári, 2013. április ……. 
 

 
        Tisztelettel: 
 
       Dr. Fülöp Erik 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mellékletek:  
 

- 2013. évi önkormányzati költségvetés  
- Támogatási szerződés 
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
107/2013. (IV.30.) Kt. számú 

határozata 
 

Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi 
nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat keretében elnyert támogatás 

megelőlegezéséről 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 
Önkormányzat támogatást megelőlegező hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak 
szerint: 
 
A HITEL: 
 
- célja:   

 
Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi 
nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 

 
- összege:                 12.722.000.-Ft 
- típusa:  éven belüli támogatást megelőlegező hitel  
- tőketörlesztés: a támogatás megérkezésekor azonnal, de 

legkésőbb a futamidő végéig 
- futamidő: a szerződéskötéstől számított 9-12 hónap 

- rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 7-9 hónap 
 
 
A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosítékok: helyi 
adó engedményezése, önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése, 
felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél. 
 
Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket 
figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 
futamidejére vonatkozóan a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint megfelel 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak. 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 
köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  
 
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel 
törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 
 
Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 120. § k) pontja, a Kormány előzetes hozzájárulásának kérésére a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés d) 
pontja alapján nem kerül sor. 
 
A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT  KÉPEZŐ PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS TARTALMÁT      
JÓVÁHAGYJA. 
 
A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT  KÉPEZŐ PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS TARTALMÁT      
JÓVÁHAGYJA. 
 
- Felkéri a polgármestert, hogy 
         - tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására. 
         - a pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 
 

   Erste Bank Hungary Zrt. 
   Gránit Bank Zrt. 
   OTP Bank Nyrt. 
   Raiffeisen Bank Zrt. 
   UniCredit Bank Hungary Zrt. 
 

      - az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
- Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben a Határozat mellékletét képező  
   pályázati felhívásban rögzített időpontokat módosíthatja, melyről a legközelebbi Képviselő-   
   testületi ülésen tájékoztatást adni köteles. 
 
 
 
 
    

Határidő:  azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                           107/2013. (IV.30.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Tisztelt………………! 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket 
ajánlattételre 12.722 eFt összegű éven belüli lejáratú támogatást megelőlegező hitel 
biztosítására. Jelen pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési 
szempontok alapján legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  
Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 
 
Az általunk kért finanszírozási feltételek: 
 
A HITEL: 
 
- célja:  Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi    
              nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 
 
- összege:      12.722.000.-Ft 
- típusa:  éven belüli lejáratú támogatást 

megelőlegező hitel  
- tőketörlesztés: a támogatás megérkezésekor azonnal, de 

legkésőbb a futamidő végéig 
- futamidő: a szerződéskötéstől számított 9-12 hónap 

- rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 7-9 hónap 
 
- biztosíték:      helyi adó engedményezése,önkormányzati  

tulajdonú ingatlanra jelzálogjog 
bejegyzése, felhatalmazás azonnali 
beszedési megbízásra az önkormányzat 
számlavezető pénzintézeténél. 

 
Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.  
 
Egyéb feltételek és információk: 
 
- A pályázati felhívásban a kamaton, kezelési költségen, projektvizsgálati vagy hitelbírálati 

díjon, rendelkezésre tartási jutalékon kívül egyéb címen díj és költség nem számítható fel, 
kivéve szerződésmódosítási illetve prolongációs díj, ami a pénzintézet Hirdetménye 
szerint, de max. a fennálló tőketartozás 1%-a lehet. 

- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 
- Önkormányzat az előtörlesztés jogát fenntartja. 
 
 
 
Bírálati szempont: 
 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
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Bírálati eljárásrend: 
 
A bírálatnál: 
 
- Az ajánlott futamidőre 100%-os kihasználtság mellett számított díj és költségtételek 1 

hónapra eső összegét kell figyelembe venni. 
- minden költség figyelembe veendő, kivéve a szerződésmódosítási és prolongációs díj 
- amennyiben az ajánlott kamat mértéke kamatbázisból (referencia kamat)+kamatfelárból 

áll, akkor a teljes futamidőre vonatkozóan a referencia kamat mértékét a 2013. június 04.-
én érvényes mértékkel kell figyelembe venni. 

 
 
Pályáztatási eljárás menete: 
 
1. A 2013. június 24.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű 

és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2013. június 04. 1100 óra. Az ajánlatok 
benyújtásának helye: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester.  
Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 
gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre 
lehetőséget biztosítunk. 
Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500  124-es mellék, 
girus.andras@tiszavasvari.hu 
Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel 
kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal 
ellátva kell benyújtania a pályázónak: 
„Ajánlat támogatást megelőlegező hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi 
határidő lejárata előtt.”  
Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie 
az ajánlatkérő címére. 

 
2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2013. június 04. 1100 óra. Helye: Tiszavasvári  

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
 
3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 
 
4. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a 

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására, az ajánlat bontása és az eljárást lezáró 
döntés között kerül sor. 

 
5. Eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: 2013. június 20. 

 
6. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb 2013. június 24. Amennyiben 

a nyertes ajánlattevővel a szerződés nem kerül megkötésre, akkor a következő, rangsor 
szerinti pénzintézetet kéri fel szerződéskötésre az Önkormányzat.  
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Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 
ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 
Önkormányzatunkat.  
 
 
Kelt: Tiszavasvári, 2013. április ……. 
 

 
      Tisztelettel: 
 
       Dr. Fülöp Erik 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mellékletek:  
 

- 2013. évi önkormányzati költségvetés  
- Támogatási szerződés 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. és annak új 

tulajdonosaival kötendő együttműködési megállapodás és a 
Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetésére kötött bérleti/üzemeltetési 
szerződés módosításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 
  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

108/2013. (IV. 30.) Kt. számú  
határozata 

 
A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. és annak új tulajdonosaival kötendő együttműködési 
megállapodás és a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetésére kötött bérleti/üzemeltetési 

szerződés módosításáról 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Jóváhagyja a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal Tiszavasvári Város 
Önkormányzata, a Tiszavasvári Strandfürdő Kft., Sotkó Diána és az Elex-Univill Kft. közötti 
együttműködési megállapodást. 
 
2.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. között a 60/2013. 
(III.5.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott bérleti/üzemeltetési szerződést jelen határozat 2. 
melléklete szerinti módosított tartalommal egységes szerkezetben elfogadja. 
 
3.) Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás és a Bérleti/üzemeltetési 
szerződésének aláírására, figyelemmel jelen határozat 5. pontjában foglaltakra. 
 
4.) Felkéri a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodást és a Bérleti/üzemeltetési 
szerződést aláírást követően küldje meg az érintettek részére. 
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5.) Jelen határozat hatálybalépésének feltétele Sotkó Diána és az Elex- Univill Kft. által a 
Tiszavasvári Strandfürdő Kft. üzletrésze tulajdonjogának és az új ügyvezető 
személyének cégbírósági bejegyzése. 
 
 
Határidő: 1-2. pontok azonnal 

      3-4. pontok esedékességkor                            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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1. melléklet a 108/2013. (IV.30.) Kt. számú határozathoz 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről a 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
képviseli: dr. Fülöp Erik polgármester 
törzsszáma: 732462 
adóigazgatási azonosító száma: 15732468-2-15 
bankszámlaszáma: 11744144-15404761 
statisztikai számjele: 15732468-8411-321-15 
mint bérbeadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 4. 
képviseli: …………………. ügyvezető 
adóigazgatási azonosító száma: 14401569-2-15 
cégjegyzékszáma: 15-09-072998 
mint bérlő (a továbbiakban: Kft.)  
 
Sotkó Diána  
szül. hely, idő: ……………..,  
anyja neve: ………………....  
lakóhelye: ………………….  
 
Elex-Univill Kft.  
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 39. sz., 
adószáma: 14340811-2-15,  
cégjegyzékszáma: …………………………… 
képviseletre jogosult: Volosinóczki Béla 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

I. Előzmények 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentmihályi Gyógyfürdő 
üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére 
vonatkozó pályázati felhívásról szóló 60/2013. (III.5.) Kt. számú határozata alapján 
nyilvános pályázati eljárás keretében történő értékesítésre hirdette meg a Tiszavasvári 
Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló, a Szentmihályi Gyógyfürdő 
üzemeltetési feladatait ellátó Tiszavasvári Strandfürdő Kft-t. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata fenti határozatában kinyilatkozta - 60/2013. (III.5.) Kt. 
számú határozata pályázati felhívás I. pontban -, hogy: „ a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
értékesítése útján, külső befektető bevonásával kívánja strandfürdőként fejleszteni és 
üzemeltetni az alábbi, Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokat:  
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a)  tiszavasvári 5702/9 helyrajzi számú, Szentmihályi Gyógyfürdő elnevezésű, kivett 
strandfürdő, bejárati épület, gépház, 4 db medence, kereskedelmi-vendéglátó épület 
művelési ágú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Nyárfa utca 4. szám alatt található, 
2.5816 m2 nagyságú ingatlant (Terheli: a Tiszavasvári belterület 5702/3/A hrsz-t 
illető földhasználati jog, az E-ON ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os 
közcélú légvezetékre: 423 m2 területnagyságra vonatkozik), valamint 

b.) tiszavasvári 5704/11 helyrajzi számú, Szentmihályi Gyógyfürdő elnevezésű, 
kivett beépítetlen terület művelési ágú,  4.3801 m2 nagyságú ingatlant. (Terheli: az 
E-ON ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre: 2148 m2 
területnagyságra vonatkozik), 

c)     tiszavasvári külterület 0289/2 helyrajzi számú kivett közmű művelési ágú, 1339 m2 
nagyságú ingatlant. (Terheli: az E-ON ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os 
közcélú légvezetékre: 87 m2 területnagyságra vonatkozik), 

d)     tiszavasvári 6623/2 helyrajzi számú kivett csónakázó - tó és park művelési ágú, 
6.5327 m2 nagyságú ingatlant. (Terheli: az E-ON ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 
22 kV-os közcélú légvezetékre: 1221 m2 területnagyságra vonatkozik, az E-ON ZRt. 
javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre és földkábelre: 649 m2 
területnagyságra vonatkozik), 

valamint a Szentmihályi gyógyfürdő és a termálkút összekötését szolgáló 
termálvezetéket.”  
 
A Képviselő-testület fentieknek megfelelően fenti határozatában egyidejűleg arról is döntött, 
hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Szentmihályi Gyógyfürdő 
üzemeltetési feladatait ellátó Tiszavasvári Strandfürdő Kft-vel fennálló hatályos 
bérleti/üzemeltetési szerződést a pályázat kiírásával egyidejűleg módosítja, a szabadpiaci 
elvárásoknak megfelelően és meghatározta a hatályba lépése jövőbeni időpontját az 
alábbiak szerint: 
„Pályázó vállalja, hogy a pályázat nyertességétől függő feltétellel hatályba lépő a 
„Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő 
Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról” szóló 60/2013. (III.5.) Kt. számú 
határozattal elfogadott – jelen pályázati felhívás 1. mellékletét képező - határozott idejű 
15 évre szóló bérleti szerződésben foglaltak szerint üzemelteti a jelen pályázati felhívásban 
megjelölt ingatlanokat - a rajtuk lévő felépítményekkel -, mint strandfürdőt, annak szakszerű 
és biztonságos üzemeltetése, fenntartása és a szolgáltatás - fürdő, közösségi, sport, 
kulturális szolgáltatást - biztosítása céljából, az általa a pályázat dokumentációban vállalt 
szolgáltatások, fejlesztések betartásával. Az új bérleti és üzemeltetési szerződés hatályba 
lépésének jövőbeli időpontja, jelen pályázat érvényes és eredményes lefolytatását 
követően a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tulajdonrészének pályázó általi 
tulajdonszerzése. 
Az így aktualizált jelen okiratban foglalt szerződés azzal a jövőbeni időponttal lép 
hatályba, amikor jelen pályázati kiírás eredményesen lezajlott és a tulajdonosi jogokat a 
nyertes pályázó megszerezte.  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata kinyilatkozta továbbá a 60/2013. (III.5.) Kt. számú 
határozata pályázati felhívás IV. pontjában az alábbiakat: 
 
„Pályázó arra pályázik, hogy a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 100 %-os tulajdonrészének 
megszerzésével a „Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati 
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tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról” szóló 
60/2013. (III.5.) Kt. 1. mellékletében foglalt jövőbeni feltétellel hatályba lépő 
bérleti/üzemeltetési szerződés szerint üzemelteti a Szentmihályi Gyógyfürdőt. Azaz 
vállalja, hogy a Szentmihályi Gyógyfürdőt kizárólag a Tiszavasvári Strandfürdő Kft-n 
keresztül üzemelteti.” 
 
 
Pályázó érvényessé és eredményessé nyilvánított pályázatában az alábbiakat 
nyilatkozza: 
„A fent említett képviselő-testületi határozatot, a pályázati feltételeket megismertük. A 
pályázati anyag megismerése és a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. gazdasági lehetőségei, a 
benne rejlő gazdasági potenciál felmérése után úgy határoztunk, hogy kinyilvánítjuk együttes 
vételi szándékunkat.” 
 
Fentiek alapján pályázó a pályázati felhívásban foglaltak szerint kizárólag a Tiszavasvári 
Strandfürdő Kft-n keresztül üzemeltethet, a Kft. tulajdonrészének pályázók általi 
tulajdonszerzésének időpontjában hatályba lépő bérleti/üzemeltetési szerződés alapján, az 
általa a pályázat dokumentációban vállalt szolgáltatások, fejlesztések betartásával. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Szentmihályi Gyógyfürdő 
üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére 
vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett pályázat elbírálásáról” szóló (mely, a 
Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 3/2013. (III.21.) számú alapítói határozatának minősül) 
61/2013. (III.21.) Kt. számú határozatával megállapította, hogy a pályázat nyertese Sotkó 
Diána (sz.: ……., an.: …………) ……….. szám alatti lakos, és az Elex-Univill Kft. 
(székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 39. sz., adószáma: 14340811-2-15, képviseletre 
jogosult: Volosinóczki Béla), mint együttes pályázók.  
 
II. A jelen szerződés I. pontjában foglaltakra figyelemmel  Sotkó Diána (sz.: ……., 
………., an.:……..) ……... szám alatti lakos, és az Elex-Univill Kft. (székhelye: 4440 
Tiszavasvári, Kabay J. u. 39. sz., adószáma: 14340811-2-15, képviseletre jogosult: 
Volosinóczki Béla), mint együttes pályázók vállalják, hogy a „Szentmihályi Gyógyfürdő 
üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére vonatkozó 
pályázati felhívásról” szóló 60/2013. (III.5.) Kt. számú határozatban foglalt pályázati 
felhívásra általuk benyújtott érvényes és eredményes pályázatban foglalt fejlesztési 
elképzeléseiket egymással és a Tiszavasvári Strandfürdő Kft-vel egyetemleges 
kötelezettként valósítják meg. 
 
III. A jelen szerződés I. pontjában foglaltakra figyelemmel a Tiszavasvári Strandfürdő 
Kft. vállalja, hogy a - Sotkó Diána (sz.: ………….., ………..., an.:…………) ………... 
szám alatti lakos, és az Elex-Univill Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 39. sz., 
adószáma: 14340811-2-15, képviseletre jogosult: Volosinóczki Béla), mint együttes pályázók 
által – a „Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú 
Strandfürdő Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról” szóló 60/2013. (III.5.) Kt. 
számú határozatban foglalt pályázati felhívásra benyújtott érvényes és eredményes 
pályázatban foglalt fejlesztési elképzeléseket Sotkó Diánával és az Elex-Univill Kft.-vel, 
mint együttes pályázókkal, egyetemleges kötelezettként valósítja meg. 

 
IV. A II., III. pontban foglaltak megvalósítására elsődleges kötelezettként felek a 
Tiszavasvári Strandfürdő Kft.-t jelölik meg.  
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V. Pályázók vállalják, hogy a pályázati felhívásra benyújtott érvényes és eredményes 
pályázatban foglalt fejlesztéseket, beruházásokat, mint egyetemleges kötelezettek 
kizárólag a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2013. március 14. napján kelt – Tiszavasvári 
Város Önkormányzata 60/2013. (III.5.) Kt. számú határozatával elfogadott - 
bérleti/üzemeltetési szerződésében foglaltak szerint hajtják végre.   
 
 
 
 
VI. Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 108/2013. 
(IV.30.) Kt. sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására. 
 
 
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják. 
 
 
Tiszavasvári, 2013. …………………..  
 
 
 
 
  ……………………………….    …………………………………….. 
 Dr. Fülöp Erik Tiszavasvári Strandfürdő Kft.  
              Tiszavasvári Város Önkormányzat képviseletére jogosult 
 polgármestere 
 
 
  
  
              ………………………………….. 
 Sotkó Diána 
 
 
 
  ………………………………….. 
       Elex-Univill Kft. 
                          képviseletre jogosult 
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2. melléklet a 108/2013. (IV.30.) Kt. számú határozathoz 

 

BÉRLETI/ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
képviseli: dr. Fülöp Erik polgármester 
törzsszáma: 732462 
adóigazgatási azonosító száma: 15732468-2-15 
bankszámlaszáma: 11744144-15404761 
statisztikai számjele: 15732468-8411-321-15 
mint bérbeadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 4. 
képviseli: …………….. ügyvezető 
adóigazgatási azonosító száma: 14401569-2-15 
Cégjegyzékszáma: 15-09-072998 
mint bérlő (a továbbiakban: Kft.)  
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. között 2008. 
december 19. napján 2009. január 1. napjától határozatlan időtartamra jött létre 
szerződés a 4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 4. szám alatt található Szentmihályi Gyógyfürdő 
üzemeltetésére, mely szerződést a testület  2010. május 31. napján kelt szerződéssel 
módosított. 
A Képviselő-testület „a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati 
tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás”-ról szóló 60/2013. 
(III.5.) Kt. sz. határozatában kinyilatkozta azt a szándékát, hogy értékesíteni kívánja a 
Strandfürdő Kft., valamint üzemeltetésre át kívánja adni a Szentmihályi Gyógyfürdőt. 
A Képviselő-testület fentieknek megfelelően fenti határozatában egyidejűleg arról is döntött, 
hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Szentmihályi Gyógyfürdő 
üzemeltetési feladatait ellátó Tiszavasvári Strandfürdő Kft-t, nyilvános pályáztatás keretében 
értékesítésre meghirdeti, azzal, hogy fenti bérleti/üzemeltetési szerződést a pályázatkiírásával 
egyidejűleg módosította, a szabadpiaci elvárásoknak megfelelően és meghatározat a hatályba 
lépése jövőbeni időpontját az alábbiak szerint: 
 
„Pályázó vállalja, hogy a pályázat nyertességétől függő feltétellel hatályba lépő a 
„Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő 
Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról” szóló 60/2013. (III.5.) Kt. számú 
határozattal elfogadott – jelen pályázati felhívás 1. mellékletét képező - határozott idejű 
15 évre szóló bérleti szerződésben foglaltak szerint üzemelteti a jelen pályázati felhívásban 
megjelölt ingatlanokat - a rajtuk lévő felépítményekkel -, mint strandfürdőt, annak szakszerű 



228 
 

és biztonságos üzemeltetése, fenntartása és a szolgáltatás - fürdő, közösségi, sport, 
kulturális szolgáltatást - biztosítása céljából, az általa a pályázat dokumentációban vállalt 
szolgáltatások, fejlesztések betartásával. Az új bérleti és üzemeltetési szerződés hatályba 
lépésének jövőbeli időpontja, jelen pályázat érvényes és eredményes lefolytatását 
követően a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tulajdonrészének pályázó általi 
tulajdonszerzése. 
Az így aktualizált jelen okiratban foglalt szerződés azzal a jövőbeni időponttal lép 
hatályba, amikor jelen pályázati kiírás eredményesen lezajlott és a tulajdonosi jogokat a 
nyertes pályázó megszerezte.  
 
A Szentmihályi Gyógyfürdő területén a kereskedelmi-vendéglátó épületek üzemeltetői 
Tiszavasvári Város Önkormányzatával, mint tulajdonossal kötött érvényes szerződés alapján 
bérleti jogot vásároltak. Ugyanezen egységek vonatkozásában az üzemeltetőknek érvényes 
bérleti szerződésük van a Tiszavasvári Strandfürdő Kft.-vel. 
A Szentmihályi Gyógyfürdő területén a körmedence déli épületszárnya háromoldalú – 
Tiszavasvári Város Önkormányzat, REHABILITÁCIÓS TEAM Kft., Strandfürdő Kft. - 
albérleti szerződés alapján a REHABILITÁCIÓS TEAM Kft. bérleménye. 
A tiszavasvári 5702/9 hrsz-ú, Szentmihályi Gyógyfürdő területén lévő, önálló helyrajzi 
számmal rendelkező 5702/4/A hrsz-ú  felülépítmény magántulajdon, a felülépítmény alatt 
lévő 650 m2 területű földterületre - mely 1/1 arányban Tiszavasvári Város Önkormányzata 
tulajdonát képezi  - pedig földhasználati joggal rendelkezik a felülépítmény tulajdonosa. 
 
Fentieknek megfelelően 2013. március 14. napján felek – Tiszavasvári Város 
Önkormányzata és a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. képviseletében a pályázók általi 
tulajdonszerzést megelőzően még a korábbi képviseletre jogosult – által aláírásra került 
a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 60/2013. (III.5.) Kt. számú 
határozata 1. számú mellékletét képező bérleti/üzemeltetési szerződés. A szerződés a 
pályázók Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tulajdonrészének megszerzése napján hatályba 
lépett. (2013…………………..)  
 
Ezt követően a jövőbeni működést illetően a „Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, 
önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról” 
szóló 60/2013. (III.5.) Kt. számú határozattal elfogadott pályázati felhívásra Sotkó Diána és 
az Elex- Univill Kft. által, mint együttes pályázók (a továbbiakban: pályázók) által tett 
érvényes és nyertes pályázatban foglaltak fejlesztések, beruházások vonatkozásában  
Tiszavasvári Város Önkormányzata, a Tiszavasvári Strandfürdő Kft., Sotkó Diána és az 
Elex-Univill Kft., mint szerződő felek a 2013. ………………… napján kelt - Tiszavasvári 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete 108/2013. (IV.30.) Kt. számú határozatával 
elfogadott -, együttműködési megállapodás alapján vállalták a pályázók által vállalt 
fejlesztések, beruházások egyetemleges kötelezettként történő megvalósítását, azzal, 
hogy elsődleges kötelezettnek a Tiszavasvári Strandfürdőt jelölték meg. 
 
Ezen megállapodás megkötésének indoka az alábbiak alapján vezethető le:   
 
„Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentmihályi Gyógyfürdő 
üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére vonatkozó 
pályázati felhívásról szóló 60/2013. (III.5.) Kt. számú határozata alapján nyilvános 
pályázati eljárás keretében történő értékesítésre hirdette meg a Tiszavasvári Város 
Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló, a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetési 
feladatait ellátó Tiszavasvári Strandfürdő Kft-t. 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata fenti határozatában kinyilatkozta - 60/2013. (III.5.) Kt. 
számú határozata pályázati felhívás I. pontban -, hogy: „ a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
értékesítése útján, külső befektető bevonásával kívánja strandfürdőként fejleszteni és 
üzemeltetni az alábbi, Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokat:  
 

a)  tiszavasvári 5702/9 helyrajzi számú, Szentmihályi Gyógyfürdő elnevezésű, kivett 
strandfürdő, bejárati épület, gépház, 4 db medence, kereskedelmi-vendéglátó épület 
művelési ágú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Nyárfa utca 4. szám alatt található, 
2.5816 m2 nagyságú ingatlant (Terheli: a Tiszavasvári belterület 5702/3/A hrsz-t 
illető földhasználati jog, az E-ON ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú 
légvezetékre: 423 m2 területnagyságra vonatkozik), valamint 

b.) tiszavasvári 5704/11 helyrajzi számú, Szentmihályi Gyógyfürdő elnevezésű, kivett 
beépítetlen terület művelési ágú,  4.3801 m2 nagyságú ingatlant. (Terheli: az E-ON 
ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre: 2148 m2 
területnagyságra vonatkozik), 

c)     tiszavasvári külterület 0289/2 helyrajzi számú kivett közmű művelési ágú, 1339 m2 
nagyságú ingatlant. (Terheli: az E-ON ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os 
közcélú légvezetékre: 87 m2 területnagyságra vonatkozik), 

d)     tiszavasvári 6623/2 helyrajzi számú kivett csónakázó - tó és park művelési ágú, 
6.5327 m2 nagyságú ingatlant. (Terheli: az E-ON ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 
22 kV-os közcélú légvezetékre: 1221 m2 területnagyságra vonatkozik, az E-ON ZRt. 
javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre és földkábelre: 649 m2 
területnagyságra vonatkozik), 

valamint a Szentmihályi gyógyfürdő és a termálkút összekötését szolgáló termálvezetéket.”  
 
A Képviselő-testület fentieknek megfelelően fenti határozatában egyidejűleg arról is döntött, 
hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Szentmihályi Gyógyfürdő 
üzemeltetési feladatait ellátó Tiszavasvári Strandfürdő Kft-vel fennálló hatályos 
bérleti/üzemeltetési szerződést a pályázatkiírásával egyidejűleg módosítja, a szabadpiaci 
elvárásoknak megfelelően és meghatározat a hatályba lépése jövőbeni időpontját az 
alábbiak szerint: 
„Pályázó vállalja, hogy a pályázat nyertességétől függő feltétellel hatályba lépő a 
„Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. 
értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról” szóló 60/2013. (III.5.) Kt. számú határozattal 
elfogadott – jelen pályázati felhívás 1. mellékletét képező - határozott idejű 15 évre szóló 
bérleti szerződésben foglaltak szerint üzemelteti a jelen pályázati felhívásban megjelölt 
ingatlanokat - a rajtuk lévő felépítményekkel -, mint strandfürdőt, annak szakszerű és 
biztonságos üzemeltetése, fenntartása és a szolgáltatás - fürdő, közösségi, sport, kulturális 
szolgáltatást - biztosítása céljából, az általa a pályázat dokumentációban vállalt 
szolgáltatások, fejlesztések betartásával. Az új bérleti és üzemeltetési szerződés hatályba 
lépésének jövőbeli időpontja, jelen pályázat érvényes és eredményes lefolytatását követően a 
Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tulajdonrészének pályázó általi tulajdonszerzése. 
Az így aktualizált jelen okiratban foglalt szerződés azzal a jövőbeni időponttal lép hatályba, 
amikor jelen pályázati kiírás eredményesen lezajlott és a tulajdonosi jogokat a nyertes 
pályázó megszerezte.  
 
Fentiek alapján 2013. március 14. napján aláírásra került a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. és 
Tiszavasvári Város Önkormányzata között a Szentmihályi Gyógyfürdő - Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 60/2013. (III.5.) Kt. számú határozatával elfogadott - 
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bérleti/üzemeltetési szerződése, mely bérleti/üzemeltetési szerződés hatályba lépésének 
időpontját – fentiekben részletezettek szerint - a határozat jövőbeni feltételhez köti.„ 
 
Fentiek szerint a benyújtott pályázati dokumentációban pályázók azt vállalták – mivel 
kifejezetten így szólt a pályázati felhívás -, hogy a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
keresztül üzemeltetnek, így a fejlesztési vállalásokat is a Tiszavasvári Strandfürdő Kft.-
vel szükségszerű megvalósítani, legalább az egyetemleges kötelezettségvállalás szintjén. 
 
Mindezek alapján szükségessé vált a 2013. március 14. napján kelt bérleti üzemeltetési 
szerződés módosítása. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés így az 
5.1, 5.2., 5.3., 5.13., 5.15., 8., 8.1., a 10.1.1. pontjaiban módosul, valamint kiegészül a 1.2. 
ponttal. A szerződés az aláírás napjával hatályba lép, és hatályát veszti a 2013. március 14. 
napján kelt bérleti/üzemeltetési szerződés.  
   
1.) Bérbeadó 15 évre szóló határozott időtartamra bérbe adja a: 
 

a)  tiszavasvári 5702/9 helyrajzi számú, Szentmihályi Gyógyfürdő elnevezésű, kivett 
strandfürdő, bejárati épület, gépház, 4 db medence, kereskedelmi-vendéglátó épület 
művelési ágú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Nyárfa utca 4. szám alatt található, 
2.5816 m2 nagyságú ingatlant (Terheli: a Tiszavasvári belterület 5702/3/A hrsz-t 
illető földhasználati jog, az E-ON ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os 
közcélú légvezetékre: 423 m2 területnagyságra vonatkozik), valamint 

b.) tiszavasvári 5704/11 helyrajzi számú, Szentmihályi Gyógyfürdő elnevezésű, 
kivett beépítetlen terület művelési ágú,  4.3801 m2 nagyságú ingatlant. (Terheli: az 
E-ON ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre: 2148 m2 
területnagyságra vonatkozik), 

c)     tiszavasvári külterület 0289/2 helyrajzi számú kivett közmű művelési ágú, 1339 m2 
nagyságú ingatlant. (Terheli: az E-ON ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os 
közcélú légvezetékre: 87 m2 területnagyságra vonatkozik), 

d)     tiszavasvári 6623/2 helyrajzi számú kivett csónakázó - tó és park művelési ágú, 
6.5327 m2 nagyságú ingatlant. (Terheli: az E-ON ZRt. javára vezetékjog bejegyzés 
22 kV-os közcélú légvezetékre: 1221 m2 területnagyságra vonatkozik, az E-ON ZRt. 
javára vezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre és földkábelre: 649 m2 
területnagyságra vonatkozik) 

megnevezésű ingatlanokat, valamint a Szentmihályi gyógyfürdő és a termálkút 
összekötését szolgáló termálvezetéket, és a strand üzemeltetését, a kapcsolódó 
tevékenységek végzését szolgáló – külön leltárban szerepeltetett – vagyontárgyakat 
(továbbiakban: ingóságok), szakszerű és biztonságos üzemeltetés, fenntartás és a strand-
szolgáltatás teljesítése céljából. 
 
1.2. Bérbeadó kizárólagos tulajdonosa a jelen bérleti szerződés tárgyát képező 
vagyontárgyaknak (ingó- és ingatlanvagyonnak). Az ingóságok jegyzékét a jelen bérleti 
szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza, melyet a szerződő 
felek (cégszerű) aláírásukkal ellátnak. Ezen ingóságokról a Bérlő köteles nyilvántartást 
vezetni, s ezen ingóságokat a szerződés megszűnése esetén köteles a Bérbeadó számára, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Ha az önkormányzati 
tulajdonban lévő, bérbeadás útján hasznosított vagyontárgyak valamelyike eredeti 
rendeltetésének megfelelően nem hasznosítható tovább és annak felújítása, javítása nem 
lehetséges, nem gazdaságos, vagy a felújítás költségeit a Bérbeadó nem viseli, úgy felette a 
Bérlő bérleti joga – a bérleti szerződés 1. sz. melléklete szerinti jegyzék módosulásával 
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egyidejűleg – megszűnik. Az ilyen vagyontárgyakat a Bérlő a Bérbeadó részére visszaadja, 
Bérbeadó pedig dönt e vagyontárgy selejtezéséről. 
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen „bérleti/üzemeltetési szerződés” érvényessége 
alatt a Bérlő, a HU 2003/005.830.01-10 szerződésszámú „Tiszavasvári és Sárközújlak 
határon átnyúló turisztikai fejlesztési programja” című projekt eredményeképpen létrejött 
alábbi létesítmények üzemeltetését 

  
 

- strandfürdő bejárati épület 
- strandfürdő térburkolat 
- strandfürdő gyermekmedence 1-2. 
- strandfürdő gépház 
- termálkút 
 
a támogatási  szerződés 7.8-as pontjában előírt kötelezettségek átvállalásával veszi át. A 
projekt keretében megépített, a fentiekben felsorolt létesítményeket a bérleti/üzemeltetési 
szerződés érvényessége időtartamában a projekt céljainak megfelelően üzemelteti és tartja 
fenn, továbbá a projektből adódó valamennyi szolgáltatási és egyéb kötelezettséget átvállal. 

 
2.1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Szentmihályi Gyógyfürdő (tiszavasvári 5702/9 
hrsz-ú ingatlan) területén Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint a Városi Strand 
tulajdonosa, „strandfejlesztés, kereskedelmi-vendéglátó épület építés” projekt keretében 
hat üzlethelyiségből és egy vizesblokkból álló üzletsort épített.  
A Tiszavasvári Strandfürdő Kft., mint a Szentmihályi Gyógyfürdő bérlője a strandfürdő 
területén a jelen pontban körülírt üzlethelyiségekre a Tiszavasvári Város Önkormányzata által 
kijelölt bérleti jog jogosultjával albérleti szerződést kötött. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy az 1-1.2. pontban felsorolt ingó és ingatlanvagyonra 
vonatkozó  bérleti szerződés tartalma nem terjed ki a „strandfejlesztés, kereskedelmi-
vendéglátó épület építés” projekt keretében megvalósult üzlethelyiségek bérleti jogának  
értékesítésére az továbbra is Tiszavasvári Város Önkormányzatát, mint tulajdonost 
illeti.  
 
3.  Bérlő bérbe veszi az 1-1.2. pont szerinti vagyont és annak működtetésével fürdő, 
közösségi, sport, kulturális szolgáltatást valósít meg. Bérlő kijelenti, hogy a tevékenység 
ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, valamint a tevékenység ellátásához 
szükséges hatósági engedélyeket folyamatosan biztosítja. Bérlő a bérlet tárgyát képező ingó 
és ingatlanvagyon állag, illetve vagyonvédelmét azok átvételétől kezdődően folyamatosan 
köteles biztosítani, az azokkal összefüggő üzemeltetést szakszerűen, biztonságosan, 
folyamatosan és rendeltetésszerűen köteles biztosítani.  
 
4.  Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt vagyontárgyakat birtokolhatja, használhatja, 
kamatait szedheti, de azokat csak a 3. pont szerinti célokra hasznosíthatja. Az 
ingatlanokat és a rajta lévő vagyontárgyakat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. 
Bérlő köteles a bérelt ingatlanon a Bérbeadó által végzett, illetve végeztetett beruházási 
munkálatokat tűrni. Bérbeadó köteles az előzőekben jelzett munkálatokat oly módon végezni, 
illetve végeztetni, hogy a legkisebb mértékben zavarja a Bérlő tevékenységét. 
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5. A Bérlő köteles különösen: 
5.1. A „Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő 
Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról” szóló 60/2013. (III.5.) Kt. számú 
határozattal elfogadott pályázati felhívásra Sotkó Diána és az Elex- Univill Kft által, mint 
együttes pályázók (a továbbiakban: pályázók) által tett érvényes és nyertes pályázatban 
foglaltakat a 2013. ………………… napján kelt együttműködési megállapodás alapján a 
pályázókkal egyetemleges kötelezettként megvalósítani. 
5.2. Az 5.1. pontban foglaltak szerinti fejlesztéseket, beruházásokat I. osztályú 
minőségben megvalósítani, saját költségén. A beruházásokat, fejlesztéseket a tervezés 
fázisában bérbeadóval előzetesen egyeztetni, a fejlesztések, beruházások megvalósításához 
szükséges engedélyeket, tervdokumentációt, szakhatósági állásfoglalásokat saját költségén 
beszerezni, a hatályos jogszabályok alapján saját költségén üzemeltetni. 
Bérlő köteles az önkormányzat előzetes hozzájárulását kérni, bárminemű az 5.1. pontban 
foglaltakon kívüli egyéb, a használati jogviszony tárgya tekintetében tulajdonjogi helyzetet, 
állapotot érintő fejlesztéshez, beruházáshoz.  
 
 
5.3 A bérelt vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, hasznosítani, karbantartani 
saját költségén. A bérlő a bérleményt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, albérletbe, 
vagy más jogcímen használatba az önkormányzat előzetes engedélye nélkül nem 
adhatja. Üzemeltetés jogát másra nem ruházhatja át. 
5.4. A strand idény alatt a folyamatos üzemeltetést biztosítani, ennek érdekében hibaelhárító 
szabályokat működtetni, az üzemzavarok elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül 
gondoskodni, saját költségén; 
5.5. A bérleményt megszakítás nélkül folyamatosan jó gazda gondosságával, az adott 
helyzetben általában elvárható legnagyobb körültekintéssel üzemeltetni, saját költségén, 
különös figyelmet fordítva az üdülőterület nyugalmának megőrzésére;  
5.6. Viselni a bérlemény rendeltetésszerű használatával, fenntartásával, üzemeltetésével 
járó kiadásokat, közterheket, saját költségén. 
5.7. Tűrni, hogy a bérbeadó – akár előzetes bejelentés nélkül is – a bérleménybe bemehessen 
és a fejlesztések és beruházások megvalósulását ellenőrizhesse. Bérbeadó ezen jogával 
nem élhet vissza, így különösen nem zavarhatja a bérleményben folyó rendes üzemeltetési 
tevékenységet és a működtetést nem akadályozhatja. 
5.8. Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületét minden év november 30. 
napjáig tájékoztatni a tárgyévben elvégzett munkálatokról és beruházásokról. 
5.9 bérleményt a szerződésben foglalt céloknak megfelelően használni, hasznosítani. 
5.10. A szükséges nagyjavítási munkákat a strand-idény kezdetéig elvégezni; 
5.11. A síktalanítást, hóeltakarítást saját költségén elvégezni. 
5.12. Az általa bérelt ingatlanon évente – előre meghatározott időpontban - leltárt 
készíteni. A leltár időpontjáról köteles bérbeadót előzetesen 15 nappal, írásban tájékoztatni, 
azon bérbeadó képviselője részt vehet. 
5.13. Bérlő akár pályázati lehetőségek kihasználásával, akár pályázati lehetőségek 
kihasználása nélkül a szerződés tárgyát képező ingatlanon bármilyen jelen szerződésben körül 
nem írt engedélyköteles átalakítási vagy építési munkálatokat kíván végezni, kizárólag az 
önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa előzetes írásbeli hozzájárulásával végezheti 
el. 
5.14. Előre tájékoztatni a közös, vagy nem közös pályázat szükségességéről, lehetőségéről 
az előzetes írásbeli hozzájárulás megadása és a külön megállapodás megkötése végett. A 
tájékoztatásnak megfelelő időben kell történni ahhoz, hogy bérbeadó megalapozott döntést 
hozhasson jelen szerződés 8., 8.1. pontjában foglaltak szerint. 
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5.15. Bérlő a bérlet tárgyát képező ingó és ingatlan vagyon állag-, ill. vagyonvédelmét, 
őrzését szerződés megkötésétől kezdődően folyamatosan köteles biztosítani, saját 
költségén. A bérelt vagyontárgyak állagának megóvása és az e vagyontárgyakkal kívülálló 
harmadik személynek okozott károk megtérítése végett a bérelt vagyonra vagyon- illetve 
felelősségbiztosítást fenntartani. 
5.16. Bérlő vállalja, hogy akár az általa benyújtott pályázat keretében, akár pályázaton 
kívül vállalt azon kötelezettségeket, melyek jelen szerződésben foglaltakon felüli 
többletkötelezettséget jelentenek az önkormányzat részére, valamint jelen szerződéssel 
ellenétesek nem vállal. Kivéve az önkormányzatnak a pályázat ismeretében tett előzetes 
írásbeli hozzájárulásával benyújtott és a hozzájárulásban meghatározott többletterheket meg 
nem haladó mértékű vállalást tartalmazó közös pályázatok. Szerződő felek megállapodnak 
abban, hogy amennyiben a pályázathoz, fejlesztéshez, beruházáshoz az önkormányzat külön 
határozatával hozzájárulását adta, és ennek keretében bárminemű vagyon, vagyontárgy az 
önkormányzat tulajdonába kerülne, felek megállapodnak, hogy a bérlő által elvégzett 
fejlesztések, beruházások megvalósulásának időpontja az a nap, amikor bérbeadó képviselője 
műszaki átadás-átvétel keretében azt bérlőtől átveszi. 
5.17. Bármilyen pályázat benyújtásával kapcsolatos, eljárási és mindennemű egyéb 
költség, bérlőt terheli. 
5.18. A lejáratkor bérlő a beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos semminemű 
követeléssel nem él bérbeadó felé. 
5.19. Csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárás megindításáról haladéktalanul, de 
legkésőbb annak megindítását követő 5 napon belül írásban tájékoztatni Bérbeadót. 
 
5.20. Szerződő felek megállapodnak, hogy: 
5.20.1. Bérlő a szerződés tárgyát képező ingatlanon a Bérlővel előzetesen – legkésőbb a 
rendezvény időpontját megelőző 1 hónappal korábban - egyeztetett időpontban és módon az 
Öhönforgató Fesztivál elnevezésű rendezvény Bérbeadó általi megtartásához hozzájárul.  
5.20.2. Bérlő vállalja, hogy lehetőségeihez mérten együttműködik bérbeadóval a 5.20.1. 
pontban foglalt rendezvényen kívüli alkalmi rendezvények megtartásában azzal, hogy 
térítésmentesen engedélyezi az ideiglenes használatot.  
 
6. A Bérlő a bérbe adott vagyontárgyak után bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj 
összege bruttó 200.000.,- Ft /év. A bérlő a bérleti díjat negyedévente köteles megfizetni, a 
negyedév utolsó hónapja 30. napjáig utólag, számla ellenében, átutalással Tiszavasvári 
Város Önkormányzata 11744144-15404761 folyószámlájára. 
 
7. A szerződés ideje alatt a Bérbeadó kizárólagos jogot biztosít a Bérlőnek arra, hogy a 
bérelt területen rendeltetésszerű szolgáltatásokért a szolgáltatási díjakat saját nevében 
beszedje. Az üzemeltetéssel elért árbevétel ennek megfelelően a Bérlőt illeti meg. A 
működési és karbantartási költségek a Bérlőt terhelik. 
 
8. Bérbeadó együttműködési kötelezettséget vállal a Bérlő által a Tiszavasvári 
Strandfürdő területén pályázati és nem pályázati úton megvalósítandó beruházások, 
fejlesztések megvalósításában, azzal, hogy a Bérbeadó, a szerződés tárgyát képező vagyon 
vonatkozásában, a tulajdonosi helyzetét érintő beruházásokról, fejlesztésekről, azok 
feltételeiről, esetleges közbeszerzési kiírásról, a szükséges nyilatkozatok megtételéről – a 
vonatkozó hatályos joganyag, a Bérlő által rendelkezésre bocsátott tájékoztató anyag 
ismeretében - külön döntéssel határoz. A tájékoztató anyag tartalmazza különösen a 
pályázati felhívást, megvalósítási tervet, határidőket – benyújtási, fenntartási időszak-, 
kötelezettségek, önerő mértéke, esetleges közbeszerzési kötelezettség, a pályázat 
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tulajdoni helyzetet érintő kérdéseit. A Bérlő a tervezett beruházást, fejlesztést a 
közbeszerzési törvényre figyelemmel tervezi, valósítja meg. 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy bérlő akár pályázati lehetőségek kihasználásával, 
akár pályázati lehetőségek kihasználása nélkül végzett beruházás fejlesztés során jelen 
szerződés tárgyát képező ingatlant, ill. az azon lévő felépítményeket – bérbeadó hozzájárulása 
nélkül - semmilyen jogcímen nem terhelheti meg. 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy akár a közösen, akár az egyénileg benyújtott 
pályázat esetében a pályázat benyújtása, ill. a pályázati vállalások előzetes külön írásbeli 
megállapodás tárgyát képezik. 
 
8.1. A bérelt vagyontárgyakon végzett beruházásokat, illetve a bérelt ingatlanon végzett 
beruházást – mindazt, amit a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a tárgyi 
eszköznél értéket növelő beszerzési költségként kell figyelembe venni – az alábbiak szerint 
kell végrehajtani, illetve elszámolni: 
a.) Épület, építmény beruházása, bővítése, felújítása a Bérbeadót terheli, a jelen 
szerződés 8.) pontjában foglalt kivétellel.  
b.) Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, 
pótlása a Bérlőt terhelik.  
 
9. Bérbeadó egyéb kötelezettségei: 
a.) A Bérbeadó köteles a bérleti szerződés hatályba lépésének időpontjában a bérelt 
vagyont a Bérlő birtokába adni. 
b.) A Bérbeadó kötelessége és joga, hogy a Bérlőt a bérleti jogviszony keretében 
ellenőrizze. Az ellenőrzést a Bérlő köteles lehetővé tenni és köteles az ellenőrzéshez minden 
szükséges információt megadni. 
 
10.1. A szerződés megszűntetése, azonnali hatályú felmondással: 
10.1.1. Bérbeadó, bérlő súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal jogosult a 
szerződést megszüntetni. Szerződő felek bérlő súlyos szerződésszegésének tekintik különösen 
az alábbi eseteket: 

- A bérlemény szerződésellenes, rendeltetésellenes használata, illetve ha a jó 
karbantartás elmulasztása veszélyezteti a bérlet tárgyát, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasságát; 

- A bérlő az általa a pályázati dokumentációban, valamint az általuk bármely más 
pályázati felhívásra elkészített pályázati dokumentációban vállalt fejlesztéseket, 
beruházásokat, - a pályázat kiírója által a pályázat megvalósulására vonatkozó 
ellenőrzése/átvétele/minősítése során - az ott meghatározott ütemezés és 
költségvetés szerint nem, vagy nem teljes mértékben, vagy hibásan valósítja meg, 
kivéve azt az esetet, amikor a pályázat megvalósításához az önkormányzat nem járul 
hozzá egyedi döntésével; 

- Amennyiben bérlő ellen jelen szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás 
indul; 

- Bérlő további olyan jogellenes, vagy szerződésszegő magatartása, amely a 
bérbeadó jogait, jogos érdekeit sérti. 

10.1.2. Bérlő a bérbeadó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal jogosult jelen 
szerződést megszüntetni. Szerződő felek a bérbeadó súlyos szerződésszegésének tekintik 
különösen az alábbi eseteket: 

- Bérbeadó szándékosan akadályozza albérlőt az ingatlan használatában.  
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10.1.2.1. Nem minősül akadályozásnak: 
-  az a tény, hogy az önkormányzat, mint a szerződés tárgyát képező ingatlanok 

tulajdonosa, nem járul hozzá a jelen szerződés tárgyát képező tulajdonában lévő 
ingatlanok akár pályázati célú, akár nem pályázati célú megterheléséhez; 

- az a tény, hogy a bérbeadó a bérlő, vagy a Strandfürdő Kft. általi esetleges pályázati 
alapból történő fejlesztésében, valamint egy esetleges közös pályázat során jelen 
szerződés keretein-, ill. a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó együttműködési 
kötelezettségén túlmenő kötelezettséget nem vállal. 

10.1.2.2. A bérlő súlyos szerződésszegése miatt történő, a bérbeadó általi azonnali hatályú 
felmondás esetén a bérlő nem tarthat igényt az általa szerződés szerint megvalósított 
beruházások, fejlesztések ellenértékére, és semminemű egyéb költségre. 
 
10.2. Rendes felmondás: Bérbeadó rendes felmondással mondhatja fel a szerződést 90 napos 
felmondási idővel írásban, ha értékesíteni kívánja a jelen szerződés tárgyát képező ingatlant és 
vagyontárgyakat, és a vevő a jelen üzemeltetési célú bérleti szerződés megszüntetésével 
kívánja megvenni ezeket. A rendes felmondás feltétele, hogy a bérbeadó megfizeti jelen 
szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül, számla ellenében bérlő részére a bérlő 
által szerződésszerűen, ill. - a pályázatban foglaltak szerint - megvalósított fejlesztéseknek, 
beruházásoknak a használati jog ellenértékének időarányos részével és az amortizációval 
csökkentett értékét.  
 
11.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó 
rendelkezései az irányadók.  
 
12. Jelen szerződés vonatkozásában, minden a felek által tett nyilatkozta, bejelentés, 
értesítés, egyéb közlés, melyet a szerződés alapján meg kell, vagy meg lehet tenni 
joghatályosan kizárólag írásban személyes, vagy postai úton történő közléssel teendő 
meg. 
 
13. Szerződő felek a közöttük jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések 
rendezését elsősorban békés úton, bírói út igénybevétele nélkül igyekeznek rendezni, 
amennyiben ez nem lehetséges, kikötik a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét. 
 
14. Jelen szerződés annak aláírásával hatályba lép, hatályát veszti a „a Szentmihályi 
Gyógyfürdő üzemeltetését végző, önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére 
vonatkozó pályázati felhívás”-ról szóló 60/2013. (III.5.) Kt. sz. határozat 1. mellékletével 
elfogadott, 2013. március 14. napján kelt – a 60/2013. (III.5.) Kt. sz. határozat 2.) pontjában 
foglalt pályázat érvényes és eredményes lefolytatását követően a Tiszavasvári Strandfürdő 
Kft. tulajdonrészének pályázó általi tulajdonszerzésének napjával hatályba lépett - 
bérleti/üzemeltetési szerződés. 
 
Jelen bérleti-üzemeltetési szerződést módosított tartalommal egységes szerkezetbe 
foglaltan Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 108/2013. (IV.30.) 
Kt. sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Polgármesterét jelen szerződés aláírására. 
 
Alulírott szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
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Kelt: Tiszavasvári, 2013. ……………. 
 
 
 
 
 
 Tiszavasvári Város Önkormányzata         Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
 Bérbeadó       Bérlő 
 képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester           képv.: …………………………. ügyvezető 
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1. melléklet a 108/2013. (IV.30.) Kt. számú határozattal elfogadott Szentmihályi 
Gyógyfürdő bérleti/üzemeltetési szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosításához 

A leltározott tárgyi eszköz 

So
rs

zá
m

 

nyilvántartási 
száma 

megnevezése, leírása és tartozékai 
(típusa, rajzszáma, mérete, teljesítménye) 

darab 
száma megjegyzés 

1. Elsősegély szoba:   
2.  Függöny+karnis (sárga) 2  
3.  Mosdókagyló 1  
4.  Csaptelep 1  
5.  Piperepolc 1   
6.  Tükör 1  
7.  Törölköző tartó (fém) 1  
8.  Álló fogas (fém) 1   
9.  Kanapé (barna) 1   
10.  Asztal  1   
11.  Szék (fa) 2   
12.  Falvédő 2   
13.  Szekrény (akasztós fehér) 1   
14. Pénztár helyiség:    
15.  Íróasztal (nagy s. barna) 1   
16.  Szemetes (műanyag) 2   
17.  Hosszabbító (2m-es)  1   
18.  Álló fogas (fém) 1   
19.  Szék 2   
20.  Elsősegély láda 1   
21.  Vásárlók könyve 1  
22.  Kosár (műanyag piros) 1  
23.  Függöny+karnis (sárga) 2  
24.  Kulcsos tábla kulcsokkal (69 db kulcs) 1  
25.  Asztal 1  
26.  Hangtechnikai berendezés (kenwood, warantz, vheri) 3   
27.  Mikrofon 1   
28.  Hangszóró 1  
29.  Rádiós óra (digitális) 1   
30.  Pénzosztó (műanyag) 1   
31.  Tűzőgép 1   
32.  Bélyegző („hangrobbanás”) 1   
33.  Nyakba akasztható névtábla 3   
34. Orvosi szoba:    
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35.  Mosdókagyló 1   
36.  Csaptelep 1   
37.  Piperepolc (műanyag) 1   
38.  Törölköző tartó (műanyag) 1   
39.  Tükör 1   
40.  Foly.szappantartó (műanyag) 1   
41.  Függöny+karnis  2   
42.  Wc kagyló 1   
43.  Wc ülőke (műanyag) 1   
44.  Wc papír tartó (műanyag) 1   
45. Vizesblokk:   
46.  Tükör 2  
47.  Piperepolc 2  
48.  Törölköző tartó (fém) 2  
49.  Csaptelep 2   
50.  Mosdókagyló 2   
51.  Wc kagyló 2  
52.  Wc ülőke (műanyag) 2   
53.  Pissoir 1   
54.  Wc kefe 2   
55.  Wc papír tartó (fém) 2   
56.  Fagycsap kulcs 1   
57.  Bojler (60 l-es „Hajdú”) 1   
58.  Tisztítószer tartó szekrény (üveges) 1   
59.  Szemetes (nagy) 1   
60.  Szemetes (kicsi) 1   
61.  Lábtörlő 1   
62. Épület külső terében:    
63.  Parafa tábla (külső falon) 1   
64.  Szemetes kuka (kinti fém) 1   
65. 1. helyiség:   
66.  Poroltó (6 kg) 1  
67.  Lemezszekrény (fém) 1   
68. 2. helyiség:    
69.  Ágykeret+matrac+pléd 1  
70.  Szék 3   
71.  Asztal 2   
72.  Hűtőgép (Sapaton) 1   
73.  Álló fogas (fém) 1   
74.  Tükör 1   
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75. 3. helyiség:    
76.  Szék (fa) 1   
77.  Mentőöv 2   
78.  Molino (tak.szöv) 2   
79.  Football háló (5m-es) 2   
80.  Röplabdaháló 3   
81.  Kézilabda kapuháló 4   
82.  Football kapuháló (4m-es) 2  
83. 4. helyiség: (kádas)   
84.  Fogas (fém) 6  
85.  Sörpad garn. 4  
86.  Röplabda hálótartó oszlop (fém) 4  
87.  Saválló korlátelem 32  
88.  Gyermekmedence látványelem ponyva 1  
89. Vizesblokk férfi:   
90.  Zuhanyzó elválasztó panel 4   
91.  Zuhanyszett 5   
92.  Álló fogas (fém) 1   
93.  Szék (fa) 1   
94.  Pissoir 4   
95.  Wc kagyló 4   
96.  Wc ülőke (műanyag) 4   
97.  Wc kefe (műanyag) 4   
98.  Wc papírtartó (műanyag) 2   
99.  Tükör 1   
100.  Mosdókagyló 1   
101.  Csaptelep 1   
102.  Papírtörlő tartó (műanyag) 1   
103.  Szemetes (műanyag) 1   
104. Vizesblokk női:   
105.  Osztópanel zuhanyzóhoz 4  
106.  Zuhanyszett 5  
107.  Állófogas (fém) 1  
108.  Wc kagyló 6  
109.  Wc ülőke (műanyag) 6  
110.  Szemetes (műanyag) 2  
111.  Wc kefe 4   
112.  Wc papírtartó (műanyag) 6   
113.  Mosdókagyló 1  
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114.  Tükör 1   
115.  Szemetes (műanyag) 1   
116.  Papírtörlő tartó (műanyag) 1   
117.  Csaptelep 1   
118. Öltöző helyiség:    
119.  Álkamera 1   
120.  Öltözőkabin 6   
121.  Öltözőszekrény 139   
122.  Öltöző állvány 2   
123.  Állófogas (fém) 2   
124.  Tükör 1   
125.  Kinti pad 12   
126.  Szemetes (fa, kinti) 6   
127.  Műanyag kuka (120 l-es) 2   
128.  Térvilágítás szett (kempinghez) 1  
129.  Reflektor 4  
130.  Főkapcs.szekrény 1  
131.  Elosztódoboz 3  
132.  Tűzoltó készülék (6 kg-os) 1  
133.  Vízilabda kapu hálóval 2  
134.  Szemetes vödör 1  
135.  Állófogas (fém) 1   
136.  Gázálarc 1   
137.  Műanyag mentesítő hordó 8   
138.  Gáztalanító (termálkúthoz) 1   
139.  Ivóvízkút idom 2   
140.  Ivóvízkút vezetőcső 1   
141.  Ivóvízkút mérőóra (tolózár+idomok) 1   
142.  Forgatószivattyú (gyerekmedencéhez) 1   
143.  Szűrőkosár (gyerekmedencéhez) 1   
144.  Termálkút szerelvény 8   
145.  Műanyag tartály (1m3-es) 2   
146.  Almatúra (körépület körül) 15  
147.  Fali fogas (fém) 6  
148.  Korlátláb (fém) 8  
149.  Pad 2  
150.  Saválló dögönyöző 1   
151.  Saválló zuhanyzó+korlát 2   
152.  4 állású zuhanyzó (saválló) 1  
153.  Korlát (fém) 1   
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154.  Korlát (fa) 1   
155.  Kandelláber 1   
156.  Footballkapu (5m-es) 2   
157.  Footballkapu (4m-es) 4   
158.  Labdafogó háló (fém) 1   
159.  Lelátó (fa) 5   
160.  Ivóvízkút 4 csappal (gomba) 1   
161.  Kinti vizesblokk 1   
162.  Beton asztal 4+1 elöl   
163.  Játszótéri elemek (fa) 3   
164.  Tűzvédelmi főkapcsoló (kempinghez) 1   
165.  Hangszóró 4   
166.  Kábeltartó oszlop (kempinghez) 8   
167.  Műanyag kuka (120 l-es) 1   
168.  Kandelláber (bejárati úton) 5   
169.  Virágtartó (eternitcső) 3  
170.  Napozóasztal (hőcserélőn) 1  
171.  Reflektor 5  
172.  Kandelláber 6 (úszó.m.) 
173.  Ivókút 1 (úszó.m.) 
174.  Korlát (fém) 2 (úszó.m.) 
175.  Tolózár kulcs (3m-es) 1   
176. 01247 Búvárszivattyú (SCH) 1 termálkút 
177. 01251 Búvárszivattyú (K-64) 1 termálkút 

178. 01257 KRIPSOL szivattyú I. 1 úszómedence 
vízforgató 

179. 01258 KRIPSOL szivattyú II. 1 úszómedence 
vízforgató 

180. 01632 Úszómedence- vízforgató  1 technika 

181. 00658  Többfokozatú szivattyú 1 oldalsodró 
szivattyú 

182. 01248  Vízforgató technika  1 gyerekmedencék 
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 leltári szám mennyiség mennyiségi 
egység megnevezése  megjegyzés 

 Betétdíjas göngyölegek (281 fksz.):  
1.  2 db 1000 l-es műanyag vegyszertároló tartály  
 Költségként elszámolt eszközök: 
1.  1 doboz Karszalagok nyílvántartás szerint  
2.  1 db Állkamera  
3.  1 db Pénzkazetta (fém, kék)   
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Az épület (ingatlan) 

leltári helyrajzi telekkönyvi megnevezése (utca, házszám) megjegyzés 

So
rs

zá
m

 

száma   

1.  00563 5702/3   Strandfürdő földterület   
2.  00901 0289/2   Termálkút földterület   
3.  00627      Strandfürdő WC épület Nyárfa u. 4.   
4.  00628     Strandfürdő öltöző Nyárfa u. 4.   
5.  01630     Strandfürdő bejárati épület Nyárfa u. 4.   
6.  00447      Strandfürdő kerítés  első 
7.  00448      Strandfürdő leürítő csatorna   
8.  00450      Strandfürdő termálvezeték   
9.  00454      Strandfürdő elosztó akna   

10.  00479      Strandfürdő oldó medence 
úszómedence tároló 
puffer 

11.  00484      Strandfürdő ülepítő medence   
12.  00494      Sósvíztározó (Csónakázó-tó)    
13.  00498      Termálkút kerítés   régi kút 
14.  01628      Strandfürdő térburkolat   
15.  01629      Új termálkút  
16.  01631      Strandfürdő gépház   
17.  02252      Strandfürdő homokos pálya   
18.  00472      Strandfürdő belső járdák   
19.  00475      Strandfürdő kerítés  hátsó, oldalsó 
20.  00501      Strandfürdő kiegyenlítő tároló    
21.  01013      Strandfürdő termálkút- kútfej  új kút 
22.  00476      Strandfürdő közművezeték   
23.  00477      Strandfürdő kútbekötő vezeték   
24.  00478      Strandfürdő mészoltó medence  megszűnt 
25.  00480      Strandfürdő szűrőtartály I.  megszűnt 
26.  00481      Strandfürdő szűrőtartály II.  megszűnt 
27.  00482      Strandfürdő termálvízzé nyilvánítás   
28.  00483      Strandfürdő térvilágítás   
29.  00485    Strandfürdőmedence leürítő vezeték  
30.  00486    Strandfürdő 200-as AC termál bekötő  
31. 00487     Strandfürdő energiaellátás   
32. 00488     Strandfürdő külső közmű gyermekmedence  megszűnt 
33. 00489     Strandfürdő meleg vizes alaphálózat   
34. 00490     Strandfürdő gyermekmedence I.   
35. 00491     Strandfürdő gyermekmedence II.   
36. 00492     Strandfürdő úszómedence   

37. 00493     Strandfürdő körmedence   termálmedence 
38. 00444     Termálkút  régi kút 
39.      Hőcserélő  érték nélkül 
40.      Gáztalanító épület (régi kút)  érték nélkül 
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés a tiszavasvári 2356 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat 

részére történő felajánlásáról. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

109/2013. (IV.30.) Kt. számú  
határozata 

 
A tiszavasvári 2356 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról 

 
 

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 Ringer Ferenc Szerencs, Ondi u. 6. és Csorba Péter Szerencs, 
Petrikovics u. 62. szám alatti lakosok tulajdonában lévő tiszavasvári 2356 hrsz-ú ingatlan 
Tiszavasvári Város Önkormányzata részére történő felajánlását nem fogadja el, azt nem 
kívánja megvásárolni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a felajánlókat a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (21.np.): Tájékoztató az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2012.évi 
munkájáról szóló beszámolóról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Hozzászólások: 
 
Sipos Ibolya alpolgármester: 
Sajnálatosnak tartotta, hogy az utóbbi időben sok lakossági bejelentést kapott arra 
vonatkozóan, hogy az orvosok nem tartják be a rendelési időt. Tehát vagy a rendelési idő 
lejárta előtt elmennek az orvosok, vagy sokat késnek.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Javasolta, hogy minden ilyen problémával kapcsolatban forduljanak az önkormányzathoz az 
érintettek és igyekezni fognak az érintett orvosoknak felhívni a figyelmét ezekre a 
viszáságokra.  
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Egyebek: 
 
Hozzászólások: 
 
Tündik András képviselő: 
Megkérdezte, hogy a Vasvári Pál Múzeum felújítása során keletkezett bontási-építési anyag 
megvásárlására vagy elvitelére magánszemélyeknek van-e lehetőségük vagy a Városi 
Kincstár használja fel azokat. A szőlővel kapcsolatban elmondta, hogy az ugyan Szorgalmatos 
Önkormányzatához tartozik közigazgatásilag, de kérte a lakosság, hogy az önkormányzat 
vegye fel velük a kapcsolatot, mivel a bevezető út nagyon tönkre van, mely egy 200 méteres 
útszakasz. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az elő kérdésre válaszul elmondta, hogy a múzeum felújítása során keletkezett bontási 
hulladékot a nyertes közbeszerzési pályázónak kell elszállítani. Alapesetben a közbeszerzési 
kiírások úgy szoktak történni, hogy mindig a nyertes pályázó szállítja el, semmisíti meg, vagy 
viszi el. Közvetítik majd esetleg ezt a felvetést a Vasvári Pál Múzeum igazgatója felé, majd ő 
ezt pontosan meg tudja határozni, mivel ők voltak azok, akiknél lefolytatták, illetve a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumigazgatóság volt, aki lefolytatta a közbeszerzési 
kiírást. A szőlőskert útjával kapcsolatos képviselői felvetésre elmondta, hogy Szorgalmatos 
polgármesterének, Takács Pálnénak ír egy megkereső levelet a képviselő-testület nevében, 
hogy egy ilyen dolog felvetődött. Ha bármiféle lehetőséget lát rá, akkor igyekezzenek 
valamelyest rendbe tenni legalább a bekötő útszakaszt.  
 
Dr. Tóth Marianna osztályvezető: 
Felolvasta a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnázium 
Tagintézménye által készített ballagási meghívót.  
 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester 
bezárta, a Képviselő – testület zárt üléssel folytatta munkáját. 
 
 

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


