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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2014. február 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  
                  (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 
Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, 

Cselényi Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Szabó 
Krisztián, Szabó Zoltánné képviselők  

 
Távol maradt:      Balogh Sándor, Ráduly Zsolt,  Szőke Zoltán és Tündik András képviselők. 
 
Meghívottként részt vettek:  
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Gáll Attila 
köztisztviselő, Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő, Gombás Marianna Építési Irodavezető, 
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő  
 
Meghívottként távolt maradt:  
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Girus András osztályvezető, Harasztiné Gorzsás 
Ildikó köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Aleváné Siter Éva köztisztviselő, Dr. 
Groncsák Andrea a Városi Kincstár vezetője 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Csukásné Oláh Szilvia 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 8 fő képviselő volt jelen. Ezt 
követően kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok 
megtárgyalásának elfogadásáról azzal a kiegészítéssel, hogy „Egyebek” napirendi ponton 
belül a képviselő-testület tárgyalja meg  „A városi Sporttelep felújítására benyújtandó 
pályázatról”  szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő–testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
polgármester által tett kiegészítéssel együtt elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
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 a Varázsceruza óvoda épületének felújítása érdekében pályázat 

benyújtásáról   
       

2. Előterjesztés a Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb vezető) álláshelyének 
betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló 17/2014. (I.30.) Kt. számú határozat 
hatályon kívül helyezéséről 

  
3. Egyebek;  Előterjesztés a városi Sporttelep felújítására benyújtandó pályázatról    
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda épületének felújítása 
érdekében pályázat benyújtásáról  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gáll Attila köztisztviselő  
 
 
Gáll Attila köztisztviselő szóbeli kiegészítése: 
Hozzászólásában elmondta, ahogyan az előterjesztésből is kiderül, január 31-én megjelent 
belügyminisztériumi rendelet alapján nyílt lehetősége az önkormányzatnak kötelező  
feladatok ellátásának támogatására igénybe venni pályázati forrást. Ennek a benyújtási 
határideje február 13., vagyis a mai nap során kell az EBR-42 rendszerbe ezt berögzíteni, 
ezért is kellett legkésőbb a mai napra összehívni a képviselő-testületet. A pályázat során 30 
millió forintra pályázhat az önkormányzat, amihez 20 % önerő hozzáadása szükséges, és a 
Vörös Hadsereg úti Varázsceruza Óvodának a teljes fűtés korszerűsítését szeretnénk 
megvalósítani ebből. A pályázat elbírálása viszonylag rövid időt vesz igénybe, március végére 
már döntés születik ez ügyben. Ha kedvezően bírálják el a kérelmet, akkor a következő fűtési 
szezonra meg is valósulhat ez a beruházás. 
 
Kérdés: 
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Megkérdezte, hogy a határozat-tervezet 4.  pontjában szerepel az, hogy a Képviselő-testület 
vállalja, hogy az építési költségekre fordítható összeg 5 %-át közfoglalkoztatottak 
alkalmazására fordítja. Az a cég, aki elnyeri a pályázatot, ő fogja foglalkoztatni ezeket az 
embereket, vagy az önkormányzat átadja ezeket a közmunkásokat? 
 
Válasz: 
 
Gáll Attila köztisztviselő: 
Válaszában elmondta, hogy az önkormányzatnak kell őket foglalkoztatni. Ez kötelező vállalás 
volt, nem plusz költség. Az építési költségnél gyakorlatilag ezzel csökkennek a díj költségek,  
és az önkormányzat foglalkoztatásában meg is van szabva, hogy ezen a beruházáson kell majd 
ezeknek az embereknek  közreműködniük.  Tehát erről a kivitelezővel majd így kell 
megegyezni, hogy ők foglalkoztassák majd ezeket az embereket.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
32/2014. (II.13.) Kt. számú 

határozata 
 

A Varázsceruza Óvoda épületének felújítása érdekében pályázat benyújtásáról  
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata  Képviselő-testülete 
 

1. A 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a Tiszavasvári Egyesített 
Óvodai Intézmény Varázsceruza Óvoda (4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg u.  10/a.) 
épületének energetikai felújítása érdekében. 

 
2. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
 

A beruházás összköltsége:   37.499.290,-Ft 
Igényelt támogatás (80%):  29.999.432,-Ft 
Önkormányzati saját erő (20%):   7.499.858,-Ft 

 
3. A beruházás megvalósításához szükséges saját erő fedezetét Tiszavasvári Város 

Önkormányzata 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
 

4. Vállalja,  hogy az építési költségekre fordítható összeg 5 %-át, azaz 1.499.972,-Ft-ot 
közfoglalkoztatottak alkalmazására fordítja. 

 
5. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához. 
 
 
 
Határidő:  2014. február  13.   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb vezető) 
álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló 
17/2014. (I.30.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
 
 
Dr. Köblös Ibolya szóbeli kiegészítése: 
Elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 9. § (6) bekezdése szerint 
a „helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési 
szerv és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve 
feladatkörének gyakorlásához szükséges hatásköröket – ha törvény másként nem rendelkezik – 
az irányító szerv gyakorolja”.  
Itt egy kivételt tesz a  jogszabály, kivéve a költségvetési szerv  gazdasági vezetőjének 
kinevezése, felmentése, megbízásának visszavonása továbbá díjazásának megállapítása 
hatáskörében, mivel ezt a jogot az irányító szerv vezetője, azaz Tiszavasvári Város 
Polgármestere gyakorolja ebben az esetben, ezért van szükség a pályázat visszavonására, 
illetve a pályázat kiírásáról szóló határozat hatályon kívül helyezésére. 
 
Kérdés: 
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Megkérdezte, hogy Polgármester Úr erre vonatkozóan írt –e ki pályázatot. 
 
Válasz: 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Válaszában elmondta, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a magasabb 
vezető és a vezető ebbe a körbe tartozik,  a gazdasági vezetői állás csak pályázati úton tölthető 
be, és egyéb közalkalmazotti, határozatlan idejű  jogviszonyok is csak pályázati úton tölthetők 
be, ezért ezt az álláshelyet meg kell hirdetnie a polgármesternek. 
 
Mivel több kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
33/2014. (II.13.) Kt. számú  
                 határozata 
 

A Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére 
vonatkozó pályázat kiírásáról szóló 17/2014. (I.30.) Kt. számú határozat hatályon 

kívül helyezéséről 
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Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV törvény (a továbbiakban Áht.) 2. §-ának (1) bekezdés i., pontja; 9. § (1) bekezdése 
c, pontja, valamint 9. § (6) bekezdése alapján: 
 
1.  Megállapítja, hogy a Városi Kincstár gazdasági vezetőjére vonatkozó pályázat  kiírása nem 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, amelyre 
tekintettel a  gazdasági vezetői pályázati kiírásról szóló 17/2014. (I.30.) Kt. számú 
határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
2. Felkéri a polgármestert,  hogy a pályázati kiírás a Személyügyi Központ internetes 

oldaláról történő törléséről gondoskodjon. 
 
Határidő:  azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Egyebek: 
 
Tárgy (3.np.): Előterjesztés a városi Sporttelep felújítására benyújtandó pályázatról 
Előadó:            Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:   Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő   
 
 
Hozzászólás: 
 
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő: 
Hozzászólásában elmondta, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a Tiszavasvári, Fehértói u. 
2/b. sz. alatt lévő városi sporttelep felújítási program TAO előminősítéses pályázatára kíván 
pályázatot benyújtani, melynek keretében a labdarúgó pálya É –i lelátórésze 30 m-es 
szakaszának felújítását és lefedését foglalná magába, továbbá a fa ülőszerkezetek is 
kicserélésre kerülnének.  
 
Pályakarbantartó gépek beszerzésére is pályáznának, úgy mint öntözőberendezés, 
gyepszellőztető és fűnyírótraktor. 
 
Az elszámolható költség max. összege br. 10 millió forint. 
A támogatás max. mértéke az elszámolható költségek 70 %-a. 
Az elnyerhető támogatás max. összege br. 7 millió forint. 
 
A határozat-tervezet a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatot 
tartalmazza, melynek lényege a következő: 
 
Hozzájárul az Önkormányzat 

 ahhoz, hogy a Tv. Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának 
adókedvezménye sporttelep felújítási program keretében nyertes pályázat esetén a 
sporttelepen sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást valósítson meg. 

 Sportegyesület a megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport 
támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően 
használja.  

 Amennyiben a felújítás építési engedély köteles úgy hozzájárul ahhoz, hogy az 
ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 évre az igénybe vett támogatás 
mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára.  

 Kijelenti az önkormányzat, hogy az ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn 
olyan joga, amely akadályozná a felújítás megvalósítását. Kötelezettséget vállal arra, 
hogy ilyen jogot a felújítás megvalósítását követő 5 év alatt a tulajdonos nem alapít. 

Mivel kérdés, több hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
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A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2014. (II.13.) Kt. számú  
határozata 

 
A városi Sporttelep felújítására benyújtandó pályázatról 

 
 

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 határozat mellékletét képező tartalommal hozzájárul ahhoz, hogy a 
Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 
sporttelep felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében, nyertes pályázat esetén 
a tiszavasvári 2438 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Tiszavasvári Fehértói u. 
2/B. címen található sporttelep ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást 
megvalósítson. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot írja alá. 

Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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  34/2014.(II.13.) Kt. számú határozat melléklete 

 

Tulajdonosi hozzájáruló  nyilatkozat 

(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén) 

  

Alulírott Dr. Fülöp Erik kijelentem, hogy a Körzeti Földhivatal Nyíregyháza Földhivatalnál 2438 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári Fehértói u. 2/B. címen található 
ingatlan az általam képviselt 1/1 arányú tulajdonát képezi. 

Az általam képviselt Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a 
Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep 
felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett 
ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári 
Sportegyesület a megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a 
továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra 
vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.  

Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, a Tiszavasvári Város Önkormányzata 
mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év 
határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam 
javára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a 
(PÁLYÁZÓ)-val együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem 
és a rendelkezésére bocsátom. 

Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely 
akadályozná a Tiszavasvári Sportegyesület-t abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást 
megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás 
megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít. 

A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Tiszavasvári Város 
Önkormányzata -ra/-re, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult 
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 
felhatalmazással.  

Kelt: Tiszavasvári, 2014. február …. 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 Képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Mivel a Képviselő-testület nyílt ülésén több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Dr. 
Fülöp Erik polgármester  megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.  
 
 
 

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


