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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2015. július 30-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyílt üléséről. 

 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Bakné Répási 

Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó 

László, Ráduly Zsolt és Szabó Krisztián képviselők.                                      

 

Távol maradt: Munkácsi Mihály alpolgármester, Kovácsné Nagy Julianna és Szőke Zoltán 

képviselők.    

 

Meghívottként részt vettek:  

Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András 

osztályvezető, Kovács Edina köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Aleváné 

Siteri Éva köztisztviselő, Fekete Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, Lácz Klaudia a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. munkatársa, 

Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Krasznainé Dr. Csikós 

Magdolna a Városi Kincstár vezetője, Kerekesné Lévai Erika a Magiszter Alapítványi Óvoda, 

Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola vezetője, Kulcsár Lászlóné a Tiszavasvári 

Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárvezetője és Dr. Groncsák Andrea a Városi 

Kincstár munkatársa. 

 

Meghívottként távolt maradt:  
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, Kulcsár Sándorné a Magiszter Alapítványi 

Óvoda vezetője, Szabó András a HBVSZ Zrt. üzemigazgatója, Benyusz Marcell a Vasvári Pál 

Múzeum megbízott vezető helyettese, Vámosi Alíz TKKI esélyegyenlőségi mentor, Dr. 

Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője és Dr. Vinnai Győző országgyűlési 

képviselő.  

 

Jegyzőkönyv-vezető: Cziáky Tímea 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

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

képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. Ezt 

követően kérte, hogy az eredetileg meghirdetett sorrendben haladjanak. 

 

 

A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt 

sorrendjét. 

 

A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta 

meg a Képviselő-testület: 
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NAPIRENDEK               
 

 

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

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

3. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről és a 

2015. évre szóló működési támogatásának biztosításáról.  

 

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeltének módosításáról. 

 

5. Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és 

Szakiskola 2014/2015. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról.  

 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2014/2015-ös nevelési év 

működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2015/2016-os nevelési évi előkészületeiről 

szóló beszámolóról.  

 

7. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosításáról.  

 

8. Előterjesztés a 142/2015. (V.21.) Kt. számú határozattal módosított 50/2015. (III.26.) 

Kt. számú határozattal megalakított bizottság 2015. június 30-ig végzett munkájáról, 

illetve megállapításairól szóló tájékoztatásról.  

 

9. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2015 

(VI.08.) Kt. számú határozata alapján megállapított működtetési hozzájárulás 

megfizetésének vállalásáról.        

 

10. Előterjesztés forgalom szabályozási táblák kihelyezéséről. 

 

11. Előterjesztés Páli Józsefné bérleti jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó 

kérelméről.  

 

12. Előterjesztés önkormányzati bérlakások értékesítéséről.  

 

13. Előterjesztés a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által leadott Tiszavasvári, Ady E. u. 8. 

sz. alatti helyiségek bérbeadásáról.  

 

14. Előterjesztés üdülőingatlan felajánlásáról.  

 

15. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálatáról.  

 

16. Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság munkájáról.  

 

17. Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.  

 

18. Egyebek 
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ZÁRT ÜLÉS 

 

19. Előterjesztés „Pethe Ferenc” Kitüntető Díj odaítéléséről.  
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Tárgy (1.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett 

munkájáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

 

Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés között 

végzett munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően: 

 

 

Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 

    

Ssz.        

1. 2015. június 26. N1 Televízió 

Városrehabilitációs 

pályázattal kapcsolatos 

interjú 

2. 2015. június 26. Vona Gábor 

Városrehabilitációs 

pályázattal kapcsolatos 

helyszíni szemle 

3. 2015. június 26.  Tiszabezdéd Megemlékezés, beszéd 

4. 2015. június 29. 

Dancs Miklós a Kézilabda Szakosztály vezetője 

  

5. 2015. június 29. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Értékek Tára 

Vándorkiállítás tiszavasvári 

kiállítása Megnyitó, beszéd 

6. 2015. június 30. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés ülése 

7. 2015. június 30. Semmelweis Nap Ünnepi beszéd 

8. 2015. július 02. 

Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

Hajdúböszörmény Tanácsülés 

9. 2015. július 06. Polgármesteri fogadónap 

10. 2015. július 07. Kovács Zsolt 

Üdülőbejárás, Kovács Zsolt 

bemutatása 

11. 2015. július 09. Vasvári Pál Emléknap 

12. 2015. július 13. Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

13. 2015. július 13. Dr. Elek Tamás KLIK igazgató 

Aktuális kérdések 

megbeszélése, pályázattal 

kapcsolatos lehetőségek 

megbeszélése 

14. 2015. július 13. 

Fekete Erika a Tiszavavsári Egszségügyi Nonoprofit Kft. 

ügyvezetője 

15. 2015. július 15. Nyíregyháza 

Sajtótájékoztató 

utcanévváltozással 

kapcsolatban 

16. 2015. július 15. Nyíregyháza Alakuló ülés 
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A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–

testületi ülés között végzett munkájáról. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester elmondta, hogy van a két képviselő-testületi ülés között négy 

döntés született átruházott hatáskörben, melyek a jelenlegi költségvetési előterjesztésbe 

bekerültek, így azokat nem ismertetné külön a képviselő-testület felé, mivel írásos formában 

mindenki olvashatta. 

 

 

Tárgy (2.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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

173/2015. (VII.30.) Kt. számú 

határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

   39/2015.(III.5.)  Kt. számú határozata 

172/2015. (VII.13.)  Kt. számú határozata 

127/2015.(V.21.)  Kt. számú határozata  

140/2015. (V.21.)  Kt. számú határozata 

168/2015. (VI.25.)  Kt. számú határozata  

150/2015. (VI.25.)  Kt. számú határozata 

151/2015. (VI.25.)  Kt. számú határozata 

152/2015. (VI.25.)  Kt. számú határozata 

155/2015. (VI.25.)  Kt. számú határozata 

156/2015. (VI.25.)  Kt. számú határozata  

170/2015. (VI.25.)  Kt. számú határozata  

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. 2015. évi 

üzleti tervéről és a 2015. évre szóló működési támogatásának 

biztosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára.  

 

Hozzászólások:  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő:  

Az Egészségügyi Kft. átlépte a teljesítmény volumenkorlátot, és nem kap rá megfelelő 

finanszírozást, az azt jelenti, hogy nagyon sok beteget látnak el. Ebből kifolyólag az lenne a 

kérdése, hogy a teljesítmény volumenkorlát emelését fogják-e indítványozni. A másik 

kérdése, hogy látja az előterjesztésben, hogy új profil is megjelenhetne a szakrendelések 

között. Ennek hol tart az előkészítése? Megjegyezte, hogy nagyon nagy területet látnak el, 

Tiszavasvári, Szorgalmatos, stb. Ezek a települések semmiféle hozzájárulást nem fizetnek. 

Van-e lehetőség arra, mivel az önkormányzatnak nagyon sokkal kell kipótolni a működést, 

hogy ezek a települések valamilyen százalékban hozzájáruljanak ahhoz, hogy az ő lakosaikat 

is a járóbeteg szakrendelésen lássák el.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megkérdezte Fekete Erika ügyvezetőt, hogy tud-e most válaszolni a kérdésekre, vagy majd 

írásban. 

 

Fekete Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője: 

Válaszul elmondta, hogy most válaszolna. Tájékoztatta a képviselőket, hogy kétszer van 

lehetőség egy évben többletkapacitás igényt benyújtani az Országos Tisztifőorvosi 

Hivatalhoz. Az egyik a tavaszi időszak, akkor áprilisban ülésezik a bizottság, a másik 

lehetőség pedig szeptemberben van, ami előtt most állnak. Elmondta, hogy a szeptemberi 

bizottsági ülésre elő lehetne készíteni egy többletkapacitási igény. Megkérdezte, hogy a 

második kérdés a területi ellátásra vonatkozott-e.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő:  

A kérdés a bővítésre vonatkozott, például sportorvosi szolgálat.  

 

Fekete Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy új szakmák bevezetésére van lehetőségük. Ezt 

átcsoportosítással meg lehetne oldani. A jelenlegi szakorvosi óraszámokon belül, és a nem 

szakorvosi szakórákon belüli átcsoportosítással be tudnának vezetni olyan új szakmákat, 

amivel költséghatékonyabbá tudnák tenni a Kft. költségvetését, illetve ami a lakosság érdekeit 

is szolgálná. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 6 település van a környéken, amik a 

működési területükhöz tartoznak. A kérdésre válaszul elmondta, hogy nyilván van lehetőség a 

települések részéről hozzájárulás kérésére, azonban véleménye szerint ezt Dr. Fülöp Erik 

polgármester jobban tudja.  
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Bakné Répási Ágnes képviselő:  

Megkérdezte, hogy ha a szeptemberi ülésre lesz előkészítve a többletkapacitás igény, akkor 

nem fognak-e kicsúszni a határidőből. Kérdése volt még, hogy akkor kell majd ezt tárgyalni, 

vagy akkorra kell beadni ezt a kérelmet. 

 

Fekete Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője: 

Az elhangzott kérdésre reagálva kifejtette, hogy a kérelmet augusztus közepéig legkésőbb be 

kell nyújtani ahhoz, hogy azt a szeptemberi ülésen tudják tárgyalni.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Akkor miért nem nyújtotta be most?  

 

Fekete Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője: 

Válaszul elmondta, hogy az anyagok már elő vannak készítve. 

 

Császár József Sándor képviselő: 

Az elhangzottakra reagálva hozzátette, hogy köztudott, hogy augusztusban nincs testületi ülés. 

 

Fekete Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője: 

Megjegyezte, hogy remélhetőleg rendkívüli ülés keretén belül meg tudja tárgyalni a 

képviselő-testület. Elmondta, hogy az előterjesztés már elő van készítve, minden anyag 

megvan hozzá. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy már találkozott ezzel az előterjesztéssel. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő:  

Van-e lehetőség arra, hogy Dr. Fülöp Erik polgármester tárgyaljon a települések vezetőivel a 

települési hozzájárulással kapcsolatban, és esetleg valamilyen segítséget kérjen tőlük? 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy természetesen van erre lehetőség. Meg fogja majd keresni ezeket a 

település vezetőket.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő:  

Véleménye szerint ezt minél hamarabb meg kellene tenni, mert nagyon sokkal kell támogatnia 

az önkormányzatnak a Járóbeteg Szakrendelőt. Meglátása szerint jelenleg nem teljesen 

költség hatékony, aminek az egyik oka az, hogy nagyon nagy a betegellátási terület.   

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy elő fogják ezt készíteni. Meglátása szerint ez képviselő-

testületi döntést igényel, tehát az informális jellegű tárgyalások mellett a képviselő-testületnek 

is ki kell fejeznie a szándékát ezzel kapcsolatban. Ez hasonlóképpen működne, mint a 

közösen fenntartott tűzoltósággal kapcsolatban volt, hogy hivatalosan is megkeresték a 

településeket. Szeretné, ha lenne súlya ennek a döntésnek, egy testületi javaslat, döntés állna 

mögötte. Elmondta, hogy tudja, hogy van ennek veszélye is. Tájékoztatta a képviselőket, hogy 

ki fogják ezt dolgozni, nem teszi fel ezt külön szavazásra. Elmondta, hogy valóban lehetséges, 

hogy lesz majd rendkívüli testületi ülés, amelyen ezzel kapcsolatban egy határozatot 

hozhatnak.  
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Dr. Rojkó László képviselő: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy ennek azért nem látja értelmét, mert szabad 

orvosválasztás van. Az orvos dönti el, hogy fogadja-e a beteget, vagy nem. Nyilvánvalóan 

ennek úgy kéne működnie, hogy ha fogadja, akkor nem az itteni lakosok kárára. Meg lehet 

tenni azt, hogy más városokból, körzetekből nem látja el a beteget.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Meglátása szerint összetettebb a dolog. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő:  

Elmondta, hogy vannak ellátási területek. Megtehetik, hogy kizárják ezeket a lakosokat, akkor 

viszont felháborodás lesz a vége. Meglátása szerint jobb lenne futni egy kört, hogy a környező 

települések nem szállnának-e be a finanszírozásba. Mert annak, hogy 130%-ot teljesítenek, 

egyik oka az, hogy itt vannak a környező településekről a betegek.  

 

Dr. Rojkó László képviselő: 

Véleménye szerint lehet futni köröket természetesen. Viszont az önkormányzat vagy 

elfogadja, hogy elutasítja. Van egy olyan lehetőség, hogy kizárják azokat a betegeket, akik 

nem ide tartoznak. Elsősorban az a fontos, hogy a helyiek legyenek ellátva. Meglátása szerint 

a helyiek biztos nem fognak felháborodni. Oda kell figyelni arra, hogy az a bizonyos létszám 

ne kerüljön feljebb, és akkor alapvetően 100%-osan kapják meg a finanszírozást a TB-től.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő:  

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy ha a települések nem fognak beleegyezni abba, 

hogy segítsenek ennek a finanszírozásába, akkor lehet tovább gondolkodni, hogy ahhoz, hogy 

biztosítsák, hogy Tiszavasváriban az itteni lakosok kapják meg a 100%-os ellátást, milyen 

lépéseket kell tenni. Úgy gondolja azonban, hogy az első lépés az lenne, hogy az 

önkormányzatok vezetőivel tárgyaljanak. Elmondta, hogy tudja mindenki, hogy bizonyos 

szakrendeléseken nagyon nagy a várólista. Ha kibővítik a profilt, az a várólista csökkenéséhez 

hozzájárulna?  

 

Fekete Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője: 

Elmondta, hogy a szemészet, és a röntgen szakorvosi rendelések azok, amiknél hatalmas a 

várólista. Az átcsoportosítást úgy készítette elő, hogy tekintettel volt erre a két szakrendelésre, 

és ezeknél a rendeléseknél mindenképpen szeretné csökkenteni a  várólistát. Van még egy 

olyan lehetőség, hogy térítési díj ellenében - 1500-2000,- Forintos térítési díj ellenében - a 

szakrendelésen lehetne fogadni azokat a betegeket, akik lényegében fizetnének ezért a 

szolgáltatásért. Ez is bevételt jelentene a központnak, illetve az önkormányzatnak is.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő:  

Megköszönte a választ. Meglátása szerint jó volna, hogyha ez megvalósulhatna, mert már 

nagyon sok beteg jár át Polgárra. Ha Polgáron meg tudják tenni, hogy a Tiszavasvári 

betegeket egy héten belül ellátják, akkor egy ilyen volumenű városnak, mint Tiszavasvárinak 

is el kellene érnie oda, hogy ne hónapokat kelljen várni arra, hogy bekerülhessenek a betegek 

egy-egy szakrendelésre.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

174/2015. (VII.30.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről és a 2015. évre szóló 

működési támogatásának biztosításáról 

 

 

(amely az 5/2015.(VII.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft) 2015. évi üzleti tervét a 

határozattervezet 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Kft. részére működési kiadások finanszírozása 

céljából támogatást biztosít 12.029 eFt összegben, a határozattervezet 2. számú 

mellékletében található megállapodás-tervezetben rögzítettek szerint. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban említett megállapodás aláírására. 

 

4. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetés legközelebbi módosításakor a fentiek 

kerüljenek átvezetésre. 

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 

 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

         Badics Ildikó jegyző 

         Fekete Erika ügyvezető 
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             174/2015.(VII.30.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 

 

      

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft 
 

 

 

 

 

 

ÜZLETI TERV 

 

 

2015. év 

 

Fekete Erika, ügyvezető 

      Készült: 2015. június 10. 

 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

 

A társaság 2014. július 31-én alakult a 25015056-2-15 adószám alatt, a cégbíróság a 15-09-

082154 cégjegyzék szám alatt jegyezte be, 4440. Tiszavasvári, Kabay János utca 23. szám 

alatt. 

  

A Társaság az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatásokat látja el. Fő tevékenységi köre: 8622’08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás. 

Működési területe Tiszavasvári, Tiszalök, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár 

közigazgatási területei. Az intézmény a jogszabályban meghatározott kötelezően működtetett 

és önként vállalt egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el. Az ellátásokkal 

kapcsolatos engedélyezési ügyekben eljár, megköti a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a 

finanszírozási szerződést, ellátja a szükséges adatszolgáltatási feladatokat és eleget tesz az 

ezzel összefüggő elszámolási kötelezettségének. Biztosítja a különböző szolgálatok működési 

feltételeit.  

 

Alaptevékenysége az alap- és járóbeteg-szakellátás közös szükséglete körében a következő 

tevékenységeket foglalja magában és e tevékenységeket Tiszavasvári Város illetve a Társaság 

működési területének lakossága számára kell biztosítani az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat által engedélyezett alábbi szakterületek és szakorvosi óraszámok, mint 

keret szerint.   
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Járóbeteg szakellátás (szakorvosi óra/hét) 

           

Szakterület 
Heti 

Szakorvosi 

óraszám 

Heti Nem 

szakorvosi 

óraszám 

Összesen 

(óraszám) 

Belgyógyászat (Tiszavasvári, Vasvári P. út 

6. szám alatt) 18 
- 18 

Sebészet 
8 

- 8 

Szülészet-nőgyógyászat 
10 

- 10 

Fül-orr-gégegyógyászat 
10 

- 10 

Szemészet 
8 

- 8 

Bőrgyógyászat 
5 

- 5 

Urológia 
6 

- 6 

Reumatológia 
10 

- 10 

Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia 
8 

- 8 

Fogászati röntgen (Kabay János u. 23.) 
- 

17 17 

Fizikoterápia (Nyárfa utca 4.) 
- 

23 23 

Gyógytorna 
- 

7 7 

 

 

 

Jelenleg 3 fő teljes munkaidős szakdolgozó, 1 fő teljes munkaidős adminisztrátor és 1 fő teljes 

munkaidős takarító végzi munkáját a Vasvári P. 6. sz. alatti Járóbeteg-Szakrendelőben. 

 

- Iskola-egészségügyi és ifjúságorvosi tevékenység 

A feladatot összesen 5 fő főállású ifjúsági orvos és 2 fő főállású ifjúsági védőnő 

alkalmazásával látja el. 
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- Védőnői ellátás 

 A védőnői ellátás fő tevékenységi köre az egészségügyi prevenció: nővédelem, 

várandós anyák gondozása, 0-7 éves gyermekek gondozása, családgondozás. E feladatot 

Szolgáltató alkalmazottjaként 9 főállású területi védőnő látja el. (+ 2 fő GYED-en ) 

- Vérvételi Hely 

1 fő főállású asszisztens  

- Fogászati röntgen 

1 fő részmunkaidős asszisztens  

A Központi Orvosi Rendelő üzemeltetése szintén a feladatkörébe tartozik:  

- 1 fő részmunkaidős takarító, 1 fő részmunkaidős karbantartó  

 

A Társaság adminisztratív, szakmai tevékenységét 2 fő teljes munkaidőben végzi.  

Az átvett kapacitások átcsoportosításáról a Társaság saját hatáskörben jogosult dönteni. 

Az átvett szolgáltatások bővítéséhez, új ellátási formák ill. szolgáltatások bevezetéséhez az 

Önkormányzat előzetes egyetértése szükséges. 

- Egyéb tevékenység: 

Alaptevékenységi körén kívül egyéb tevékenységként vállalkozói tevékenységet is végez. 

(bérleti díjak) 

 

Célirányos tevékenységét 2015. április 01 napjával kezdte meg. A munkavállalók a TISZ 

Intézményétől kerületek át Az üzleti tervben feltüntetett adatok tervszámokat tartalmaznak. 

 

 

Bevételek, szolgáltatási díjak: 

 

Pontos bevételi bázisadatok az egészségügy folyamatos átalakítása miatt nem állnak 

rendelkezésre. Tervezetünkben a finanszírozási szabályok, a megállapított 2015.évi TVK 

(teljesítmény volumen korlát) alapján határoztuk meg a bevételeket.  Értéke megegyezik a 

2014. évi értékekkel, ami megegyezik a 2013 illetve 2012 és 2011 évivel. Ez 11.710.638 

pont/finanszírozási év a járóbeteg-ellátásra. Havi szinten a védőnői szolgálattal és az iskola 

orvosi tevékenységekkel együtt véve 6.000.000 Ft körül alakul. 

 

2014. évben a járó-beteg szakrendelőben személyes közreműködői szerződéssel dolgozó 

szakorvosok a Teljesítmény Volumen Korlát 130%-át teljesítették. A 100% -110%-os sávban 

ellátott betegekért a finanszírozásnak csak 30 %-át kapjuk meg, 110-120%-os sávban csak 

20%-ot, e felett nem finanszíroz az OEP.  

 

A bevétel legnagyobb részét az OEP által finanszírozott összeg teszi ki, mivel ellátási 

kötelezettség miatt finanszírozási szerződés kötésére kötelezett volt a társaság. 

A második nagyobb összeg az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott összeg, mely a  

működési feltételek megteremtéséhez nyújt segítséget. 

A harmadik összeg a vállalkozó orvosok részére átszámlázott rezsiköltségekből tevődik ki. 

(Központi Orvosi Rendelő) 

 

Az OEP és a Népegészségügyi Intézet előírásait betartva, a járó-beteg rendelő intézet 

pénzügyi eredményességének valamint ellátási szintjének a javítása az elsődleges cél.  
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Pénzügyi, likviditási helyzet 

 

A fenti finanszírozási jogszabálykörnyezet adott, ennek megfelelve a járóbeteg rendelőintézet 

folyamatosan alkalmazkodik a jogszabályi változásokhoz, melyek újabb és újabb anyagi és 

emberi erőforrás terheket rónak az intézményünkre. 

Lejárt szállítói tartozásokkal nem rendelkezünk, fizetési kötelezettségeinket határidőben 

eleget tettünk. Az orvosi rendelő közüzemi számláiból adódó kintlévőségeink behajtása 

ütemezetten történik, kompromisszumos megállapodások szerint halad. 

 

Kiadások: 

 

A kiadások összegei az üzleti tervben anyagjellegű, illetve személyi jellegű kiadásokra 

bontódik feladatonként. 

 

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák feladatonként a bérköltséget illetve azok járulékait. 

A személyi jellegű kiadások megállapítása az ágazatban korábban kialakult díjak szerint 

történt, viszonylag nagy pontossággal tervezhetők. 

 

A TISZ Intézményétől (korábban: TISZEK) átvett dolgozók bérei nem változtak, jelen 

pillanatban is azzal a bérrel vannak állományban a dolgozók, ahogy megszűnt az előző 

jogviszonyuk. Ezt továbbiakban is szeretnénk megtartani, hogy dolgozóink megfelelő 

bérezésben részesüljenek.  

 

A közreműködő járóbeteg-szakellátás esetében a költségek teljesítmény arányosan valamint 

óradíjban lettek megállapítva. Az iskola egészségügyi orvosok, a védőnői szolgálat esetében 

fix költségekkel számoltunk. 

A költségekben megjelenik a korábbi években a szolgáltatók egyéni költségeként szerepelt 

tétel: az internet szolgáltatás, a veszélyes hulladékkezelés, sterilizálás, takarítás stb., emellett 

jelentősen javultak a munkakörülmények. 

A védőnők OEP finanszírozása csak a bérköltséget fedezi, a védőnők egyéb költségeit 

(postaköltség, irodaszer, szóróanyagok) nem. 

 

Az anyagjellegű kiadások tartalmazzák az orvosi anyagokat, irodaszert, tisztítószert, 

alvállalkozói költségeket, könyvelési díjat, rezsidíjat tehát azokat az összegeket, amelyek által 

az egészségügyi ellátás zökkenőmentes megteremtését biztosítani tudjuk. 

Amennyiben az anyagi helyzet, illetve a gazdálkodási tevékenységünk engedi, nagyobb 

értékű eszközök beruházásával is szeretnénk a gyors és pontos eü. ellátást biztosítani. 

Természetesen ez vonatkozik az orvosok könnyebb munkavégzésére, valamint a betegek 

minél szakszerűbb ellátás biztosítására is. 

 

Rendkívüli bevétellel jelenleg nem tudunk tervezni, azonban a hamarosan megnyíló 

pályázatok által megnyerhető források külön tételként jelenthetnek meg a későbbiekben. 

 

Mivel üzleti tervünk jelen időpontban csak tájékoztató jellegű, reméljük, hogy a megfelelő 

gazdasági tervekkel, illetve ha lehetséges pályázati összegekkel melyek tervben vannak minél 

szakszerűbb, gyors és pontos ellátást fogunk tudni biztosítani városunk és a működési 

területünkhöz tartozó települések lakosai számára. 

 

 

A tervezett eredmény alakulása 2015. évben január hónaptól december 31-ig:   
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Ssz. Megnevezés 
2015. évi 
várható 
eredmény 

I. Kiadások  

1. Anyagköltség 5 652 

  1/1  Járóbeteg 2 745 

  1/2  Védőnő 1 300 

  1/3  Iskola eü. 1 200 

  1/4  Fogászati röntgen 290 

  1/5  Fizioterápia   

  1/6  Labor 117 

2. Igénybe vett szolgáltatások 4 210 

  2/1  Járóbeteg 1 500 

  2/2  Védőnő 1 650 

  2/3  Iskola eü.   

  2/4  Fogászati röntgen 510 

  2/5  Fizioterápia 295 

  2/6  Labor 255 

3. Egyéb szolgáltatások 20 215 

  3/1  Járóbeteg 14 000 

  3/2  Védőnő 50 

  3/3  Iskola eü.   

  3/4  Fogászati röntgen 65 

  3/5  Fizioterápia 6 000 

  3/6  Labor   

  3/7 Felhalmozási költség  100 

 Anyagi jellegű ráfordítások összesen 30 077 

II. Személyi jellegű ráfordítások  

4. Bérköltség 34 103 

  4/1  Járóbeteg 8 071 

  4/2  Védőnő 23 517 

  4/3  Iskola eü.   

  4/4  Fogászati röntgen 935 

  4/5  Fizioterápia   

  4/6  Labor 1 580 

5. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 

  5/1  Járóbeteg   

  5/2  Védőnő   

  5/3  Iskola eü.   

  5/4  Fogászati röntgen   

  5/5  Fizioterápia   

  5/6  Labor   

6 Bérjárulékok 8 849 

  6/1  Járóbeteg 1 996 
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  6/2  Védőnő 6 174 

  6/3  Iskola eü.   

  6/4  Fogászati röntgen 253 

  6/5  Fizioterápia   

  6/6  Labor 426 

II. Személyi jellegű ráfordítások összesen 42 952 

III. Támogatás  visszafizetése 2 250 

IV. Kiadások összesen 75 279 

   

V. Bevételek  

1. OEP bevétel 60 000 

2. Önkormányzati működési támogatás I. 2 250 

3. Egyéb bevétel/Átszám. 1 000 

VI. Bevétel összesen  63 250 

 Egyéb bevételek 0 

   

VII. Eredmény Kiadás-bevétel (IV.-V.) -12 029 

   

   
 

Kért önkormányzati támogatás: 12 029 e Ft. 

 

Az üzleti tervben nem kalkuláltunk az E-alap úgynevezett kasszamaradvány összegével, mely 

2014-ben sem realizálódott érdemlegesen. Amennyiben lehetőség lesz rá a Társaság kíván rá 

pályázni.  

 

Bevételeinket akkor tudnánk növelni, ha új feladatokat is vállalnánk. Ilyen például a 

sportorvosi és foglalkozás egészségügyi feladat végzése (térítéses egészségügyi ellátásként). 

Szintén érdemes lenne 100%-ra csökkenteni a német pontban számított teljesítményünket, 

mellyel kihasználhatnánk a 1,5 %-os intézményi finanszírozást.  

 

Alapvető, a szolgáltatókkal közös cél a várólisták csökkentése, az előjegyzési idő lerövidítése. 

Ennek érdekében a TVK-t is meghaladó, nagyobb teljesítmény vonatkozásában a kalkulációt 

és érdekeltségi rendszerünket úgy kell kialakítani, hogy a TVK feletti teljesítésekért a 

közreműködők a már degresszíven finanszírozott díjat kapják meg. Így az üzleti terv 

eredménye a TVK-t meghaladó teljesítés esetén nem változik. A közreműködők ösztönzésére, 

a TVK-t elérő teljesítés megvalósítása azért is igen fontos, hogy az Egészségügyi Kft. 

működési költségeinek fedezete megteremtődjön.   

 

Tiszavasvári, 2015. június 11. 

 

         -------------------------------- 

          Fekete Erika 
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  174/2015.(VII.30.) Kt. számú határozat 2. számú melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4.) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: 

Támogató), másrészről  Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 23.) képviseletében 

Fekete Erika ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon 

és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. 

(VII.30.) Kt. sz. határozata alapján a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft., mint 

Támogatott részére a folyamatos működőképesség biztosítása céljából 12.029 eFt 

összegű támogatást biztosít 2015. évre.  A támogatást a Támogatott alapfeladatai 

működési kiadásai finanszírozására használhatja fel. 

 

2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

Tiszavasvári Város Önkormányzata javára szóló beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető 

fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására 

vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

 

3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 

a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt 

köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés 

lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 

d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével 

kapcsolatban Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés 

megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján 

érvényesíti. 

 

4. A támogatás folyósítása a Támogatott részére 2015. augusztus hónaptól kezdődően 

minden hónap 5-ig 5 egyenlő részletben történik a Támogatott pénzforgalmi 

számlájára történő átutalással. 

 

 

5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2016. január 15-ig használhatja fel, mellyel 

legkésőbb 2016. március 31-ig köteles elszámolni a Támogató felé. (2016. évben csak 

a 2015. december havi bér és járulékai kerülhetnek kifizetésre) 

                                

6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint 

felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon 

belül visszautalni a Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

 

7. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben 

meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, a 

Támogató a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig kifolyósított 
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összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás 

napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 

késedelmi kamattal növelt összegben.  

 

8. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott 

nevét, címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

10. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták 

elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

11. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek 

a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Tiszavasvári, 2015…………………. 

 

 

               Dr. Fülöp Erik                                                                    Fekete Erika 

                polgármester                                                                        ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                       Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató  

Közhasznú Nonprofit Kft. 

                   

                Támogató                                                                          Támogatott 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés kiküldése után készültek a 

mellékletek, melyeket a hétfői napon kaptak meg a képviselők. A melléklet készítése során 

derült fény arra, hogy az előterjesztés 3-as pontját törölni szükséges, mert az már korábbi 

rendeletben előirányzásra került. Ez által a rendelet-tervezet megváltozik. A megváltozott 

rendelet tervezet kiosztásra került a képviselő-testületnek. Elmondta, hogy a rendelet-tervezet 

1. §-a változik meg, illetve a tartalékok, illetőleg nincs már szükség a 4-es számú melléklet 

módosítására, így már csak 37. melléklete van a rendelet-tervezetnek. 

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára Girus András témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta Girus András témafelelős által tett 

módosítással együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

24/2015.(VIII.4.) önkormányzati 

rendelete 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) 

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 kapott 

felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési 

jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:    
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1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) 

önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 

a) 2 797 130 E Ft költségvetési bevétellel 

b) 2 958 042 E Ft költségvetési kiadással 

c)    160 912  E Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  109 254 E Ft működési hiánnyal  

cb)    51 658 E Ft felhalmozási hiánnyal  

d)   292 441 E Ft finanszírozási bevétellel 

e)   131 529 E Ft finanszírozási kiadással 

f)    160 912  E Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  157 798 E Ft működési többlettel 

fb)      3 114 E Ft felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

h) Az önkormányzat a kiadások között  1 282 E Ft általános,  48 843 E Ft céltartalékot állapít 

meg.
 
 

 

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) 

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., 2.1, 2.2, 3.,  6., 7.,  9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.3., 

9.3., 9.3.1.,  9.4., 9.4.1., 9.5., 9.5.1., 9.6., 9.6.1., 9.6.2., 9.7.,  9.7.1., 9.7.2., 9.8., 9.8.1., 10.,  11., 

12., melléklet helyébe e rendelet  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. melléklete, 1. táj., 3. táj., 4. táj., 5. táj.,és 6. 

tájékoztató tábla helyébe a rendelet  33. 34. 35. 36. és 37.melléklete lép. 

 

4.§  Ez a rendelet 2015. augusztus 5-én lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2015. július 30. 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő 

 

 

Kihirdetve:  2015. augusztus 4-én  
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Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2015.(VIII.4.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Általános indoklás 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak 

szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

 

 

 

Részletes indoklás 

 

1. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a 

költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet 

szerinti módosult összegeit mutatja be.  

 

2. §-hoz 

 

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

 

 

3. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről illetve hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 
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 47 



 48 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 

Középiskola és Szakiskola 2014/2015. tanévben végzett szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolóról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

175/2015. (VII. 30.) Kt. számú  

                 határozata 

 

 

Beszámoló a Magiszter Alapítvány Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

2014/2015. tanévben végzett szakmai tevékenységéről. 

 

 

 

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete 

 

1. a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Középiskola 

2014/2015. tanévről készített szakmai beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 

 

2. felkéri a város polgármesterét, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott 

döntésről. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik  

              polgármester 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

2014/2015-ös nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 

2015/2016-os nevelési évi előkészületeiről szóló beszámolóról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

176/2015. (VII. 30.) Kt. számú 

határozata 

 

Beszámoló az Egyesített Óvodai Intézmény 2014/2015-ös nevelési év működéséről, 

szakmai tevékenységéről, a 2015/2016-os nevelési év előkészületeiről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1. az Egyesített Óvodai Intézmény 2014/2015-ös nevelési év működéséről, szakmai 

tevékenységéről, a 2015/2016-os nevelési év előkészületeiről szóló szakmai 

beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 

 

2. felkéri a város polgármesterét, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott 

döntésről. 

 

 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik  

             polgármester 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának 

módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető  

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

177/2015. (VII. 30.) Kt. számú  

határozata 

 

a Tiszavasvári Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontja, valamint 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában 

biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében 

meghatározott tartalommal az önkormányzat által fenntartott Tiszavasvári Bölcsőde alapító 

okiratát alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) Az alapító okirat 2.2 pontja elhagyásra kerül. 

 

2.) Az alapító okirat 2.3.1 pontjában – mely a módosított okirat 2.2.1 pont alatt szerepel – a 

„Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete” szöveg helyébe „Tiszavasvári Város 

Önkormányzata„ szöveg lép. 

 

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

Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését.  

 

 

 

Határidő: 2015. augusztus 7.   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester és 

           Badics Ildikó jegyző 
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177/2015. (VII.30.) Kt. számú határozat 1. melléklete 
Okirat száma: 46-165/2015. 

Módosító okirat 

A Tiszavasvári Bölcsőde Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. 
június 25. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
177/2015. (VII.30.) képviselő-testületi határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 

1.) Az alapító okirat 2.2 pontja elhagyásra kerül. 

 

2.) Az alapító okirat 2.3.1 pontjában – mely a módosított okirat 2.2.1 pont alatt szerepel – a 

„Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete” szöveg helyébe „Tiszavasvári Város 

Önkormányzata„ szöveg lép. 

 
 
Jelen módosító okiratot a bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Tiszavasvári, 2015. július 30. 

Ph. 

 

 

Aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 148 

 
     177/2015. (VII.30.) Kt. számú határozat 2. melléklete 
Okirat száma: 46-166/2015.    

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Tiszavasvári 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1 megnevezése: Tiszavasvári Bölcsőde 

1.1.2 rövidített neve: TIB 

1.2 A költségvetési szerv 

1.2.1 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 10. 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
rendelkezések 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1. 

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

2.2.2 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

2.3 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 
Tiszavasvári Bölcsődéje 

4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg 
utca 10. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
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3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

3.2.1 székhelye: 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata:  

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli 
gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelésének biztosítása. Ha a 
gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett 
az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és 
gondozható a bölcsődében.  

Az intézmény a szakmai programjában meghatározott bölcsődei ellátást biztosítja. 
Engedélyezett létszám: 78 fő 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: Bölcsődei ellátás 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Tiszavasvári és Rakamaz városok, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, 
Tímár, Szabolcs községek, valamint Tiszadob Nagyközség közigazgatási területei 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 
A vezetőt nyilvános pályázat alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

bízza meg, és gyakorolja a munkáltatói jogokat (kinevezés, jogviszony megszüntetése, fegyelmi 

eljárás)  

Az egyéb munkáltatói jogokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény által biztosított hatáskörben Tiszavasvári Város Polgármestere gyakorolja. 

A vezető foglalkoztatási jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók, azaz határozatlan idejű közalkalmazottként történő 

foglalkoztatása mellett határozott idejű megbízottként látja el a vezetői feladatokat. 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

5.3 A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv  
szervezeti működésének és felépítésének szabályai az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában találhatók (SZMSZ) 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2015. június 25. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Tiszavasvári, 2015. július 30. 

 

 
P.H. 

 
 
 
 

aláírás 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a 142/2015. (V.21.) Kt. számú határozattal módosított 

50/2015. (III.26.) Kt. számú határozattal megalakított bizottság 

2015. június 30-ig végzett munkájáról, illetve megállapításairól 

szóló tájékoztatásról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető   

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

178/2015. (VII.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A 142/2015.(V.21.) Kt. számú határozattal módosított 50/2015.(III.26.) Kt. számú 

határozattal megalakított bizottság 2015. június 30-ig végzett munkájáról, illetve 

megállapításairól szóló tájékoztatás 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2015.(V.21.) Kt. számú 

határozattal módosított 50/2015.(III.26.) Kt. számú határozatban rögzített beszámolójával 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bizottság által elkészített 

tájékoztatást a határozattervezet mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatról a bizottság tagjait tájékoztassa. 
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178/2015.(VII.30.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 
 

Dr. Fülöp Erik polgármester Úr részére 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az önkormányzat költségvetési pozícióit javító bevételnövelő és/vagy kiadáscsökkentő 

lehetőségeinek vizsgálata érdekében az 50/2015. (III.26.) Kt. számú határozattal létrehozott 

bizottság elnökeként (a határozatot később módosította a 142/2015. (V.21.) Kt. számú 

határozat) a 2015. június 30-ig elvégzett munkáról az alábbi tájékoztatást adjuk: 

 

Feladatként került meghatározásra a fent említett határidőig a következők vizsgálata: 

 

1. Óvodai csoportok számának meghatározása; 

 

2. A Városi Művelődési Központ és a Vasvári Pál Múzeum összevonása lehetőségének a 

vizsgálata; 

 

3. Tiszavasvári Bölcsőde és a TISZEK (névváltozás miatt továbbiakban: TISZ) 

étkeztetési feladatainak integrálása a Közétkeztetési Kft.-be, vagy a szociális 

étkeztetés esetében a főzés áthelyezése a TISZ-hez, illetve költséghatékonyság 

vizsgálata; 

 

Részletes megállapítások, javaslatok: 

 

1. Az óvodai csoportok számának meghatározása terén végzett vizsgálatról itt nem írunk, 

mert erről külön jelentés készült 2015. április 16-án. (A jelentést mellékeljük.) A 

Szociális és Humán Bizottság 2015. április 21-én tartott ülésén arról döntött, hogy a 

2015/16-os nevelési évre vonatkozóan maximum 16 óvodai csoport indítását 

engedélyezi. 

 

2. Városi Művelődési Központ és a Vasvári Pál Múzeum összevonása lehetőségének a 

vizsgálata: A bizottság 2015. április 22-i ülésén tárgyalta e témát. Az ülésen az érintett 

intézmények képviselői is részt vettek.  

            Részükről felmerült: 

 

- összevonás esetén pályázati lehetőségek csökkennek (jelenleg 6 NKA pályázat 

van beadva összevonás esetén ez 3 lehetne) A bizottság a Nemzeti Kulturális 

Alap honlapján a pályázati felhívásokat szúrópróbaszerűen vizsgálva nem 

talált arra utalást, hogy egy pályázati felhívásra egy intézmény csak egy 

pályázatot adhat be. 
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- A múzeum egy korábbi pályázata miatt lényeges, hogy az új intézmény „2-es” 

adószámmal rendelkezzen. Amennyiben ez nem történik meg, jelentős ÁFA 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik. 

 

 

A bizottság kezdeményezésére Polgármester Úr állásfoglalást kért a Nemzeti Adó és 

Vámhivataltól az új intézmény adószámával kapcsolatosan. Az állásfoglalásban részletesen 

leírták, hogy az összeolvadás esetén bizonyos feltételek betartása mellett van lehetőség a „2-

es” adószám választására.  

Másik állásfoglalást kérő levelére az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős 

helyettes államtitkára Závogyán Magdolna írásban közölte, hogy a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91/A.§ 

(1) bekezdése szerint a tizenötezer fő alatti lakosságszámú településeken – a feladatellátás 

veszélyeztetése nélkül – a települési önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános 

könyvtári ellátás biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő feladatait közös 

szervezetben láthatja el, tehát Tiszavasvári Város Önkormányzata a művelődési ház és a 

könyvtár feladatait ellátó költségvetési szerv megalapításával eleget tesz e törvényben foglalt 

előírásoknak. A muzeális intézmények szervezeti formájáról a hivatkozott törvény nem 

rendelkezik, ezért múzeumi szempontból sem látja akadályát az átszervezésnek. Tájékoztatott 

továbbá arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) számú kormányrendelet 6/F.§ (1) bekezdése alapján 

több kulturális funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére az a közalkalmazott is kaphat 

megbízást, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben 

támasztott követelményeknek megfelel. Az előző mondatban foglaltaknak feltétele az, hogy a 

kulturális intézményi funkciókat ellátó szervezeti egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó 

felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakembernek kell irányítania. 

 

A művelődési központ vezetője előadta, hogy ellenőrzés volt a könyvtárban, és a 

megállapítások között szerepelt, hogy nagyobb dolgozói létszám kellene a működéshez.  

A múzeum részéről szintén kifejtésre került, hogy a jelenlegi 7 fő létszámra itt is feltétlenül 

szükség van. 

 

A bizottság megállapítja, hogy a beszerzett információk alapján nincs jogi akadálya a két 

intézmény összevonásának, sőt az új szervezetben hatékonyabban lehetne foglalkoztatni egy-

egy rendezvényen a dolgozókat.  

Szem előtt kell azonban tartani a költségcsökkentés lehetőségét is (vezetői pótlékból eredő 

megtakarítás) felül kell vizsgálni a könyvtár nyitvatartási rendjét, hogy a meglévő vagy 

esetlegesen kisebb létszámmal is színvonalas és a jogszabályi követelményeknek megfelelő 

szolgáltatás kerüljön biztosításra. 

 

3. Tiszavasvári Bölcsőde és a TISZEK (névváltozás miatt továbbiakban: TISZ) 

étkeztetési feladatainak integrálása a Közétkeztetési Kft.-be, vagy a szociális 

étkeztetés esetében a főzés áthelyezése a TISZ-hez, illetve költséghatékonyság 

vizsgálata:  

 

A jelenlegi helyzet az, hogy a TISZ illetve a Bölcsőde konyhája az intézmények 

fenntartásában üzemelnek. A szociális étkeztetés keretében a főzés feladatait a Bölcsőde 

végzi, az ételek kiszállítását, az ellátás nyilvántartását a TISZ. Az előzőeken túl mindkét 

helyen történik dolgozói és vendégétkeztetés.  
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Konyhák üzemeltetése: 

A bizottság megvizsgálta a konyhák Közétkeztetési Kft. (továbbiakban: Kft.) által történő 

működtetésének a lehetőségét, és mindkét esetben az alábbi indokok alapján arra a 

következtetésre jutott, hogy nem javasol változást az üzemeltetés jelenlegi rendjén. 

 

Bölcsőde konyha: 

A konyha jó műszaki állapotban van, működtetésre mindenképpen alkalmas, sőt kifejezetten 

hátrányos lenne kihasználatlanul hagyni. 

A Bölcsődében ellátott gyerekek étkeztetése a viszonylag alacsony adagszám ellenére sem 

egyszerű feladat, a gyermekek korától, fejlettségétől függ elsősorban az elfogyasztható étel 

állaga. (pépes, szilárd) Amennyiben a Kft. átvenné a konyha üzemeltetését, és helyben főzne, 

nem mutatkozna megtakarítás, mert a Kft. ügyvezetője szerint a dolgozói létszámon nem 

lehetne csökkenteni. Amennyiben a Kft. egy másik konyhájába szervezné át a főzést (még ha 

ez a szomszédos óvoda konyha is), a teljes bölcsődei konyhai létszámot át kellene irányítani 

az új főzőhelyre, így bérmegtakarítás nem jelentkezik, a szállítási költség viszont mindenképp 

többletkiadást okoz. 

 

 

TISZ konyha: 

A közüzemi költségek (ez elmondható a Bölcsőde konyhájára is) külön nem mérhetőek, ezért 

ahogy jelenleg is egy esetleges átadást követően is csak arányosítással állapítható meg 

mértékük, összegük. Ez természetesen pontatlanság lehetőségét hordozza magában, ezért nem 

lenne kimutatható költségcsökkenés (illetve növekedés sem). 

Jelentős problémát okoz még az általános forgalmi adó kérdése. A bentlakásos intézményben 

szociális feladatellátás történik, melyet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 85.§-a az ÁFA alól mentesnek minősít. Ezt vonatkoztatja az étkeztetésre is, ha az 

ennek fejében járó ellenérték az egyéb térítési díjaktól nem külön térítendő meg. Itt a 

bentlakók egy térítési díjat fizetnek meg, mely mindent magában foglal. Ezért az ÁFA 

törvény szerint az előre felszámított ÁFA nem visszaigényelhető. Így többletkiadásként 

jelentkezik. Amennyiben az intézmény főz, általános forgalmi adó rakódik a nyersanyagra, 

illetve a közüzemi és egyéb költségekre (kivéve ami mentes az adó alól), a munkabérre és 

járulékára viszont nem. Étkeztetési feladatellátás esetén a teljes nettó költségre (nyersanyag 

plusz rezsi), mely a bért és járulékait is magában foglalja kell felszámítsa az ÁFA-t, ami 

szintén nem visszaigényelhető. Így többletköltséget generálna ezzel a rendszerben.  

A többletköltség a Kft. oldalán sem okozna többleteredményt.  

Így ez a megoldás nem költséghatékony. 

 

Szociális étkeztetés: 

 

A 2015. évi költségvetés készítésekor átlagosan 20 fővel terveztünk a szociális étkeztetés 

terén, így a kapott támogatás (várhatóan) 1.107.200 Ft. (55.360 Ft/fő/év) A TISZ 

költségvetésében a szociális étkeztetés 3.609 eFt veszteséggel került tervezésre, ezt csökkenti 

az 1.107 eFt támogatás. A fennmaradó 2.502 eFt tervezett veszteség még így is sok, 

intézkedést igényel. 

Az elemzés során az alábbi megoldási javaslatok merültek fel: 

 

1. A feladatellátásban nem történik változás, azonban növelni kell a szolgáltatást igénybe 

vevők számát. Ez a megoldás nagy bizonytalanságot hordoz magában hiszen nem 

garantálható tartósan a magasabb létszám tartása. 
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2. A Közétkeztetési Kft. főzi az ebédet, azt kiszállítja, a TISZ egy gondozót biztosít a 

kiszállításhoz. A Kft. szabad gépjármű hiányában a kiszállítást nem tudja vállalni. 

3. A főzés a TISZ konyhájába kerül át, így teljes vertikumában ő végzi a szociális 

étkeztetést. Nem mutatkozna érzékelhető változás a jelenlegi jövedelmezőséghez 

képest, mert a Bölcsőde konyhájában nem csökkenhetne így sem a dolgozói létszám. 

 

Jelenleg az ételek kiszállítását jogszabályi előírásnak megfelelően a gépkocsivezető egy 

szociális végzettségű gondozóval együtt végzi. A gondozó a kiszállításon túl az 

adminisztrációs feladatokat is ellátja. A bizottsági egyeztetés hatására az intézményvezető a 

jövőben úgy kívánja ezt a feladatot végrehajtani, hogy olyan gépjárművezető végezze a 

kiszállítást a szociális étkeztetés esetében, aki szociális gondozói végzettséggel rendelkezik, 

így ezáltal felszabadul 0,5 szociális gondozói álláshely (A TISZ állományában van olyan 

gépjárművezető, aki a közelmúltban megszerezte ezt a képesítést). Ez a módozat legközelebb 

az 1. számú megoldási javaslathoz áll, csak egy költségcsökkentési lehetőséggel is 

kiegészítésre került. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A fentiekben tudtuk összefoglalni bizottságunk 2015. június hónapra előírt tevékenysége 

során született megállapításainkat, javaslatainkat.  

 

 

Tiszavasvári, 2015. június 29. 

 

 

 

 

Szabó Krisztián  s.k.      Balázsi Csilla  s.k.            Badics Ildikó   s.k. 

bizottsági elnök                 bizottsági tag                    bizottsági tag 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 146/2015 (VI.08.) Kt. számú határozata alapján 

megállapított működtetési hozzájárulás megfizetésének 

vállalásáról.        

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető   

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért 

felelős helyettes-államtitkárától az önkormányzat a hozzájárulásról szóló tájékoztató levelet 

2015. július 28-án megkapta. Tehát amikor ki lett küldve az előterjesztés, még nem volt 

birtokukban a levél, de július 28-án megérkezett. Onnan számít a 8 nap, amin belül el kell 

dönteni a testületnek, hogy vállalja vagy nem vállalja a hozzájárulás fizetését. Szeretné 

javasolni a határozat-tervezet 2-es pontjának törlését, ugyanis – a 2-es pontban foglaltak azok 

szükségesek, és végre is kell őket hajtani – egy kormányrendelet mellékletében rögzített 

határozatot kell hoznia a képviselő-testületnek. Az 1-es pont az teljes mértékben megegyezik 

a kormányrendeletben foglaltakkal. Viszont, hogy semmiképpen ne vétsenek, ezért javasolja, 

hogy töröljék a 2-es pontot, és akkor a határozat pontosan megegyezik a kormányrendelettel.  

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elhangzott előterjesztői módosításokkal bocsátja 

szavazásra a határozat-tervezetet. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

179/2015. (VII.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (6) 

bekezdése alapján meghozott döntésről 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (6) bekezdésében 

foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 

saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami intézményfenntartó 

központ általi működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja. 

 

 

 

Határidő: A levél kézhezvételétől számított 8 nap                          Felelős:  Dr. Fülöp Erik                                                                                           

                                                                                                                          polgármester 

                                                                                                                       

                                                                                                                          Badics Ildikó 

                                                                                                                               jegyző 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés forgalom szabályozási táblák kihelyezéséről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő   

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kiküldött előterjesztéshez a bizottsági ülésen újabb 

javaslatok hangzottak el, melyet szeretne a határozat-tervezetben kiegészíteni. Így plusz még 

egy domború tükör elhelyezése válik szükségessé a Bocskai út és Kossuth út 

kereszteződésében, amely az orvosi rendelőből való kihajtást segítené elő. Plusz még egy 

megállni tilos tábla kihelyezése szükséges a Vágóhíd utcán az Adria út kereszteződésében, 

amely a központ felé vezető útszakasz menetirány szerinti jobb oldalán helyezkedne el. 

Szükséges még egy darab lakó-pihenő övezet tábla kihelyezése a Nyárfa utcán a kishíd után, 

mivel az nincsen kihelyezve. Ennek következtében az előterjesztésben módosulna az ezek 

megvalósításához szükséges összeg, amely így összesen nettó 317.470,-Ft-ba kerülne. 

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások:  

 

Sipos Ibolya alpolgármester: 

Elmondta, hogy nagyon örült, mikor látta ezt a listát, mert a Kossuth út és a Bocskai út 

kereszteződésébe régen javasolta már, hogy tükröt tegyenek. Régen is volt ott valamikor 

tükör. Megjegyezte, hogy volt még egy javaslata, amely kimaradhatott, a Bocskai utca, és a 

Krúdy lakótelep utcája. Ott is egy beláthatatlan utcából jönnek ki az autók, elég nagy 

forgalmú és nagyon balesetveszélyes. Ott a szélső háznál lenne szükség egy tükörre, ha még 

beleférne a tervbe. Ezt már javasolta valamikor, valószínűleg kimaradhatott. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy belevehetik a listába. 

 

Sipos Ibolya alpolgármester: 

Megköszönte Dr. Fülöp Erik polgármester felajánlását. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester az elhangzott kiegészítésekkel a határozat-tervezetet szavazásra 

bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

180/2015. (VII.30.) Kt. számú 

határozata 
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Forgalom szabályozási táblák kihelyezéséről 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a helyi közutak kezelője  

 

1. Elrendeli a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében újabb forgalom szabályozó 

eszközök kihelyezését: 

- 4 db domború tükör a Bajcsy-Zsilinszky Endre u.-Zrínyi u. kereszteződésében, 

illetve a Bocskai u.-Kossuth u. kereszteződésével szemben (2db), továbbá a Krúdy u. –

Bocskai u. kereszteződésével szemben, 

- 1 db „Behajtani tilos” tábla a Köztársaság u.-n a Mártírok u. becsatlakozásánál, 

- 3 db 3,5t súly feletti „Súlykorlátozás” tábla, kivéve célforgalom kiegészítő táblával, a 

Berzsenyi Dániel u. mindkét végénél, illetve az Irinyi János utcán az Aradi utca felől, 

- 3 db „Megállni tilos” tábla a Nyárfa utcán a strand felé vezető útszakasz menetirány 

szerinti baloldalában, illetve a strand felől a központ felé vezető útszakasz menetirány 

szerinti jobboldalában, a Vágóhíd utca- Adria u. kereszteződésében a központ felé 

vezető útszakasz menetirány szerinti jobboldalában, 

- 1 db „Várakozóhely” jelzőtábla kiegészítő táblával a strand felé vezető útszakasz 

menetirány szerinti jobboldalában.  

- 1 db „Lakó-pihenő övezet” tábla a Nyárfa utcán a kishíd után menetirány szerinti 

jobboldalban. 

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges fedezet biztosítása érdekében tegyen javaslatot a 

költségvetési rendelet módosítására.  

 

 

Határidő: A 1. pont 2015. október 31. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                  A 2. pont 2015. szeptember 30.               Badics Ildikó jegyző                    
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés Páli Józsefné bérleti jogviszonyának megszüntetésére 

vonatkozó kérelméről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő   

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet B alternatívájának 

elfogadását javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezet A alternatíváját szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

181/2015. (VII.30.) Kt. számú  

határozata 

 

Páli Józsefné bérleti jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó kérelméről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. 

A Képviselő-testület nem támogatja Páli Józsefné bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 3. 

fszt/2. sz. alatti önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyának közös 

megegyezéssel történő megszüntetését.  

 

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) önkormányzat rendelet 51. §-a értelmében mivel 

Páli Józsefné bérleti jogviszonya nem közös megegyezéssel szűnik meg, ezért nevezett 

bérlő lelépési díjra nem jogosult. 

 

2. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Páli Józsefnét a Testület 

döntéséről. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés önkormányzati bérlakások értékesítéséről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő   

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

182/2015. (VII.30.) Kt. számú  

határozata 

 

Önkormányzati bérlakások értékesítéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. 

A Képviselő-testületnek szándékában értékesíteni Zólyomi Roland Szorgalmatos, Pacsirta u. 

31. sz. alatti lakos részére az alábbi önkormányzati ingatlanokat a következő eladási áron: 

   

bérlakás eladási ár (Ft) 

címe helyrajzi száma 

Tiszavasvári, Ady E. u. 14. III/1. 2863/1/A/7 4.505.000 

Tiszavasvári, Kossuth u. 3. I/6. 1716/12/A/6 5.320.000 

Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fsz/2. 1716/12/A/2 3.400.000 

 

2.  

A Képviselő-testület a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fszt/2. sz. alatti lakást csak abban az 

esetben értékesíti Zólyomi Roland részére, amennyiben Páli Józsefné – a bérlakás jelenlegi 

bérlője – a bérlakást átadja az Önkormányzat részére.  
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3. 

A Képviselő-testület a fenti önkormányzati lakásokat csak abban az esetben értékesíti 

amennyiben a vevő vállalja a lakáson fennálló közműhátralékok közműszolgáltatók felé 

történő megfizetését, a közművek saját költségen történő visszaköttetését, valamint a lakás 

műszaki berendezéseinek (fűtő-, elektromos-, vízmelegítő berendezések) saját költségen 

történő javítását, esetleges cseréjét. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy  

 tájékoztassa Zólyomi Rolandot a Képviselő-testület döntéséről, 

 amennyiben Zólyomi Roland jelen határozat ismeretében élni kíván vételi 

szándékával, úgy a lakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződését ismételten 

terjessze a Testület elé. 

Határidő: azonnal     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által leadott 

Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek bérbeadásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő   

 

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés elkészítését követően a HBVSZ Zrt. 

visszavonta kérelmét, és ezért a határozat tervezetből a B alternatívát törölni szükséges, tehát 

az A alternatíva az, amelyikről dönteni kellene a képviselő-testületnek.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet A alternatívájának 

elfogadását javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezet A alternatíváját szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

183/2015. (VII.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság által leadott Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti 

helyiségek bérbeadásáról 

 

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 2015. augusztus 15-től határozatlan időtartamra bérbe adja a Vasvári Pál 

Múzeum részére a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban lévő – 

korábban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt - 6,15 m
2
 pincehelyiséget, valamint 

az emeleten lévő 14,50 m
2
 nagyságú irodahelyiséget a határozat mellékletében található 

bérleti szerződés-módosító megállapodásban foglaltak szerint. 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vasvári Pál Múzeum vezetőjét a Képviselő-

testület döntéséről, valamint a bérleti szerződés-módosítást kösse meg. 

 

Határidő: 2015. augusztus 15.  Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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183/2015.(VII.30.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS 

 

 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 183/2015. (VII.30.) Kt. 

számú határozata alapján 

egyrészről: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

(székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. PIR sz.: 732462, KSH száma: 

15732468-8411-321-15, adószám: 15732468-2-15, bankszámla 

száma:11744144 -15404761) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint 

Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), 

 

másrészről:   Vasvári Pál Múzeum 

(4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8., PIR sz.:…, KSH száma: …, adószám: …, 

bankszámla száma: …) képviseletében … múzeumvezető, mint Bérlő 

(továbbiakban: Bérlő)  

 

között a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban lévő irodák 

bérbeadása tárgyában, 2014. március 01-től létrejött bérleti szerződés módosítására az 

alábbiak szerint: 

 

1. Az eredeti szerződés 1./ pontja az alábbiak szerint változik: 

„1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi, a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady Endre u. 

8. szám alatti, egyéb épület, Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű, 4333 m
2
 alapterületű 

irodaház földszinti részén található 

 11 db irodát   (összesen 217,47 m
2
),  

 1 db teakonyhát  (15,71 m
2
) 

az emeleti szinten lévő  

 2 db raktárhelyiséget  (9,3 m
2 

),  

 1 db iroda  (14,50 m
2
 ), 

a pince részben lévő 1 db helyiséget (9,15 m
2 

) helyiséget.  

 

A bérelt irodák és helyiségek összes alapterülete: 266,13 m
2
.  

 

A Bérlő által bérelt helyiségek a szerződés mellékletét képező alaprajzon a következő 

számmal vannak jelölve: 

A földszinten bérelt helyiségek: 006., 005., 019., 020., 021., 022., 023., 024., 025., 028., 

029., 030. számmal vannak jelölve (28,7 m
2
;
 
22,78 m

2
; 14,21 m

2
; 15,71 m

2
; 5,02 m

2
; 

46,28 m
2
; 15,03 m

2
; 44,7 m

2
; 15,71 m

2 
; 6,71 m

2
; 9,71 m

2
; 8,62 m

2
 nagyságúak)  

Az emeleten bérelt helyiségek: 103., 126. 115. számmal vannak jelölve (3,91 m
2
;
 
5,4 m

2
; 

14,50 m
2
 nagyságúak).” 

 

2. Az eredeti szerződés 2./ pontja az alábbiak szerint változik: 

„2. A szerződés mellékletében található alaprajzon a 006., 005., 021., 022., 023., 024. 

számmal jelölt irodák bérlete 2014. március 01. napjától, a 020., 028., 029., 030. 

számmal jelölt irodák, a 103. és 126. számú helyiségek bérlete 2014. április 01. napjától, 
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a 019. és 025. számú helyiségek bérlete 2014. június 01. napjától, a 115. számú iroda és 

a pincében lévő helyiség 2015. augusztus 15. napjától  határozatlan időtartamra szól.” 

 

3. Az eredeti szerződés 4./ pontja az alábbiak szerint változik: 

 

„4. A Bérlő az irodák és helyiségek használata után 2015. augusztus 15. napjától havonta 

85.960 Ft (266,13 m
2
x 323 Ft/m

2
/hó) + ÁFA bérleti díjat, valamint az 5./ pontban 

szereplő költségeket számla ellenében, az abban megjelölt fizetési határidőig, de 

legkésőbb a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési 

számlájára.  

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a havi bérleti díjat évente felülvizsgálja, és 

azt megemelje az éves inflációs ráta figyelembevételével.” 

 

4. Az eredeti bérleti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 

 

 

Jelen szerződés-módosítást a felek kölcsönös elolvasás és megértés, valamint egységes 

értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírták. 

 

 

 

Tiszavasvári, 2015. …. 

 

 

 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata  Vasvári Pál Múzeum 

 Bérbeadó Bérlő 

 képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester képv.: … múzeumvezető 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés üdülőingatlan felajánlásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő   

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet B alternatívájának 

elfogadását javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezet B alternatíváját szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

184/2015. (VII.30.) Kt. számú  

határozata 

 

Üdülőingatlan felajánlásáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület elfogadja Bodó Józsefné és Bodó József Hernádnémeti, Rákóczi u. 87. 

sz. alatti ingatlantulajdonosok tiszavasvári 5756/7 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, 

Csalogány u. 70. sz. alatti ingatlanra vonatkozó ingyenes felajánlását, azzal a feltétellel, hogy 

az ajándékozási szerződés megkötését megelőzően, a felajánlók kifizetik az Önkormányzat 

részére a még fennálló szennyvíz beruházás érdekeltségi hozzájárulási hátralékukat. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a felajánlókat a Képviselő-testület döntéséről. 

 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Cziáky Tímea köztisztviselő   

 

Cziáky Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kiküldött anyaghoz képest szükséges néhány 

módosítás. Az első, a 43. oldalon a mélyszegénységben élők és romák célcsoportjánál 

szükséges egy beazonosított probléma, plusz ennek a fejlesztési lehetőségének a beírása. Ez a 

probléma pedig a következő: magas a tartós munkanélküliek aránya. Ehhez egy intézkedési 

terv kidolgozása kell, amit a kiosztott mellékleten találnak meg a képviselők. Szükséges a 49. 

oldalon is egy módosítás, a gyermekek célcsoportjánál, ott egy probléma kivételére kerülne 

sor. Ez a probléma a HH/HHH tanulók arányára vonatkozna. Az idősek célcsoportjánál 

szükséges egy intézkedési terv kidolgozása, ez is a kiosztott mellékleten található meg. Az 

intézkedési terveknél kell még javítani egy felelőst, ugyanis a Foglalkoztatási Osztály még a 

régi nevén, mint Munkaügyi Központ szerepel. 

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára Cziáky Tímea témafelelős által tett szóbeli módosításokkal.  

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Lenne egy kérdése, véleménye. Az esélyegyenlőségi program elején olvasták, hogy 

együttműködés a köznevelési intézményeknél az óvodák kivételével a helyi intézmény 

fenntartóival. Több táblázatban is mindenhol csak a Magiszter iskolát látja, például a 8 

általános megszerzésének a növelésére hozott intézkedési tervnél. Mi a koncepció? Miért van 

ez így? A Magiszter elsősorban a Széles úti szegregátumot iskolázza be és próbálja ellátni, 

viszont ott van a bűdi rész, ami ugye egyáltalán nem a Magiszterhez tartozik. Tehát egy 

kettősséget lát, hiányt ebben a dokumentumban. A másik, hogy van-e valami lehetőség arra, 

hogy az önkormányzatot beírják a felelősök közé, mert ugyebár az önkormányzat részéről van 

a helyi esélyegyenlőségi terv, nem pedig az intézmény részéről. Elmondta, hogy bizottsági 

ülésen kellett volna ezt megkérdeznie, de akkor még nem olvasta végig az anyagot, mostanra 

sikerült, így fogalmazódott meg benne ez a gondolat. Hozzátette, hogy nem baj, hogy az 

alapítvány fel van tüntetve felelősként, de akkor legyenek feltüntetve a KLIK intézményei is. 

Ez ugyanis egy komplex folyamat, ha egyszer a Magiszter iskolát feltüntették, akkor a többit 

is fel kell tüntetni, mert mindegyik ellátja azt a feladatot, ami a módosításban szerepel, vagyis, 

hogy elősegítik a 8 általános iskolai végzettség megszerzését.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva válaszul elmondta, hogy érti az okfejtést, és felvetés is jó. 

Elmondta, hogy attól fél, vagy inkább abban látja a dolog hátulütőjét, ha az önkormányzatot 

jelölik meg felelősnek, mert az önkormányzatnak kevés, vagy még inkább semmi ráhatása az 

oktatásra, és az oktatási intézmények működésére, egyedül talán az alapítványra lenne. 
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Badics Ildikó jegyző: 

Kifejtette, hogy nem csak az oktatásra, és az intézmények működésére nincs ráhatása az 

önkormányzatnak, de a felzárkóztatásra sem. Ez azon múlik, hogy a Foglalkoztatási Osztály 

indít-e ilyen jellegű programokat. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Felvetette, hogy ha az önkormányzat lesz felelősként megjelölve, akkor nem tudja hol 

megfogni azt, hogy teljesítette vagy nem teljesítette a kitűzött célokat.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy a Magiszternél hol tudja megfogni az önkormányzat. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy pályázhat az iskola.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy ugyanúgy tud a KLIK is pályázni a Tanoda 

programra. Hozzátette, hogy vannak helyi civil szervezetek is. Annak idején volt egy felvetés, 

hogy helyi szervezeteket kellene létrehozni, melyek segítenék a romák felzárkóztatását, 

fejlesztenék a viselkedéskultúrájukat.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Tájékoztatta Ráduly Zsolt képviselőt, hogy ahhoz, hogy valaki a halmozottan hátrányos 

helyzetből kikerülhessen, iskolarendszerű oktatás szükséges. Egy civil szervezet nem fog 

tudni olyan oktatást szervezni, ami után kaphat olyan papírt a résztvevő, ami államilag 

elfogadott.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Elmondta, hogy több intézkedésnél is azt látta, hogy csak a Magiszter iskola szerepel 

felelősként, így részéről kicsit sántít a dolog. Tudja, hogy kell, mert törvényi kötelezettség. 

Viszont meglátása szerint ez megint egy olyan helyzet, hogy adtak egy nagy pofont, mert 

gyakorlati, kézzel fogható eredményt nem fognak tudni felmutatni azon kívül, amit a 

Magiszter, vagy KLIK iskolák letesznek az asztalra ennek érdekében.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Véleménye szerint jó felvetés, amit Ráduly Zsolt képviselő mondott, meg fogják vizsgálni. 

 

Cziáky Tímea köztisztviselő: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy még 2013-ban lett kidolgozva a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program. Akkor azért a Magiszter Alapítványi Iskola került felelősként 

meghatározásra, mert náluk már működött a Tanoda program, aminek a célja éppen az volt, 

hogy elvégezzék a gyerekek a 8 osztályt. A program keretében ezt 60 fő sikeresen meg is 

tette. Az iskola 60 főre vállalta a programot, mind a 60 fő el is végezte az iskolát. Hozzátette, 

hogy a Magiszter iskola a későbbiekben is szeretne Tanoda programra pályázni. 2013-ban a 

többi iskolában nem működött hasonló jellegű program, ebből kifolyólag került a Magiszter 

iskola felelősként meghatározásra.   

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy Tiszavasváriban egy évben közel 200 fő a 8 

osztályt végzettek száma. Hozzátette, hogy nem csak egy lehetőség van, nem csak a Tanoda 
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program, vannak más lehetőségek is, amivel lehet segíteni a pályaválasztást, a 8. évfolyam 

elvégzését. Egyetért azzal, hogy 2013-ban ez volt, de részéről még mindig sántít egy kicsit, de 

elfogadja.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az lenne a javaslata, hogy Ráduly Zsolt képviselő írja le a hivatalnak, az önkormányzatnak az 

észrevételeit, javaslatait. Ezt elég e-mail formában is megtenni. Ezeket meg fogják vizsgálni, 

és akkor majd legfeljebb visszahozzák azt a részt a képviselő-testület elé. Kérte, hogy ne ad 

hoc jelleggel ötleteljenek, mert vagy nem fog tudni rá válaszolni, vagy ad rá egyfajta választ ő 

is, jegyző asszony is, a témafelelős, Cziáky Tímea is. Ha elküldi ezeket a javaslatokat, akkor 

átbeszélik ezeket kicsit bővebben. Elmondta, hogy erről majd tájékoztatják a képviselő-

testületet, hogy ezek a javaslatok mennyire befogadhatóak, és akár a legközelebbi alkalomra, 

ha sikerül átbeszélni, módosíthatják is az esélyegyenlőségi programot, ami így visszakerül 

majd a képviselő-testület elé. Ezzel a kiegészítéssel szeretné szavazásra feltenni.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezet B alternatíváját szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

185/2015. (VII.30.) Kt. számú  

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény 31.§. (4) bekezdése 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program 2015. évi felülvizsgálatát. 

 

2.) A felülvizsgálati dokumentumban foglaltakat magára nézve elismeri, az 

intézkedési tervek megvalósítását támogatja. 

 

 

Határidő: azonnal               Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

Határidő a 2. pont esetében: 2017. július 30.   Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (16.np.): Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 

munkájáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető   

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Lenne egy javaslata, kérése. Tudomása szerint Baloghné Szűcs Zsuzsanna már dolgozik.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy nem dolgozik, még nem dolgozhat. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy nem lehetne-e, hogy őt is bevegyék ebbe a bizottságba plusz tagnak. Az 

lenne a javaslata, hogy vizsgálják meg ennek a lehetőségét. Baloghné Szűcs Zsuzsanna elég 

aktív, ráadásul a múzeum vezetője. Tudja, hogy van a múzeum részéről egy úriember a 

bizottságban, de úgy látja, hogy inkább személyes ambícióknak kell lenni. Azt javasolná a 

képviselő-testületnek, hogy vizsgálják meg a lehetőségét, hogy őt is bevegyék plusz tagnak.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy megvizsgálják majd.  

 

Sipos Ibolya alpolgármester: 

Azt elhangzottakra reagálva elmondta, hogy nem érkezett ilyen jellegű jelzés Baloghné Sztűcs 

Zsuzsanna részéről. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Sipos Ibolya alpolgármestert arról tájékoztatta, hogy ez az ő személyes javaslata. Az más 

kérdés, hogy ezt Baloghné Szűcs Zsuzsanna elfogadja-e vagy nem. Csak azért javasolja 

tagnak, mert látja az eddigi munkáját, illetve azt, hogy gyermekszülést követően is milyen 

aktív. 

 

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztést a bizottságok nem tárgyalják, arról a képviselő-

testületnek határozatot nem kell hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok 

feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta „a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság munkájáról” szóló tájékoztatót.  
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Tárgy (17.np.): Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Cziáky Tímea köztisztviselő   

 

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztést a bizottságok nem tárgyalják, arról a képviselő-

testületnek határozatot nem kell hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok 

feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta „a polgármester 2015. évi szabadsága igénybevételéről” szóló tájékoztatót.  
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Tárgy (18.np.): Egyebek 

 

 

Az Egyebek napirend keretében képviselői kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

 

 

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 Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 


