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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2015. szeptember 24-én 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, Munkácsi Mihály alpolgármester, Sipos 

Ibolya alpolgármester, Balogh Sándor, Császár József Sándor, Kovácsné 
Nagy Julianna, Dr. Rojkó László, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián és Szőke 
Zoltán képviselők.                                      

 
Távol maradt:    Bakné Répási Ágnes és Balázsi Csilla képviselők.    
 
Meghívottként részt vettek:  
Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András 
osztályvezető, Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, Dr. Groncsák Andrea 
köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Csombordi József 
a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja, Kovács István a Városi 
Polgárőrség képviselője, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a TISZ intézményvezetője, a 
KEF elnöke, Krasznainé dr. Csikós Magdolna a Városi Kincstár vezetője, Mészáros Gábor a 
Tiszavasvári Média Egyesület elnöke, Balogh Tamás a Tiszavasvári Média Egyesület 
részéről, Szabó Zoltán a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
intézményvezetője, Kerekesné Lévai Erika a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola 
és Középiskola vezetője és Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője.   
 
Meghívottként távolt maradt:  
Harasztiné Gorzsás Ildikó köztisztviselő és Simon István a Városi Polgárőrség elnöke.  
 
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen. 
Először kérte, hogy vagyonnal való rendelkezés miatt vegye fel a testület napirendjére „a 
Ferment Hungary Kft. tiszavasvári 0301/21 hrsz-ú ingatlan vásárlása iránti kérelméről”szóló 
előterjesztést. Javasolta továbbá szintén zárt ülésen megtárgyalni a 13, 14, 15. 16. 17 és 19. 
napirendeket. Ezt követően javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül, 
a testületi ülésen megjelent vendégekre tekintettel elsőként a 4, 5, 10 és 18. napirendi 
pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. Majd kérte, hogy szavazzanak a képviselők a 
tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Megkérdezte, hogy a fóliasátorral kapcsolatos előterjesztést miért kívánja zárt ülésen tárgyalni 
a képviselő-testület, hiszen az eddigiek során nem ez volt a megszokott.  
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, vagyonnal való rendelkezés esetén, zárt ülésen 
tárgyalhatóak a fent nevezett előterjesztések. 
 
Ráduly Zsolt képviselő:  
Véleménye szerint ezek az előterjesztések nyilvánosak.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Valóban, a tárgyalás pedig zárt. Természetesen a döntés, a határozat és a szavazati arány 
nyilvános, de minden ilyen esetben maga a tárgyalás zárt.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Megkérdezte, hogy a fóliasátorral kapcsolatos előterjesztés miért vagyonnal való rendelkezés, 
mikor a szóban forgó vagyon jelenleg csak tulajdonjogilag az önkormányzaté. 2013. 
szeptember 1. napja óta át van adva vagyonkezelésbe a szakközépiskola részére.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Nem vagyonkezelési ügy, hanem önkormányzati vagyontárggyal való rendelkezés.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Meglátása szerint a nyilvánosság kizárása a cél. Ha más esetben nem is, de a fóliasátor 
esetében erről van szó. Már többszöri alkalommal került a testület elé ez az előterjesztés és 
valamennyi képviselő tisztában van azzal, hogy az önkormányzat ebben a döntésében 
kénytelen visszatáncolni és nem kívánja bevallani a hibát, ezért inkább zárt ülés mögé bújik.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Úgy véli, hogy ez egy kompromisszum az önkormányzat részéről. Abban az esetben, ha 
elmenne a végsőkig, akkor valószínűsíthető lenne a döntés végkimenetele. Majd elmondta, 
hogy a fóliasátrak ügyében már több alkalommal is egyeztetett Szabó Zoltán igazgató úrral és 
arra az álláspontra jutottak, hogy szerencsésebb, ha elvállnak az útjaik, és a középiskola úgy 
boldogul a mezőgazdasági oktatás terén a fóliasátrakkal, ahogy azt ő szeretné.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta 
Dr. Fülöp Erik polgármester módosító javaslatát, mely szerint a vagyonnal kapcsolatos 
korábban ismertetett napirendi pontokat zárt ülés keretein belül tárgyalja a Képviselő-
testület.  
 
A Képviselő–testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a 
napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt sorrendjét. 
 
A meghívóban meghirdetett és az egyebekben felvett napirendi pontokat az alábbiak szerint 
fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület: 
 

NAPIRENDEK               
 

1. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 
Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodája 2015. évi támogatása alapjául szolgáló 
költségvetése módosításáról.  
 

2. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség részére visszatérítendő támogatás 
biztosításáról.   
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3. Előterjesztés a fogyatékos személyekkel kapcsolatos feladatellátás átadásáról szóló 

szándéknyilatkozatról.  
 

4. Előterjesztés a 142/2015. (V.21.) Kt. számú határozattal módosított 50/2015. (III.26.) 
Kt. számú határozattal megalakított bizottság 2015. augusztus 31-ig végzett 
munkájáról, illetve megállapításairól szóló tájékoztatásról.  

 
5. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.  
 
6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
7. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015.évi költségvetéséről szóló 

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

9. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
módosított 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló 
tájékoztatóról.  

 
10. Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról. 

    
11. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról. 

    
12. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2016. évi 

csatlakozásról. 
 

13. Előterjesztés a járóbeteg szakellátás finanszírozásához történő hozzájárulás 
kezdeményezéséről.  
    

14. Előterjesztés a munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról.  
 

15. Előterjesztés a Révai József utca és külterületi ingatlanok elnevezéséről.  
 

16. Előterjesztés az Üdülőfejlesztési Tervről. 
 

17. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tájékoztatásáról a sósvíztározó 
rendbetételéről és a kempinggel kapcsolatos munkálatokról.  

 
18. Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.  

 
19. Egyebek 

 
ZÁRT ÜLÉS 

 
 

20. Előterjesztés a Ferment Hungary Kft. tiszavasvári 0301/21 hrsz-ú ingatlan vásárlása 
iránti kérelméről.  
 

21. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról.  
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22. Előterjesztés a Tiszavasvári Média Egyesület irodabérletére vonatkozó kérelméről.  

 
23. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok 

értékesítéséről. 
 

24. Előterjesztés a tiszavasvári 2611/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére 
kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról.  
 

25. Előterjesztés fóliasátrakkal kapcsolatos döntések meghozataláról. 
 

26. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulás vagyontárgyain alapított zálogjogról.  
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, 
Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodája 
2015. évi támogatása alapjául szolgáló költségvetése módosításáról. 

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. 
 
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

191/2015.(IX.24.) Kt. számú 
határozata 

 
A Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és 

Szakiskola tiszavasvári óvodája 2015. évi támogatása alapjául szolgáló költségvetése 
módosításáról  

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magiszter Alapítványi 
módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
 

1. A határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően az Óvodai intézmény 2015. 
évi költségvetését a 8 csoportra vonatkozóan az ott leírtak szerint módosítja a 
17.470 eFt összegű támogatás változatlanul hagyása mellett.  

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata által az 

1/2013.(I.31.) Kt. számú határozatban kezdeményezett Közoktatási megállapodás 
felülvizsgálata során a jelen határozat 1. pontjában foglaltak a módosított 
megállapodásba kerüljenek beépítésre. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az Alapítvány 

képviselőit. 
 

Határidő: azonnal                    Felelős: Dr. Fülöp Erik 
                                     polgármester 
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                                                                   191/2015.(IX.24.) Kt. számú határozat melléklete 
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8 
 

Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség részére 
visszatérítendő támogatás 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 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 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
192/2015. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 
 

A Tiszavasvári Városi Polgárőrség részére visszatérítendő támogatás biztosításáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Tiszavasvári Városi Polgárőrség részére likviditási gondok áthidalása céljából 
visszatérítendő támogatást biztosít 800 000 Ft összegben a határozat 1. számú 
mellékletében szereplő megállapodásban foglalt feltételek mellett. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1.pontban rögzített megállapodás aláírására. 

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

átvezetése kerüljön az előterjesztésbe. 
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról a Polgárőrség elnökét tájékoztassa. 
 
 

Határidő: azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
             Badics Ildikó jegyző 
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   194/2015.(IX.24.) Kt. számú határozat 1. 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 Városi Polgárőrség (4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 
8., mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételek mellett: 
 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2015. 
(IX.24.) Kt. számú. határozata alapján a Tiszavasvári Városi Polgárőrség, mint 
Támogatott részére átmeneti likviditási gondjának megoldása érdekében 800 eFt 
összegű visszatérítendő támogatást biztosít.  A támogatást a Támogatott alapfeladatai 
működési kiadásai finanszírozására használhatja fel. 

 
2. A támogatási összeg átutalása egy összegben történik jelen megállapodás 3. pontjában 

meghatározott beszedési megbízásnak a Támogató részére való leadástól számított 8 
napon belül a Támogatott 68700016-10101009 számú pénzforgalmi számlájára. 

 
3. A folyósítás feltétele: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 50/A §-a és az 

Ávr. 84.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján 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. 

 
4. 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. 

 
5. A támogatás visszafizetésének határideje: 2015. december 21. 

 
6. A Támogatott köteles a támogatás összegét az 5. pontban jelzett időpontig átutalni a 

Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 
                        

7. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen megállapodásban 
meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, a 
Támogató a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig kifolyósított 
összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás 
napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
késedelmi kamattal növelt összegben.  
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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…………………. 
 
 
         Támogató képviseletében                                            Támogatott képviseletében 
                                                                                              
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata                              Tiszavasvári Városi Polgárőrség 
               Támogató                                                                          Támogatott 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a fogyatékos személyekkel kapcsolatos feladatellátás 
átadásáról szóló szándéknyilatkozatról. 

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 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-
testület számára.  
 
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy a polgármester és az intézményvezető 
kezdje meg a tárgyalásokat az érintett szervekkel a támogatott lakhatás megvalósításának 
lehetőségről és az eredményről tájékoztassák a testületet.  
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megjegyezte, hogy ez a kérdéskör már jó ideje napirenden van a képviselő-testületi üléseken. 
Az intézményvezető asszonnyal már különféle alternatívákat és javaslatokat is átbeszéltek a 
feladatellátásról. Amennyiben ez a kérdés kézzelfoghatóvá válik, akkor arról tájékoztatni 
fogja a képviselő-testületet.  
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megjegyezte, hogy kiegészítése már szerepel a Szociális és Humán Bizottság javaslatában, 
azonban mégis szeretne néhány szót szólni ehhez a témához. Majd elmondta, hogy ő, mint az 
Érdekképviseleti Fórum képviselője tett javaslatot a bizottságnak. A képviselők is 
egyetértettek abban, hogy haladéktalanul kezdjék meg a tárgyalásokat, hiszen 150 ember 
életéről, munkájáról, elhelyezéséről van szó és nagyon sürgető feladatnak találja azt, hogy 
végre egyenesbe kerüljön ez az ügy. Mindezek után elmondta, hogy a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2015. március 4-én tartott egy helyszíni bejárást az 
intézményben, melyen ő és Munkácsi Mihály alpolgármester is részt vett, azonban a bejárás 
óta még nem született érdemi döntés, ezért most már úgy érzi, hogy minél hamarabb érdemi 
döntést kellene hozni ebben az ügyben. Igaz, hogy 2016. december 31. napja még messze van, 
de ha építkezésbe kezdenek, vagy bármilyen jobb megoldásban gondolkodnak erre idő kell, 
hogy a 98 ember elkerüljön Tiszavasváriból és az érintett 50 munkahely megszűnjön, hiszen 
az nagyon fájdalmas döntés lenne mindenki számára.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Meglátása szerint a főigazgatóság kicsit nehézkesen mozog, hiszen az tapasztalható, hogy a 
tavalyi év óta még most sem sikerült megkötni a finanszírozási szerződést. Úgy véli, hogy 
nehéz így készülni évről-évre, hogy az önkormányzat mindig várja azt a támogatást, amit 
kapnia kellene a Szociális Főigazgatóságtól. Majd elmondta, hogy ettől függetlenül a TOP-os 
pályázatok az év hátralevő részében kiírásra kerülnek. A pályázatokban várhatóan különféle 
szociális jellegű intézmény kiváltásra is nyílik majd lehetőség, melynek segítségével 2016. 
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december 31-ig meg tudják oldani a problémát. Amennyiben nem, akkor természetesen egy 
másik alternatívát fognak keresni.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Hozzáfűzte, hogy egyetért azzal, hogy 2016. december 31. napja még távoli dátum, azonban 
azt mindenféleképpen tudni kell, hogy ez a probléma már régóta ismert. Meglátása szerint az 
önkormányzat az utolsó pillanatban próbál meg lépni. Lehet szerencsésebb lett volna, ha 2-3 
évvel ezelőtt ezzel a kérdéssel komolyabban foglalkoztak volna, hiszen 50 ember munkájáról 
és 98 ember sorsáról van szó. Mindezek után elmondta, hogy bizottsági ülésen is tett egy 
javaslatot –mellyel egyet is értettek-, valamint az intézményvezető asszony is arról 
tájékoztatta, hogy vannak ötletei, elképzelései a problémát illetően. A bizottság azt kérte, 
hogy a felvetett ötleteket, elképzeléseket a témában érintettek tárják a bizottság elé és 
mihamarabb lépjenek a kérdésben.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Erről természetesen tájékoztatni fogják a képviselő-testületet.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

193/2015. (IX.24.) Kt. számú  
határozata 

 
Szándéknyilatkozat a fogyatékos személyekkel kapcsolatos feladatellátás átadásáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „szándéknyilatkozat a fogyatékos 
személyekkel kapcsolatos feladatellátás átadásáról” című előterjesztéssel kapcsolatban az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület  
 

1. kinyilatkozza, hogy nem áll szándékában a fogyatékos személyek feladatellátásának 
teljesítését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, mint az állam fenntartói 
feladatainak ellátására kijelölt szervnek átadni.  

 
2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság vezetőjét. 
 
 
Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik 
            polgármester 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a 142/2015. (V.21.) Kt. számú határozattal módosított 
50/2015. (III.26.) Kt. számú határozattal megalakított bizottság 
2015. augusztus 31-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.  
 
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Megjegyezte, hogy a megalakított bizottság munkájával teljes mértékben egyetért. A bizottság 
megvizsgálta azokat a területeket, amelyeket a legszükségesebbnek ítélt meg. Ezzel 
kapcsolatban megkérdezte, hogy a megállapítások közül a földadóval kapcsolatos bevezetések 
tárgyalására mikor kerül sor, mert a következő évi költségvetésbe már kellene, hogy 
szerepeljen az, hogy be akarják e vezetni vagy sem. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen 
azt a tájékoztatást kapták a képviselők, hogy 67 M Ft körül van az idei évi hiány, azonban az 
önkormányzat csak 28 M Ft-ra adta be az igényét az ÖNHIKI pályázatra. Megjegyezte, hogy 
vannak likviditási problémák. Végül megkérdezte, hogy a javasolt intézkedési tervek 
megoldhatják-e ezt a problémát.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Véleménye szerint megoldhatják. 2015. december 31-ig még lehet bárminemű adóra 
vonatkozó döntést meghozni az önkormányzatnak, azonban 2016-ban arra az évre már nem 
lehet. Úgy véli- amennyire belelátott a bizottság munkájába-, hogy vannak nagyon jó ötletek, 
elképzelések, vannak egyszerűek, ami csak egy döntést igényel, viszont kihatása van minden 
választópolgárra. Felhívta a figyelmet, hogy ezeket a döntéseket kell majd minél rövidebb 
időn belül megtárgyalni a képviselő-testületnek. Reméli, hogy még az októberi ülésre 
kidolgozásra kerülnek az alternatívák. Várhatóan hamarosan döntés születik az ÖNHIKI 
pályázattal kapcsolatban is, valamint döntés várható különféle ingatlan értékesítésekkel 
kapcsolatban, amiket most zárt ülés keretében tárgyal a képviselő-testület. Véleménye szerint, 
amennyiben optimálisan alakulnak a dolgok, akkor ezek a döntések jelentősen 
befolyásolhatják a mérleget. Ettől függetlenül, ha már januárban tudják a 2016-os évre 
vonatkozó költségvetési törvénytervezet bizonyos részleteit, akkor valamelyest már tudnak 
számolni, bár igazából azt megszokhatták, hogy csak januárban tudnak konkrét számadatokat 
mondani. Mindenesetre ez egy jó támpont lesz a novemberi időszakban. Az előzetes tervek 
szerint már november hónapban tudna a testület a jövő évi költségvetésre készülni.  
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Ráduly Zsolt képviselő: 
Az I. félévi költségvetési beszámolóban olvasott a Tiszavasvári adófizetők hajlandóságáról, 
továbbá, hogy milyen tartozások és behajtások vannak. Megkérdezte, hogyan tervezi az 
önkormányzat az adófizető rétegre ráterhelni. Véleménye szerint a döntés végkimenetelét 
nagyon meg kell gondolni, mert látható, hogy bizonyos adónemek vonatkozásában egy 30%-
os nem fizető hajlandóság van a városban. Jelenleg folyamatosan mennek a behajtások, de 
nincs honnan és miből behajtani.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megjegyezte, hogy ő is kíváncsi lesz arra, hogy az iparűzési adó bevételek, hogy fognak 
alakulni erre az évre vetítve, de a későbbiekbe ezzel kapcsolatban is adnak tájékoztatást a 
testület részére.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
A bizottság munkáját megismerve valóban vannak támogatható és támogatandó elképzelések. 
Majd elmondta, hogy nem tartja szerencsésnek a helyi adókban való gondolkodást, melyet 
azért is nagyon fontos kiemelni, mert nem biztos, hogy adófizetői hajlandóság, hanem 
adófizető képesség van, mert aki képes az adót megfizetni, az többségében valamilyen 
formában meg is teszi vagy törekszik arra, hogy megtegye. Úgy véli, hogy a helyi 
viszonyokat ismerve sem a vállalkozások, sem a lakosság nem terhelhető vagy nem igazán 
szerencsés, hogy ha továbbra is adókkal terhelnék őket. Van a városnak egy rétege, aki nem 
fizet adót és ezzel elindulnának egy olyan irányba, mint ami az ingatlan adóval kapcsolatos is 
volt, hogy azok fizették meg, akik eddig is és egyébként is más formába már leterheltek 
voltak. Az a réteg pedig, aki nem akart fizetni az továbbra is élvezte az ebből folyt előnyöket, 
ezért is szeretné óvva inteni azokat, akik majd előkészítik a döntéseket, hogy a tiszavasvári 
adófizetőket terheljék. Kérte, hogy keressenek inkább más megoldást és kíméljék az 
embereket az adó emelésétől vagy esetleg új adók bevezetésétől.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Ilyen jellegű dologról még nincs szó. A bizottságot arra kérték fel, hogy egy átfogó képet 
alkossanak a bevételnövelő és költségcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatban. Úgy véli, hogy 
amire felkérték a bizottságot, hogy vizsgáljon meg minden egyes lehetőséget, azt megtette, 
melyről egy átfogó tanulmányt is fog kapni a képviselő-testület. Ezek csak információk 
előterjesztés formájában kidolgozva. Az, hogy a képviselő-testület melyik irányba fog 
elindulni és mi az, amit jónak tart, azt majd úgyis az ülésen fogják eldönteni. Ettől függetlenül 
úgy véli, hogy a bizottság maximálisan teljesítette azt, amire felkérték. Természetesen az 
adóbevételek növelése is egy olyan feltétel volt ebben a munkában, amit nekik teljes körűen 
meg kellett vizsgálni, akár az adóemelés vagy új adó bevezetését. Hangsúlyozta, hogy ő sincs 
emellett a döntés mellett és meglátása szerint egyik testületi tag sincs emellett, de majd 
meglátják, hogyan alakulnak az önkormányzat bevételei és milyen egyéb alternatívákat 
tudnak elfogadni. Ezzel kapcsolatban még elmondta, hogy hamarosan el fognak készíteni egy 
komplett anyagot, melyet a képviselők majd áttanulmányozhatnak és egy testületi ülés 
keretében megbeszélhetik, hogy melyik irány lesz az elfogadható.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

194/2015. (IX.24.) Kt. számú  
határozata 

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

határozattal megalakított bizottság 2015. augusztus 31-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 beszámolóival 
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bizottság által elkészített 
tájékoztatásokat a határozat mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatról a bizottság tagjait tájékoztassa. 
 
 
Határidő: azonnal                Felelős:   Dr. Fülöp Erik 
               polgármester 
 
                  Badics Ildikó 
                   jegyző 
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                                                 194/2015.(IX. 24.) Kt. számú határozat 1. számú 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 (a határozatot később módosította a 142/2015. (V.21.) Kt. számú határozat) a 2015. 
július 31-ig elvégzett munkáról az alábbi tájékoztatást adja: 
 
Feladatként került meghatározásra a fent említett határidőig a következők vizsgálata (A 
határozatban a feladatok július és augusztus havi bontásban szerepeltek, mivel azonban rendes 
Képviselő-testületi ülés csak szeptember hónapban kerül megtartásra, ezért a jelentés 
összevontan készül): 
 

 
 
Július: 
 
1. Házi gondozásnál óradíj bevezetése; 

 
2. Családok Átmeneti Otthona működésének gazdaságosabbá tétele; 

 
3. Költségcsökkentés elérése a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálatnál; 

 
4. Beszerzések központosításánál további lehetőségek vizsgálata; 

 
    
 
Részletes megállapítások, javaslatok: 
 

1. Házi gondozásnál óradíj bevezetése; 
 
Házi segítségnyújtás esetében az éves előirányzatot vizsgálva megállapítható, hogy a 
kiadások összege 15.528 Ft-tal haladja meg a bevételekét. A normatív támogatás összege 
7.975 eFt, így a tényleges veszteség 7.553 eFt. A bizottság áttekintette vállalkozó, 
részmunkaidős, vagy nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatásának lehetőségét, de vagy 
munkaszervezési okokból (ugyanis az itt foglalkoztatottak egy része más feladatot, 
feladatokat is ellát) vagy a megtakarítás csekély volta miatt nem találta őket célszerűnek. 
A szigorú szakmai szabályoknak történő megfelelés kis mozgásteret enged az 
önkormányzatnak, így az egyetlen változtatási javaslat az lehet, hogy az intézményvezető 
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az igénybevevők létszáma növekedjen. 
Amennyiben a jövőben továbbra is ilyen nagy lesz a különbség a bekerülési költség és az 
állami támogatás között, akkor javasolja a bizottság más, nem állami fenntartónak a 
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feladat  szerződéses átadását, de csak abban az esetben, ha ezáltal az önkormányzati 
támogatás összege  csökkenhet. Emellett az esetleges társulási keretben rejlő 
lehetőségekkel is foglakozni kell, mert a jelenlegi szabályok alapján a tervezésnél 
feltüntetett 55 fővel számolva mintegy 2.400 000 Ft-tal csökkenhetne az önkormányzati 
támogatás. 
 
 
2. Családok Átmeneti Otthona működésének gazdaságosabbá tétele  
 
A központi támogatást is figyelembe véve 1.155 eFt-tal haladja meg az intézmény 
bevételét a kiadása. A szociális ágazat egyéb területeit is vizsgálva itt a legkisebb az 
önkormányzati kiegészítő támogatás összege, így a bizottság ezen területen a további 
gazdaságosság vizsgálatát nem tartja indokoltnak. 
 
3. Költségcsökkentés elérése a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálatnál; 
   
Mindkét szolgálat esetében a központi támogatás a lakosságszám alapján kerül 
meghatározásra. Családsegítő Szolgálat esetén a módosított kiadási előirányzat 13.592 eFt 
(teljesítés 2015.06.30-ig: 5.468 eFt) Az előirányzatot ha csökkentjük az 5.307 eFt 
központi támogatással, akkor 8.285 eFt kiadástöbblet mutatkozik. A Gyermekjóléti 
Szolgálat esetén a módosított kiadási előirányzat 18.923 eFt. (teljesítés 2015. 06.30-ig: 
10.132 eFt) Az előirányzatot ha csökkentjük az 5.307 eFt központi támogatással, akkor 
13.616 eFt kiadástöbblet mutatkozik.  
A bevétel és a kiadás közötti nagymértékű eltérést az magyarázza, hogy az állam a 
finanszírozást lakosságszám alapján nyújtja, ellenben nem veszi figyelembe a lakosság 
szociális rászorultságát. (A családgondozó létszámát a gondozásban lévő családok, illetve 
gyerekek száma határozza meg, így pl. a tőlünk jobb szociális adottságokkal rendelkező 
hasonló nagyságú település azonos nagyságrendű támogatást kap, mintha a 
lakosságszámunk közel azonos, viszont lényegesen kevesebb dolgozót kell alkalmazni a 
feladatellátásra.) 
 

 
4. Beszerzések központosításánál további lehetőségek vizsgálata  

 
Tisztítószerek, irodaszerek, számítástechnikai eszközök és kellékanyagok esetében 
összintézményi szinten kellene megoldani, így mindenképpen kedvezőbb ajánlatokat 
kaphatnánk a beszállítóktól, amelynek nagysága konkrétumok nélkül nem 
meghatározható. Célszerűnek látja a bizottság a Városi Kincstár vezetőjének a felkérését 
arra, hogy tegyen javaslatot az így beszerezhető termékek, eszközök körére. 
 
 
Az 1.-4. pontban költségcsökkentés lehetőségeit vizsgálta a bizottság, kizárólagosan nem 
tartozik az eddigiekhez, de célszerű lenne azt a gyakorlatot követni minden területen, 
hogy feladatelmaradás esetén az ott előirányzott költségek terhére ne tervezzen az 
Önkormányzat új kiadásokat, csökkentse azzal a kiegészítő támogatás összegét. 
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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A fentiekben tudtuk összefoglalni bizottságunk 2015. július-augusztus hónapokra előírt 
tevékenysége során született megállapításainkat, javaslatainkat.  
 
 
Tiszavasvári, 2015. július 31. 
 
 
 
 
Szabó Krisztián s.k.         Balázsi Csilla s.k.          Badics Ildikó s.k. 
 bizottsági elnök                bizottsági tag                  bizottsági tag 
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                                                 194/2015.(IX. 24.) Kt. számú határozat 2. számú 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 (a határozatot később módosította a 142/2015. (V.21.) Kt. számú határozat) a 2015. 
augusztus 31-ig elvégzett munkáról az alábbi tájékoztatást adja: 
 
Feladatként került meghatározásra a fent említett határidőig a következők vizsgálata (A 
határozatban a feladatok július és augusztus havi bontásban szerepeltek, mivel azonban rendes 
Képviselő-testületi ülés csak szeptember hónapban kerül megtartásra, ezért a jelentés 
összevontan készül): 
     
     Augusztus: 
 

1. Termőföld értékesítés; 
 
2. Szociális területen bevételnövelő intézkedések; 

 
3. Bérbeadott ingatlanok értékesítése; 

 
4. Helyi adók mértékének emelése; 

 
 
Részletes megállapítások, javaslatok: 

 
1. Termőföld értékesítés: 

 
A bizottság áttekintette, hogy milyen mezőgazdasági művelésre alkalmas ingatlanokkal 
rendelkezik önkormányzatunk. Javaslata szerint a jelenleg önkormányzat által megművelt 
területek (63,8298 ha) értékesítése nem célszerű, kizárólag rendkívüli helyzet esetén 
válhat célszerűvé értékesítésük, és akkor is legalább 3-4 hónapos átfutási idővel kell 
számolni a döntés és az esetleges szerződéskötések között. E pont keretében az 
önkormányzati tulajdonban levő üdülőingatlanok értékesítésének kérdését vizsgálta még a 
bizottság. Bár ezt nem szabta feladatul a testület, de az üdülőingatlanok nagy száma miatt 
szükséges volt ezzel foglalkozni. Beépítetlen üdülőingatlan az önkormányzat tulajdonában 
jelenleg 119 db van, ebből szennyvízcsatornára csatlakozás lehetősége biztosított 33 
ingatlan esetében. A bizottság célszerűnek tartja ez utóbbi 33 ingatlan felértékelését és 
értékesítésre történő meghirdetését még ebben az évben. 
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2. Szociális területen bevételnövelő intézkedések: 
 
A bizottság megvizsgálta több területen a bevételnövelés érdekében díjemelés 
megvalósítását, de az alábbi indokok miatt egyenlőre nem javasolja azok végrehajtását. 
  - Több területen (pl. szociális étkeztetés) várhatóan csökkentené a szolgáltatást igénybe 
vevők jelenleg sem magas számát. Mivel azonban teljesen nem szűnne meg egy 
szolgáltatás sem, még rosszabb hatékonysággal tudnánk foglalkoztatni ezen a területen 
dolgozó munkatársainkat. 
  - Nem egyértelmű a fogyatékos, illetve az idős ellátás esetében a térítési díj emelésének a 
támogatás összegére gyakorolt hatása sem. Ugyanez mondható el az egyszeri belépési 
hozzájárulásról is, mely bevezetésének a gondolata felmerült. Az idősellátásnál a 
költségvetési törvény egyértelműen kimondja, hogy a személyi térítési díjakból befolyt 
összeggel csökkentett kiadásnál nem lehet magasabb a folyósított támogatás. A 
fogyatékos ellátásnál nem találtunk leírt szabályozást, azonban legutóbb 2013-ban és az 
elszámolásban jelentős szerepet játszott a bevétel nagysága.  
 
 
3. Bérbeadott ingatlanok értékesítése: 

 
A bizottság megfontolandónak tartja a jelenleg haszonbérbe adott 6 db ingatlan 
értékesítését a bérlők számára. Ezek a földterületek viszonylag kicsik, (0,1-től 1,5 hektárig 
terjed a méretük) kevés bevétele származik az önkormányzatnak a haszonbérbe adásból. 
Az iparterületnek alkalmas területeken célszerű a jelenlegi bérlőkkel egyeztetni az 
értékesítésről. Jelenleg négy ilyen helyrajzi számon van bérbeadott terület. Nagyságuk 
összesen 6,121 ha. Nincs bérbeadva jelenleg négy helyrajzi számon lévő ingatlan, melyek 
nagysága összesen 11,851 ha. Ezek között egy vízállásos. Ezek - az iparterületnek is 
alkalmas területek - művelési ága legelő. 
A fentieken túl a bizottság egyéb ingatlanokat is vizsgált. Jelenleg bérbeadott Strandfürdő, 
illetve a Gépállomás u.3. szám alatt található hímző üzem értékesítését is kívánatosnak 
tartaná, megfelelő ár ellenében a jelenlegi bérlők számára.  
Önkormányzatunk 88 db bérlakással rendelkezik, ebből közmű hátralék miatt jelenleg 
hasznosíthatatlan 5 db ingatlan. Itt is megfontolandó lenne az értékesítés vizsgálata 
azonban ezt nehezíti, hogy ezekre a lakásokra a néhány évvel ezelőtti nagy 
bérlakásértékesítési akció során nem mutatkozott kereslet. Lakottan általában kicsi az 
igény, a bérlő anyagi helyzete, vásárlási szándéka egyértelműen behatárolja az 
értékesíthetőséget. 
 
 
4. Helyi adók mértékének emelése 
A hatályos jogszabályok szerint tárgyévben többletbevétel új adó bevezetésével érhető el, 
jelenleg meglévő adók mértékének emelése csak a következő évben hozhat eredményt. A 
korábbiakhoz képest 2015-től lehetőség nyílik települési adó bevezetésére.  
A jelenleg meglévő adók közül a bizottság vizsgálta az iparűzési adó mértéke 
emelésének a lehetőségét is. Itt egyetlen eredmény érhető el, a beszedhető többletbevétel. 
Hátrányként jelentkezhet viszont az adóalanyok számának csökkenése, ami egyes 
vállalkozók elvándorlását jelentheti. A bizottság megítélése szerint ez az elvándorlás nem 
lenne túl nagy, maximum kisebb vállalkozásokra korlátozódna. Az emelés egy tized 
százalékonként jelenlegi adóerőképesség mellett 13 millió Ft-os többletbevételt hozna. A 
környező településeken ezen adó mértéke 0,9 és 2% között mozog. A bizottság álláspontja 
szerint a jelenleg Tiszavasvári város által alkalmazott 1,4 %-os mérték emelése 
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megfontolandó lenne 1,7 %-osra. A bizottság foglalkozott a jelenlegi kommunális adó 
mentesség megszüntetésének kérdésével. Amennyiben erről születik döntés, akkor 
célszerűnek tartaná egy olyan önkormányzati kötelezettségvállalás megtételét, mely a 
beszedett adók erejéig fejlesztési kötelezettséget vállal Tiszavasvári területén, pl.útépítés, 
közvilágítás fejlesztés …stb.  
 
Települési adót viszonylag kevés önkormányzat vetett ki az év eddig eltelt időszakában. 
(földadó: 21; településfejlesztési adó: 1; ebadó: 1; egyéb járművekre kivetett adó. 2; 
magasépítmény adó: 1) 
Felmerült a földadó kivetésének lehetősége, melynek előnye, hogy viszonylag biztosan 
lehet kalkulálni a bevétellel. A bizottság nem veti el ezen adónem bevezetése 
lehetőségének alaposabb vizsgálatát, ehhez azonban további információkra van szükség, 
pl. Tiszavasvárihoz tartozó földterület nagysága. 
 
 
Elgondolkodásra érdemesnek tartja a bizottság településfejlesztési adó bevezetésének 
vizsgálatát, mert az így befolyt bevétel adórendeletben rögzített módon kizárólag 
településfejlesztésre fordítható.  

 
A döntésnél azonban szem előtt kell tartani, hogy a befolyó többletbevétel elsősorban a 
költségvetési egyensúly biztosításához kell hozzájáruljon, másodsorban, de nem 
elhanyagolható módon a fejlesztésekhez. 

 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A fentiekben tudtuk összefoglalni bizottságunk 2015. augusztus hónapra előírt tevékenysége 
során született megállapításainkat, javaslatainkat.  
 
 
Tiszavasvári, 2015. augusztus 31. 
 
 
 
 
 
Szabó Krisztián s.k.         Balázsi Csilla s.k.          Badics Ildikó s.k. 
 bizottsági elnök                bizottsági tag                  bizottsági tag 
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Tárgy (5.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: 
 
A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–
testületi ülés között végzett munkájáról. 
 

Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 
    

Ssz.     

1. 2015. július 31. Kosd MPK találkozó 
2. 2015. augusztus 01.  Megyei Választmányi ülés  
3.  2015. augusztus 04.  Városi Televízió Interjú 
4. 2015. augusztus 04.  Pongrácz Péter a Biogáz Unió Zrt. 

vezérigazgatója 
Az előterjesztésben leírtak 
átbeszélése 

5. 2015. augusztus 05.  "Gólyahír" Gyermek és Ifjúsági Tábor Köszöntő 
6. 2015. augusztus 05.  Kocsi Erika Települési Értéktár 

megalakulásával kapcsolatos 
megbeszélése 

7. 2015. augusztus 06. Városi Televízió Városrehabilitációs pályázattal 
kapcsolatos interjú 

8. 2015. augusztus 06. Éberhardt Gábor a Térségi Hulladék-
Gazdálkodási Kft. ügyvezetője 

Hulladékszállítással kapcsolatos 
egyeztetés 

9. 2015. augusztus 06. Kölcsey Televízió Interjú 
10. 2015. augusztus 11.  Dancs Miklós a Kézilabda 

Szakosztály elnöke 
Sporttal és a Sportcsarnokkal 
kapcsolatos kérdések 
megbeszélése 

11. 2015. augusztus 13. Kovács Miklós a Tiszamelléki 
Mélyépítő Kft. ügyvezetője 

Helyszíni bejárás 

12. 2015. augusztus 14. Városi Strandfürdő Családi Nap 
13. 2015. augusztus 15. Budapest  
14. 2015. augusztus 19. Szabó Zoltán a Tiszavasvári 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
igazgatója 

Fóliasátor kérdéskörének 
átbeszélése 

15. 2015. augusztus 20. Mezőgazdasági Agrárgéptalálkozó- 
Tiszavasvári Strandfürdő  

Köszöntő 

16. 2015. augusztus 20.  Államalapítás ünnepe Köszöntő 
17. 2015. augusztus 26. Városi Kincstár Aktuális kérdések megbeszélése 
18. 2015. augusztus 26. Nagy Levente a Magyarországi 

Magiszter Alapítvány Kuratóriumának 
elnöke 

Pályázati megbeszélés 
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19. 2015. augusztus 26. Gazdag József a Tiszavasvári 
Olimpiai Baráti Kör elnöke 

Aktuális kérdések megbeszélése 

20. 2015. augusztus 26. Pető Aliz a Pedagógiai Szakszolgálati 
Központ "volt" vezetője 

Nyugdíjas búcsúztató 

21. 2015. augusztus 27. Budapest- Belügyminisztérium 
Pogácsás Tibor önkormányzati 
államtitkár  

Egyeztetés 

22. 2015. augusztus 28. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés   
23. 2015. augusztus 28. Katona Béla Városrahabilitációs pályázati 

megbeszélés 
24. 2015. augusztus 29. Tapolca MPK találkozó 
25. 2015. augusztus 29.  Experidance Produkció Esszencia 

című előadása 
Köszöntő 

26. 2015. augusztus 30. A városrehabilitációs pályázat 
keretein belül megvalósuló 
teniszpálya avatása 

Köszöntő 

27. 2015. augusztus 31. Sz-Sz-B Megyei Közgyűlés Bizottsági ülése 
28. 2015. szeptember 01. Általános Iskolai tanévnyitó ünnepség  
29. 2015. szeptember 01. Magyarországi Magiszter Alapítvány-

Debrecen 
Óvoda pályázattal kapcsolatos 
megbeszélés 

30. 2015. szeptember 02.  Krasznainé dr. Csikós Magdolna a 
Városi Kincstár vezetője 

Aktuális kérdések megbeszélése 

31. 2015. szeptember 03. Juhász Zoltán a Goodwill Energy Kft 
részéről 

Napelemes rendszerek 
telepítésével kapcsolatos 
megbeszélés 

32. 2015. szeptember 03. A Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat 
szervezésében  

Együttműködési 
területfejlesztéssel kapcsolatos 
egyeztetés 

33. 2015. szeptember 04. Kovács Miklós a Tiszamelléki 
Mélyépítő Kft. ügyvezetője 

Aktuális kérdések megbeszélése 

34. 2015. szeptember 04. Dezsavü Színkör előadása Köszöntő 
35. 2015. szeptember 05. Családi és Sportnap Rendezvény a 

Boldogabb Családokért szervezésében 
Köszöntő 

36. 2015. szeptember 07. 90 éves köszöntés  
37. 2015. szeptember 08. Móricz István a Nyírségvíz Zrt. 

vezérigazgatója 
Pályázati egyeztetés 

38. 2015. szeptember 08. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár, a 
Társadalom- és Kultúratudományi 
Intézet Intézetigazgatója 

Általános Iskolákra vonatkozó 
antiszegregációs intézkedési terv 

39. 2015. szeptember 10.  Lázár István a Művelődési Központ és 
Könyvtár intézményvezetője 

október 23-ai ünnepi 
megemlékezés egyeztetése, 
valamint az októberi 
rendezvények egyeztetése 

40. 2015. szeptember 10.  Magyar Olimpiai Akadémia Kihelyezett ünnepi ülés 
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41. 2015. szeptember 10.  Kölcsey Televízió Interjú 
42. 2015. szeptember 11. Nácsáné dr. Kalán Eszter a TISZ 

intézményvezetője 
Aktuális intézményi kérdések 
megbeszélése 

43. 2015. szeptember 12. Vasvári Pál Múzeum Kiállítás megnyitó 
44. 2015. szeptember 12. Könnyűzenei Tehetségkutató és Zenés Humor Nap  
45. 2015. szeptember 15. Reznek Zoltán HÉSZ módosítással kapcsolatos 

egyeztetés 
46. 2015. szeptember 15. Állampolgársági eskütétel  

47. 2015. szeptember 16.  TÖOSZ szervezésében Szakmai Konferencia 
48. 2015. szeptember 17. Kalásznet Kft.  Igazgatója Kábelszolgáltatással kapcsolatos 

egyeztetés 
49. 2015. szeptember 17. Közmeghallgatás  
50. 2015. szeptember 17. Dessewffy és a Kornis család életét bemutató könyvbemutató 
51. 2015. szeptember 19. Néptánc találkozó Megnyitó beszéd 
52. 2015. szeptember 19. Hankó László Zeneiskola Átadó ünnepség 
53. 2015. szeptember 21. Krasznainé dr. Csikós Magdolna a 

Városi Kincstár vezetője 
Közmunkával kapcsolatos 
kérdések megbeszélése 

54. 2015. szeptember 22. Terület-és Vidékfejlesztési Bizottság  
55. 2015. szeptember 22.  Munkaügyi Központ szervezésében  A 2015-2017. évi 

közfoglalkoztatás megbeszélése 
56. 2015. szeptember 23.  Kinczel Ferenc Kamionparkolás problémájával 

kapcsolatos kérdések 
megbeszélése 

57. 2015. szeptember 23.  Dr. Éles Viktória közbeszerzési 
szakértő 

Aktuális kérdések megbeszélése 

58. 2015. szeptember 23.  Fekete Erika a Tiszavasvári 
Egészségügyi Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

Aktuális kérdések megbeszélése 

59. 2015. szeptember 23.  Lakatos József Gusztáv a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Lakatos Mihály a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselője 

Irodahelyiség bérletére vonatkozó 
kérdések átbeszélése 
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Tárgy (6.np.): Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

195/2015. (IX.24.) Kt. számú 
határozata 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

22/2014.(I.30.)  Kt. számú határozat 
33/2014. (II.13.)  Kt. számú határozata 
214/2014. (IX.11.)  Kt. számú határozata 
271/2014. (XII.11.)  Kt. számú határozat 
280/2014. (XII.22.)  Kt. számú határozat 
144/2015. (VI.08.)  Kt. számú határozat 
169/2015. (VI.25.)  Kt. számú határozat 
175/2015. (VII.30.)  Kt. számú határozat 
176/2015. (VII.30.) Kt. számú határozat 
186/2015. (VII.30.)  Kt. számú határozat 
 

 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. 
(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna 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 rendelet–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelete 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a – Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. 
(XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.30. pontja által biztosított véleményezési 
jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - 
következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen 
rendelet 1. melléklete lép. 
(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen 
rendelet 2. melléklete lép. 
2.§ Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba. 
 
         
             Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 
       polgármester   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 28. 
 
                                                                                 Badics Ildikó 
                                                                                     j e g y z ő 
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1. melléklet a 25/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez 
 

2. melléklet a 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez  
 

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat-és hatáskörök jegyzéke 
 

 
1. Szociális rászorultság esetén – az ápolási támogatás kivételével - megállapítja a 

települési támogatásra való jogosultságot. 
2. Rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére. 

3. Megállapítja a társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjában orvosi munkát 
végzők díjazását. 

4. Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, illetve 
elengedéséről. 

5. Gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a szociális 
törvényben foglaltak szerint. 

6. A Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés 
közötti időszakban, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértésével 
maximum 2.000.000 Ft erejéig, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes 
jóváhagyásával pedig maximum 5.000.000 Ft erejéig kötelezettséget vállalhat: 

6.1. az éves költségvetési tartalék terhére,  
6.2. kormányzati funkción lévő szabad előirányzat terhére, 
6.3. kormányzati funkciók között átcsoportosítható előirányzat terhére.  
7. Gyakorolja a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 

valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló rendeletben biztosított 
jogosítványait. 

8. Tájékoztatja a Szociális és Humán Bizottságot az önkormányzati szociális bérlakások 
cseréjéről. 

9. Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatokat 
(elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár-rendezés, 
építési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás, építési engedélyezési eljárás, az 
elidegenítési és terhelési tilalmak törlése és a további megterheléshez történő 
hozzájárulás megadása) a feltétel bekövetkeztekor, illetve a tulajdonos kérésére 
megadja. 

10. Gyakorolja a munkáltató jogkört a közfoglalkoztatási jogviszonyban állók 
tekintetében. 
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2. melléklet a 25/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez 
 

5. melléklet a 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez  
 

A Szociális és Humán Bizottság feladat –és hatáskörei 
 

1. A Szociális és Humán Bizottság feladatkörei 
 

Javaslatot tesz a képviselő-testületnek nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
gyermekjóléti, közgyűjteményi, gazdasági-ellátó intézmény létesítésére, 
megszüntetésére, átszervezésére, tevékenységi körének módosítására, nevének 
megállapítására. 

Véleményezi e melléklet 1. pontjában meghatározott intézmények éves beszámolóját. 
Véleményezi e melléklet 1. pontjában meghatározott intézményekre vonatkozó vezetői 

pályázatok kiírását, a vezetői szakmai programokat. 
Véleményezi a közoktatási megállapodásokat. 
Jóváhagyja az e melléklet 1. pontjában meghatározott intézmények:  
5.1. szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatait, azok módosításait, 
5.2. ha jogszabály másként nem rendelkezik, a házirendet, 
5.3  szakértői vélemény alapján, - vagy ha jogszabály másként nem rendelkezik - szakértői 

vélemény nélkül a pedagógiai programot. 
Jóváhagyja a művelődési, közgyűjteményi intézmények éves munkatervét, továbbképzési 

és beiskolázási tervét. 
Figyelemmel kíséri a városban élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.  
Kapcsolatot tart a települési nemzetiségi önkormányzat(ok)tal. 
Kétévente beszámoltatja a szociális gondozóhálózat vezetőjét végzett munkájáról. 
Évente megállapítja az önkormányzat tulajdonában lévő gyermek- és ifjúsági 

intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak csökkentését, illetve elengedését 
lehetővé tévő előirányzatot.  

Véleményezési, javaslattételi joga van minden Képviselő-testületi előterjesztés 
tárgyalásában, amennyiben egészségügyi, szociális vagy gyermekjóléti, 
közművelődési vagy közgyűjteményi területet érint. 

Véleményezi a lakosság egészségügyi állapotáról készült beszámolót és az egészségügyi 
ellátás (gyermek-, felnőtt háziorvosi, szakorvosi) helyzetét. 

Egészségügyi felvilágosító előadások megszervezését kezdeményezi. 
Tájékozódik az anya- és csecsemővédelem aktuális eredményeiről, feladatairól a védőnők 

tapasztalatai alapján.  
Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek orvosi körzet területére, az orvosi ügyeleti ellátás 

megszervezésére. 
Ellenőrzi a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátást, és az önkormányzati 

fenntartású egészségügyi intézmények működését. Ellenőrzésének eredményéről 
beszámol a képviselő-testületnek. 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a lakások elidegenítésére, a bérlakások bérleti 
díjának emelésére, bérlőkijelölési jog gyakorlása esetén a jog jogosultja által fizetendő 
díj összegére, az önkormányzati bérlakások csereszerződéseinek jóváhagyására. 

Véleményezi az önkormányzati bérlakások használatáról szóló beszámolót. 
Véleményezi a lakás-felújítási alap felhasználását. 
Véleményezi az önkormányzati lakás nem lakás céljára szolgáló hasznosításáról szóló 

előterjesztést. 
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2. A Szociális és Humán Bizottság átruházott hatáskörei 
 
1. Dönt a tanügy-igazgatási feladatok helyi szabályozásáról (az óvodák tekintetében a 
működési körzet meghatározásáról, az éves és heti nyitvatartási idő meghatározásáról, az 
óvodákba történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli 
felvételének időpontjáról, az óvodai csoportlétszámok megállapításáról). 
2. Dönt a hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozó programra irányuló pályázatainak elvi 
támogatásáról. 
3. Pályázatot ír ki a Civil Alapba befizetett támogatások odaítélése érdekében. Dönt a 
pályázatot benyújtó szervezetek támogatásának mértékéről. 
4. Dönt a bérbeszámítási kérelmekről az önkormányzati tulajdonú bérlakások esetében. 
5. Elkészíti a lakáskiutalási névjegyzéket, melyhez megvizsgálja a lakásigénylők jövedelmi, 
vagyoni, szociális helyzetét, helyszíni környezettanulmányt végez.  
6. Dönt a bérlakások bérlőinek kijelöléséről és a jogszabályi feltételek megléte esetén dönt a 
bérleti jogviszonyok felmondásáról.  
7. Engedélyezi az önkormányzati bérlakásba a lakástörvény szerint befogadható személyeken 
kívül más személyek befogadását.  
8. Dönt a nem szociális bérlakás hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról és dönt a bérlő 
személyéről.  
9. Felülvizsgálja az ápolási támogatásra való jogosultságot, és annak eredményétől függően 
dönt a támogatásra való jogosultságról vagy a támogatás megszüntetéséről. 

10. Elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat. 
Dönt az ösztöndíj összegének mértékéről, felülvizsgálatáról és megvonásáról. 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

25/2015. (IX.28.) rendelet indokolása 
 

1. Általános indokolás  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53.§ (1) bekezdése 
alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.  
 
 

2. Részletes Indokolás 
 

1.§-hoz 
 
 
A képviselő-testület tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozásról szóló előterjesztést, melyben polgármester javasolta, hogy a Bursa Hungarica 
ösztöndíj megítéléséről, mértékéről, felülvizsgálatáról és megvonásáról Tiszavasvári Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Humán Bizottsága döntsön, melyet 
szükséges átvezetni a szmsz-en. 
A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet 4/A.§ (2) 
bekezdés alapján az intézmény szakmai programjához mellékelni kell a szervezeti és 
működési szabályzatot vagy annak tervezetét. 
Az Szmsz 2. melléklete tartalmazza a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott 
feladat-és hatáskörök jegyzékét. Az 1. pont értelmében a polgármester jóváhagyja a szociális 
és gyermekjóléti intézmények szakmai programját, azok módosításait. Az 5. melléklet 5. 
pontja pedig azt tartalmazza, hogy a SZHB jóváhagyja az intézmények szervezeti és 
működési szabályzatait, azok módosításait. Az NM rendelet alapján a szakmai program 
melléklete az intézmény szmsz-e, a testületi szmsz azonban külön kezeli a két dokumentumot: 
a szakmai programot a polgármester, az intézményi szmsz jóváhagyását pedig az SZHB 
hatáskörébe adja. Indokolt ezen dokumentumokat együtt kezelni, ezért javaslom, hogy a mind 
a szakmai program, mind pedig az szmsz jóváhagyása a bizottság hatáskörébe kerüljön. 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015.évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeltének 
módosításáról. 

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 rendelet–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

26/2015.(IX.28.) 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:    
 
 
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) 2 814 469 E Ft költségvetési bevétellel 
b) 2 975 381 E Ft költségvetési kiadással 
c)    160 912  E Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 
ca)  102 156 E Ft működési hiánnyal  
cb)    58 756 E Ft felhalmozási hiánnyal  
d)   292 441 E Ft finanszírozási bevétellel 
e)   131 529 E Ft finanszírozási kiadással 
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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  2 194 E Ft általános,  53 013 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,  6., 7.,  8.1., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2.,  9.2.3., 
9.3., 9.3.1.,  9.4., 9.4.1., 9.4.2.,  9.5., 9.5.1., 9.6., 9.6.1.,  9.7.,  9.7.1., 9.7.2., 9.8., 9.8.1., 10., 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.  melléklete, 3. táj., 4. táj., 5. táj.,és 6. tájékoztató tábla helyébe a 
rendelet  31. 32. 33. és 34. melléklete lép. 

 
4.§  Ez a rendelet 2015. szeptember 29-én lép hatályba. 

 
 
Tiszavasvári, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 
 polgármester j e g y z ő 
 
 
Kihirdetve: 2015. szeptember 28-án  
 
 
 Badics Ildikó 
 jegyző 
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Indoklás 
Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2015.(IX.28.) 
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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Tárgy (9.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló módosított 4/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóról. 

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.  
 
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 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 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

196/2015. (IX. 24.) Kt. számú 
határozata 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

 szóló módosított 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 
 I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 
I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
elfogadja.  
Felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdálkodása teljes területén keresni kell további 
megtakarítási lehetőségeket. Fokozott figyelmet kell fordítani az előirányzatok betartására.   
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Tiszavasvári Város Polgármesterétől 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős:  Girus András 
   
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
- a Képviselő-testület részére - 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

 szóló módosított 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet  
I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Korábban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87.§ (1) bekezdése alapján 
tájékoztatási kötelezettség állt fenn az adott évi költségvetésről szóló rendelet I. féléves 
végrehajtásáról. Jogszabály változás eredményeként ez a kötelezettségünk már nem áll fenn, 
de úgy éreztem, hogy az első féléves gazdálkodásról mégis indokolt tájékoztatni a Képviselő-
testületet.  

A 2015. évi költségvetést 2.661.140 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a 
Képviselő-testület. Ezen belül a költségvetési bevétel 2.368.699 eFt, a költségvetési kiadás 
2.530.768 eFt, a költségvetési hiány 162.069 eFt volt. A költségvetési hiány összege 
megegyezett a finanszírozási bevételek és kiadások között mutatkozó többlet összegével.  
Az első félév során négy alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására, 
melyek hatására az előirányzataink főösszege 3.057.170 eFt-ra módosult.  Intézményi 
körben jelentős módosítást igényelt az a feladatcsökkenés, melynek keretében a 
Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: TISZ) 2015. április 1-
től az OEP által finanszírozott feladatait átadta a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft-nek. 
A bevételek és a kiadások mérlegét az 1. melléklet, a működési illetve a felhalmozási célú 
bevételeket és kiadásokat a 2. és 3. melléklet mutatja be.  

Jelenlegi kimutatásaink megegyeznek a MÁK felé továbbított I. féléves költségvetési jelentés 
adataival. A 2015. június 30-án hatályos költségvetési rendelettől annyi eltérés mutatkozik az 
1. és a 6. mellékletben már beépítésre került a 6/2015. átruházott hatáskörben hozott döntés, 
melynek kelte 2015. június 16. Ez a döntés a költségvetési rendeletbe július hónapban került 
beépítésre.  

BEVÉTELEK 
 
A módosított bevételi előirányzat önkormányzati szinten 41,29 %-ban teljesült az I. félév 
során.  
Az intézményi saját bevételek összetételét, teljesítését a 4. melléklet mutatja be. 
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Az alaptevékenység bevételei összességében 49,03 %-ban, kismértéken az időarányos 
mérték alatt teljesültek. Az időarányos mértéket elérően vagy meghaladóan az Egyesített 
Óvodai Intézmény (továbbiakban: EOI), a Művelődési Központ és Könyvtár (VMK), 
Tiszavasvári Bölcsőde (TIB) teljesített.  

Városi Kincstár: az alulteljesítés fő oka, hogy a Sportcsarnok használatával kapcsolatban a  
Klebersberg Intézményfenntartó Központ a 2013-2014. tanévre kiszámlázott bérleti díjat 
2015. július hónapban fizette meg. A 2014-2015. tanévre a Sportcsarnok használatára kötött 
megállapodást 2015. augusztus hónapban küldte meg a Központ, ennek alapján a számlázása 
már megtörtént, melynek összegét még nem fizette meg az Intézményfenntartó. 

Egyesített Óvodai Intézmény: Az intézmény költségvetéséhez képest viszonylag kicsi a 
saját bevételeinek az összege. Az intézmény bevétele étkezési térítési díjból, bérleti díjból és 
továbbszámlázott szolgáltatásból származik. Az első féléves teljesítésük összességében   
61,41 %-os. 

Művelődési Központ és Könyvtár: az intézmény bevételei terembérleti díjakból és 
rendezvények belépőjegy árbevételéből tevődik össze. Ehhez kismértékben adódnak egyéb, 
elsősorban könyvtári szolgáltatásokból származó bevételek. Az intézmény a működési 
bevételét időarányosan túlteljesítette, mivel 72,96 %-os mértékben realizált bevételt a 
módosított előirányzathoz képest.  

Vasvári Pál Múzeum: A közvetített szolgáltatások ellenértékének 76,55 %-os teljesítése 
mellett a készletértékesítés és a szolgáltatások ellenértéke alatta marad az elvárt szintnek. Az 
intézmény könyvek/kiadványok és belépőjegyek értékesítéséből, valamint múzeumpedagógiai 
foglalkozásokból jut bevételhez. Saját bevétel teljesítése 36,68 %-os. 

TISZ: A saját bevétel teljesítése 47,28 %-os. Az ellátási díjak, a szolgáltatások bevétele és a 
közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése egységesen 41-49 % között mozog. 
Összességében a teljesítés nem mutat kirívóan alacsony szintet, de az intézmény 
költségvetésének nagysága miatt ez a kismértékű elmaradás is milliós nagyságrendű bevétel 
kiesést eredményez.  

Tiszavasvári Bölcsőde: Az intézmény esetében a bevétel ellátási díjakból és a szolgáltatások 
ellenértékéből tevődik össze. Az előbbi teljesítése 57,41 %-os, az utóbbié 46,52 %. 

Polgármesteri Hivatal: Az intézmény 50,97 %-os teljesítése (pénzmaradvány figyelmen 
kívül hagyása esetén) döntő részben a közüzemi és egyéb díjak, költségek 
továbbszámlázásából és helyiség bérbeadásából származik.  

 
Működésre átvett pénzeszközök EU, illetve egyéb központi forrásból finanszírozott 
pályázati pénzeszközöket, területalapú támogatást, Munkaerőpiaci Alaptól átvett, 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásokat, valamint egyéb szervezetektől, alapítványoktól 
átvett pénzeszközöket tartalmaznak. A Városi Kincstár 1.370 eFt összegben kapott 2014. 
évről áthúzódó területalapú támogatást. A Vasvári Pál Múzeum bankszámlájára a TÁMOP 
3.2.3 pályázat elszámolása miatt 1.180 eFt tervezett bevétellel szemben 942 eFt realizálódott. 
A TISZ költségvetésében az OEP feladat miatt a működési célú támogatásértékű bevétel 
tervezett eredeti előirányzata 76 000 eFt volt, a módosított előirányzat a feladat átadása miatt 
18 769 eFt-ra csökkent. A teljesítés 18 769 eFt, mely az előirányzat visszavonása miatt 
megegyezik a módosított előirányzattal. Egyéb működési célú támogatások bevételei között a 
szakképzési célú támogatás előirányzataként 4.346 eFt szerepel, a teljesítés 4.279 eFt. A 
2015. évi költségvetésben az előző évről áthúzódó TÁMOP 1.1.1 csökkent munkaképességű 
dolgozók foglalkoztatására kiírt pályázatra 744 eFt bevétel került tervezésre, a bankszámlára 
beérkezett pályázati forrás 616 eFt volt. A támogató szolgálat 2015. évi bevételeként 14 753 
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eFt előirányzat szerepel. A támogatás folyósításával kapcsolatos megállapodás aláírása az 
Önkormányzat és az intézmény között folyamatban van, pénzügyi teljesítés az aláírást 
követően várható. 
 

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel sem előirányzatként sem teljesítésként nem szerepel. 
Pénzmaradvány összege az új államháztartási számvitel alapján kötelezően minden 
intézmény esetében tervezésre került. Négy intézmény az előirányzatát teljes mértékben 
felhasználta, három intézmény esetében ez a második félévben történik meg. 

Önkormányzati támogatás: az 5. melléklet szerint az intézmények összességében 53,42 %-
ban kapták meg feladataik finanszírozásához az önkormányzati támogatást. Két intézmény, a 
Városi Kincstár és a Vasvári Pál Múzeum kivételével az irányítószervi támogatás 
igénybevétele az időarányosan felhasználható előirányzatot meghaladja. Az EOI túllépése 
nagyon kicsi (0,3 %). Legnagyobb mértékű túllépés a TISZ-nél mutatható ki. Fontos 
megjegyezni, hogy ezek a számok az intézmények kiadás és bevétel teljesítésének vizsgálatát 
követően értékelhetőek reálisan.  
 
Az önkormányzati saját bevételek teljesítését a 7. számú melléklet feladatonként mutatja be. 
Az első félévi teljesítés 39,78 %-os, melyre az alábbi tényezők bírnak jelentős hatással:  

 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés kormányzati funkción a bevételek 
főként két nagy pályázattal kapcsolatosan lettek előirányozva. Egyik a 
„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” és a másik a 
„Napelemes rendszer telepítése Tiszavasváriban” pályázatok támogatási 
bevételei jelentős részben a második félévben érkeznek a kivitelezési 
munkálatok ütemezése miatt. 

 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással (nem lakáscélú) kapcsolatos 
feladatok kormányzati funkción a teljesítés mértéke 74,54%-os. A teljesítés 
magas szintje egyrészt azzal magyarázható, hogy a tervezett 5.400 eFt-os 
ingatlanértékesítés 100 %-an teljesült, továbbá kedvezően alakult az ingatlan 
bérbeadás (72,1 %). Másik jelentős túllépési ok, hogy a befolyt bérleti díjak 
mellett a közvetített szolgáltatásokból (víz, gáz, villany stb.) származó 
bevételek is itt kerülnek könyvelésre. Ez a második félév során költségvetési 
módosítást igényel. 

 A helyi adóbevételek a főbb adónemek tekintetében az alábbiak szerint 
alakultak az adónyilvántartás alapján:  

                                                  

Adónem Első féléves teljesítés %-ban 

Iparűzési adó 51,46 

Magánszemélyek komm. adója 69,25 

Építményadó 53,03 

Gépjárműadó 56,55 

 

Az iparűzési adó esetében a teljesítési adat a valóságosnál szebb képet mutat, 
mert megközelítőleg 10 mFt visszatérítés még nem került utalásra az első 
félévben.  
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Magánszemélyek kommunális adójánál az időarányostól magasabb  teljesítés 
az eredményes hátralék behajtásnak, valamint a még folyamatban lévő 
felderítésnek köszönhető.  

A gépjárműadó esetében az éves előirányzat 26.000 eFt, mely csak az 
önkormányzatnál maradó 40 %. Az első félév során az állam részére        
22.056 eFt összegű gépjárműadót utaltunk át (ez 60 %). 

 A helyi adóbevételekkel kapcsolatos hátralék alakulását az alábbi táblázat 
szemlélteti (az oszlopok halmozott adatokat tartalmaznak): 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A jelentősebb adónemek esetben a hátralékos állomány csökkenése figyelhető 
meg a gépjárműadó kivételével. Az első félévben a hátralékok behajtása 
érdekében az adósok munkabérére letiltást, folyószámlájára azonnali beszedési 
megbízást kezdeményezett az adócsoport. Az elmúlt évekhez képest 
kedvezőnek tekinthető a június 30-ai állapot, de mindenképpen tovább kell 
fokozni a behajtási cselekmények számát, lehetőség szerint növelni azok 
eredményességét. 

 

 Az önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati 
funkción a bevétel teljesítése az első félévben 52 %-os mértékű. A 
feladatfinanszírozás elemein túl a következő támogatások érkeztek: 
bérkompenzáció, szakágazati pótlék, a könyvtári érdekeltségnövelő, nyári 
gyermekétkeztetés támogatása. Az elmúlt évhez hasonlóan szólni kell az egyéb 
működési támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen a 
fogyatékos ellátás bevételeként tervezett 122.996 eFt-ról. E jogcímen 2015. 
évben bevétel még nem érkezett önkormányzatunkhoz. A Szociális 
Főigazgatósággal a szerződés 2015. június 30-ig nem került megkötésre. A 
támogató szolgálat működtetésére megítélt támogatás időarányosan érkezik 
önkormányzatunkhoz. Azonban ennek összege lényegesen kisebb a fogyatékos 
ellátás támogatásánál. Önkormányzatunknak ez az első félévben nagy 

Megnevezés Hátralék 
(E Ft) 
2014. 

Hátralék 
(E Ft)  

2015.06.30. 
Magánszemélyek 
kommunális adója 12.050 9.828 
Vállalkozók 
kommunális adója 280 254 
Építményadó 17.153 13.854 
Iparûzési adó 18.596 14.855 
Termõföld bérbead. 
szárm.  jövedelemadó   
Gépjármûadó 18.568 19.430 
Pótlék, bírság 20.399 18.732 
Talajterhelési díj 8.236 8.308 
Idegen tartozás 6.041 6.240 
Egyéb bevétel 7.061 6.268 
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likviditási problémát okozott. A fogyatékos ellátást végezzük, kiadásokat 
finanszírozzuk, ugyanakkor jelentős összegű támogatáshoz nem tudtunk 
hozzájutni. 

 A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások a felhasználás ütemében 
rendelkezésre állnak.  

 Hitelek: felhalmozási célú hitelek esetében 2015. évben folyósítás nem volt. 
Folyószámlahitelből a felhasznált egyenleg 2015. június 30-án 10.952 eFt, 
augusztus 31-én 43.503 eFt. Likviditási problémát jelent az a tény, hogy 2015. 
szeptember 30-án a hitelkeret összege lecsökken 30.000 eFt-ra. A 
hitelállományt és a hitelek törlesztési ütemezését a 8. melléklet mutatja be.   

 
KIADÁSOK 

A kiadások teljesítése 41,95 %-os, mely megközelítőleg 2,1 százalékponttal haladja meg az 
előző év hasonló adatát. A kiadások teljesítési szintje csak nagyon kismértékben haladja meg 
a bevételekét.  

Az intézmények működési kiadásainak teljesítése 51,1 %-os.  

Minden intézményt figyelembe véve a személyi juttatás módosított előirányzatának teljesítése 
51,8 %, a dologi kiadásoké 49,65 %. A költségnem súlyára való tekintettel felsoroljuk 
intézményenként a személyi juttatások féléves teljesítését százalékos mértékben.  

 

  Városi Kincstár:    48,90 % 

  Egyesített Óvodai Intézmény:  50,07 % 

  Művelődési Központ és Könyvtár:    48,42 % 

  Vasvári Pál Múzeum:   52,86 % 

  TISZ:                55,70 % 

  Tiszavasvári Bölcsőde:  54,94 % 

  Polgármesteri Hivatal:  45,90 % 

 

Vasvári Pál Múzeum esetében a túllépés teljes mértékben annak tulajdonítható, hogy az 
intézményvezető szülési szabadság miatt csak az első félévben dolgozott, így a rá előirányzott 
személyi juttatás ott teljes mértékben felhasználásra került.  

TISZ esetében a jelentős mértékű túllépés a következő okokra vezethető vissza. Az intézmény 
nem kapta meg teljesen az első féléves bérkompenzációt, illetve három havi ágazati pótlékot, 
ezen túl torzítja a teljesítést az OEP feladat átadása, mert az egészségügyi területen 
foglalkoztatott dolgozók módosított bérelőirányzata 100%-ban teljesült.  

TIB esetében szintén túllépést okozhat a TISZ-hez hasonlóan a bérkompenzáció és az ágazati 
pótlék előirányzatának elmaradása, azonban ezek figyelembe vétele mellett is 52,07 %-os a 
teljesítés. 

Szükséges megemlíteni, hogy a többi esetében sem lett előirányozva a bérkompenzáció. 
Ennek figyelembe vételével lehet értékelni az ő teljesítésüket.  
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Dologi kiadások esetében az intézmények teljesítése: 

 

Városi Kincstár:    44,03  % 

  Egyesített Óvodai Intézmény:  49,99 % 

  Művelődési Központ és Könyvtár:    64,34 % 

  Vasvári Pál Múzeum:   35,96 % 

  TISZ:                56,41 % 

  Tiszavasvári Bölcsőde:  51,19 % 

  Polgármesteri Hivatal:  46,09 % 

 

Túllépés az időarányoshoz képest három intézménynél mutatkozik, bár a TIB túllépése 
elfogadható az első félévben átlagosan jelentkező nagyobb fűtési költségek miatt. A TISZ-nél 
a túllépés különösen a szolgáltatási kiadásoknál mutatkozik (a gázenergia felhasználás 65 %-
os). Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (73 %), itt OEP ellátással kapcsolatos 
kiadások miatt a személyi juttatásoknál hivatkozott módón keletkezik túllépés. Másik jelentős 
túlteljesítő a VMK, ahol a szolgáltatások előirányzata teljesült jelentősen túl (65,23 %). Ezen 
belül a rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások teljesítése magas, ezzel párhuzamosan 
ugyanez állapítható meg a rendezvényekkel kapcsolatos bevételek (jegyárusításból származó 
bevétel) esetében is.  

 

Az alábbiakban bemutatjuk intézményenként a lejárt szállítói tartozások összegét 2015. június 
30-ra vonatkozóan: 

 

Városi Kincstár:                16.871 eFt 

  Egyesített Óvodai Intézmény:              3.966 eFt 

  Művelődési Központ és Könyvtár:       789 eFt 

  Vasvári Pál Múzeum:                   554 eFt 

  Tiszavasvári Bölcsőde:        258 eFt 

  TISZ:                       758 eFt 

  Polgármesteri Hivatal:        580 eFt 

  Önkormányzat (saját):        935 eFt 

  Összesen:               24.711 eFt 
 
Az intézmények esetében a fentiekben leírt 49,65 %-kal szemben a lejárt szállítói tartozásokat 
is figyelembe véve teljesítésünk 53,50 % (önkormányzati saját nélkül).  

Az intézmények a felhalmozási és felújítási kiadásaikat 54,62 %-ban teljesítették.  

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások teljesítése az intézmények esetében 58,88 %-
os, a felújítások teljesítése pedig 0 %-os. A jelenleg hatályos államháztartási számvitelről 
szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet szerint a nettó 200 eFt feletti beszerzéseket, illetve az 
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értékhatár alatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket, amelyek 1 éven túl szolgálják a 
tevékenységet, felhalmozási kiadásoknak kell tekinteni.  

Jelentősebb beruházások az első félévben:  

Polgármesteri hivatal: fénymásoló beszerzés,  

Városi Kincstár: számítógép beszerzés, riasztórendszer telepítés, 

EOI: óvodai bútor vásárlás (IPR pályázatból 8 asztal és 30 szék), 

VMK: könyvtári könyvek vásárlása 

TISZ: konyhai eszközök, szakmai eszközök pályázati forrásból, informatikai 
eszközök, 

 

Az intézmények költségvetési kiadásait a 6. sz. melléklet mutatja.  

 

Az önkormányzat saját kiadásainak teljesítését a 7. számú melléklet feladatonként mutatja 
be. A kiadások az első félévben 32,38 %-ban realizálódtak, erre az alacsony szintre jelentős 
hatással bír a pályázatok 15,49%-os teljesítése. A jelenleg folyó nagy beruházásokkal 
kapcsolatos kiadások nagyobb részt a második félévben teljesülnek. A közfoglalkoztatás 
kiadásainál az első féléves teljesítés 52,5 %-os, de itt nem lehet időarányosságot keresni mert 
a programok általában nem január elsején kezdődnek és december 31-én érnek véget.  

Az önkormányzati közfoglalkoztatástól független saját mezőgazdasági tevékenysége esetében 
természetesen kiadások már merültek fel az első félévben is, bevételek azonban csak a 
második félévben várhatóak.  

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása feladaton a kiadások felmerülése a 
második félévben várható döntően, ezért az első féléves teljesítés szintje alacsony.  

Város-, községgazdálkodási feladaton a teljesítés alatta marad az időarányosnak. Az 
alulteljesítés egyik fő oka, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetés előirányzatként már 
szerepel (nettó 10.798 eFt), teljesítés azonban a második félévben lesz.  

A települési ellátások terén időarányos alatti a teljesítés.  

Az önkormányzat saját jelentősebb beruházásai a következők:  

Jelenleg két nagy beruházás van folyamatban önkormányzatunknál. A funkcióbővítő integrált 
települési fejlesztések Tiszavasváriban illetve a Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári 
Város Önkormányzatának épületeire pályázatok kivitelezési munkálatai a második félévben 
fejeződnek be. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata összesített kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Összegzés 

Kiadásaink és bevételeink I. féléves teljesítése megközelítőleg azonos szintet mutat, 
mindkettő időarányos alatti. (Nagyon kis mértékben a kiadás teljesítése magasabb.) 
Költségvetési kiadás és bevétel tekintetében 6.684 eFt a többlet, összes kiadás-bevételnél 
26.781 eFt a hiány.  

Ebben az évben a lejárt határidejű tartozásállományunk lényegesen meghaladja az előző évit 
(megközelítőleg ötszöröse), így ha a kiadáshoz hozzáadjuk (ami így reálisabb teljesítést 
mutat) 0,8 %-kal emeli a teljesítés szintjét.  
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Bevétel oldalon a második félév során javítani fogja a teljesítést a 2014. évi költségvetési 
maradvány igénybevétele több intézmény esetében, illetve a fogyatékos ellátás után járó 
támogatás, amennyiben az a Szociális Főigazgatóság által átutalásra kerül.  

Az első félévhez viszonyítva jelen előterjesztés készítésének időpontjában önkormányzatunk 
lényegesen több likviditási hitelt vesz igénybe. Ezt a helyzetet várhatóan a fogyatékos ellátás 
után járó támogatás megérkezése, illetve a szeptember közepén lejáró adó befizetési határidő 
változtathatja meg kedvező irányba. Ezt követően a hitelkeret is 30.000 eFt-ra csökken.  

Kiadások terén a bevételekhez hasonlóan rendkívüli kiadásokról nem beszélhetünk. Azonban 
több, különösen fejlesztésekhez kapcsolódó kiadás realizálása a II. félévre várható. 

Megfelelő takarékoskodás esetén az intézmények kiadási előirányzatai teljesíthetőnek tűnnek, 
bár több esetben komoly intézkedéseket kell hozni a kiadások csökkentése érdekében.  

Amennyiben valamelyik intézménynek mégsem sikerül az elvárt mértéken belül maradnia 
bármelyik előirányzata tekintetében, akkor az önkormányzatnak pótelőirányzatot kell 
biztosítania, ami többletkiadás számára és rontja a költségvetés egyensúlyát.   

Az intézmények esetében az elmúlt évekhez hasonlóan szükségesnek tartom hangsúlyozni, 
hogy többletbevételeik esetében kiadásra kötelezettséget vállalni csak a Képviselő-testület 
engedélyével lehet. Mindenképpen szigorú költséggazdálkodást kell alkalmazni a személyi 
juttatások és a dologi kiadások esetében is.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 1-9. számú mellékletek, valamint a fenti indoklás alapján kérem tájékoztatóm elfogadását. 

 

Tiszavasvári, 2015. szeptember 17.  

        
Dr. Fülöp Erik 

           polgármester 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Groncsák Andrea köztisztviselő 
 
Dr. Groncsák Andrea témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Az alapító okirat a módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalásra kerültek tekintettel 
arra, hogy a jogszabály változott. Ezt a Magyar Államkincstárral előzetesen egyeztették és az 
alábbi észrevételeket tették: Az alapító okirat 1.2.2. pontjában az intézmény telephelyeinek 
felsorolásánál egy elírás történt, a 2. pont alatt a Városi Sporttelep címe 4440 Tiszavasvári, 
Fehértói u. 1. A 2. pontnál a 2.2. pont „A költségvetési szerv alapításáról rendelkező 
jogszabály” kikerül tekintettel arra, hogy csak abban az esetben szükséges feltüntetni, ha 
szociális intézmény alapításáról történik rendelkezés. Ezáltal a 2. 3. pont 2.2. pontra módosul. 
Tekintettel arra, hogy a jogszabályváltozást követően a gazdálkodásra vonatkozó adatokat 
nem tartalmaz az alapító okirat, ezért a 4. pontban a költségvetési szerv közfeladata, illetve a 
költségvetési szerv alaptevékenységénél az önállóan működő szövegrész kikerül. Az 5. pont 
2. pontjánál „A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya” 
tekintetében egy 2. pont kerül feltüntetésre, amit eddig is tartalmazott az alapító okirat, csak 
ebben az esetben kimaradt. Tehát munkaviszonyban is foglalkoztatásra kerülnek az itt 
dolgozó személyek a jogviszonyt szabályozó jogszabály a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény. Végül a „ Záró rendelkezés”-ben a jelen alapító okirattal a 2013. napján 
258/2013. (X.03.) határozat alapító okirat kerül visszavonásra.  
 
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 a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.  
 
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt és azzal a 
módosítással, hogy a határozat-tervezet 5.) pontját javasolja kiegészíteni az alábbiak szerint: 
„Felkéri a Városi Kincstár intézményvezetőjét, hogy a teniszpálya hasznosítására, 
üzemeltetésére vonatkozó koncepciót legkésőbb 2015. október 31-ig dolgozza ki”.  
 
Hozzászólások: 
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
A Szociális és Humán Bizottság ülésén észrevette, hogy a telephely megnevezésnél a 
Wesselényi utca van beírva, azonban az ő meglátása szerint Báthori utca.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Korábban Wesselényi utca 6. szám volt.  
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megkérdezte, hogy a későbbiekben ez nem fog-e gondot okozni. 
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Badics Ildikó jegyző: 
Úgy véli, hogy most okozna gondot, hogy ha Bátori útra át lenne nevezve, a pályázat és egyéb 
tényező miatt, ezért hagynák még most a Wesselényi u. 1. szám megjelölést. A későbbiekben 
a Báthori útnak is felborítaná a házszámozását, ezért a módosítást majd csak utána fogják 
elvégezni. Korábban a Wesselényi utca felől volt a bejárat, most pedig a Bátoriról van, de a 
pályázatokban, építési engedélyekben is így szerepel.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezet szavazásra bocsátotta.   
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

197/2015. (IX.24.) Kt. számú 
határozata 

 
a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 6. pontja, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Városi Kincstár Tiszavasvári 
916 /2015. számú alapító okiratát alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 1.2.2. pontjába foglalt 
táblázatban szerepel- következő sorral egészül ki: 
 
„1.2. A költségvetési szerv 
      1.2.2. telephelye(i): 
            7. Teniszpálya 4440 Tiszavasvári, Wesselényi u.1.” 
 
2.)Az alapító okirat 5. pontjának első mondata – mely a módosított okiratban 4.1. pontjában 
szerepel- A felügyeleti szerv a következő jogokat ruházza át az intézményre az általa 
létrehozott költségvetési szervei tekintetében: szöveg lép. 
 
    
3.) Az alapító okirat 6. pontjában – mely a módosított okiratban 4.3. pontjában szerepel  
„ önállóan működő” szövegrész elhagyásra kerül. 
 
 
4.)Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban 4.4 pontjába foglalt táblázatban 
szerepel- következő sorral egészül ki: 
 
„ 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
             1.   013320  Köztemető- fenntartás és – működtetés” 
a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 
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5.)  Az alapító okirat 9., 12., 15-17. pontjai elhagyásra kerül. 
6.) Felkéri a Polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar 
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését.  
7.)  Felkéri a Polgármestert, hogy a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 
ügyvezetőjét tájékoztassa az önkormányzat temető üzemeltetésével kapcsolatos szándékáról. 

 
 

 
Határidő: 6. pont: 2015. október 2.  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester és 
       7. pont: haladéktalanul      Badics Ildikó jegyző 
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Okirat száma: 9348/2015. 

Módosító okirat 

A Városi Kincstár Tiszavasvári, Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által 2013.október 3. napján 258/2013. (X.03.) határozattal kiadott, 916/2013. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 197/2015. (IX.24.) 
képviselő-testületi határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1.)Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 1.2.2. pontjába foglalt táblázatban 
szerepel- következő sorral egészül ki: 

  
„1.2. A költségvetési szerv 
      1.2.2. telephelye(i): 
            7. Teniszpálya 4440 Tiszavasvári, Wesselényi u.1.” 
2.)Az alapító okirat 5. pontjának első mondata – mely a módosított okiratban 4.1. pontjában 
szerepel- A felügyeleti szerv a következő jogokat ruházza át az intézményre az általa 
létrehozott költségvetési szervei tekintetében: szöveg lép. 
 
    
3.) Az alapító okirat 6. pontjában – mely a módosított okiratban 4.3. pontjában szerepel  
„ önállóan működő” szövegrész elhagyásra kerül. 
 
4.) Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban 4.4 pontjába foglalt táblázatban 
szerepel- következő sorral egészül ki: 
„ 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

1. 013320  Köztemető- fenntartás és – működtetés” 
a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 
 
5.)Az alapító okirat 9., 12., 15-17. pontjai elhagyásra kerül. 
 
 
6.)Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar 
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését.  
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Tiszavasvári, 2015. szeptember 18. 

P.H. 

aláírás 
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Okirat száma: 9348/2015.    

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv 
1.1.1 megnevezése: Városi Kincstár Tiszavasvári 
1.1.2 rövidített neve:  

1.2 A költségvetési szerv 
1.2.1 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. 
1.2.2 telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Városi Sportcsarnok, Salakpálya és 

„Görland” Extrém Sportpálya 
4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1-3. 

2 Városi Sporttelep 4440 Tiszavasvári, Fehértói u. 1. 
3.  Teniszpálya 4440 Tiszavasvári, 2287/12. hrsz. 

 
4.  4440 Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1. 
5. Tiszavasvári 19 hrsz-ú felülépítményes 

ingatlan pince részében található 
vendéglátó egység és a volt kávéházi 
épületrész, mely jelenleg Fitness terem 

4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

6.  4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 63/a. 
7. Teniszpálya 4440 Tiszavasvári, Wesselényi u. 1. 
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2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. június 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.  

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. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A felügyeleti szerv a következő jogokat 
ruházza át az intézményre az általa létrehozott költségvetési szervei 
tekintetében:  

- elemi és kincstári költségvetésekhez az általa megállapított keretszámok elosztása, 
összesítése, a beszámolók felülvizsgálatot követő visszaigazolása 

- szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek 
szervezése, irányítása és ellenőrzése 

- a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása. 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117  Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 
kisegítő szolgálatai 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 2007. július 1-től az önkormányzat által 
alapított intézmények operatív gazdálkodásának bonyolítása, az intézményekkel a 
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás szerint, 
az alábbi szakfeladatok alkalmazásával. 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 013320 Köztemető – fenntartás és – működtetés 

2 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 
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3 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

4 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
5 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 
6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
7 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
8 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
9 066010 Zöldterület-kezelés 
10 066020 Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

11 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 
fejlesztése 

12 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
13 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
14 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tiszavasvári Város 
közigazgatási területe 

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 5 év határozott időre, 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: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. 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) 
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6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. 10. 03. napján 258/2013. (X.3.) határozat alapító 
okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Tiszavasvári, 2015. szeptember 18. 

P.H. 
aláírás 
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezet szavazásra bocsátotta a Szociális és Humán 
Bizottság döntésével együtt, mellyel „Felkéri a Városi Kincstár intézményvezetőjét, hogy a 
Wesselényi u. 1. szám alatti teniszpálya hasznosítására, üzemeltetésére vonatkozó 
koncepciót 2015. október 31-ig dolgozza ki és terjessze a Képviselő testület elé. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

198/2015. (IX.24.) Kt. számú 
határozata 

 
a Wesselényi u. 1. szám alatti Teniszpálya üzemeltetésére vonatkozó koncepció 

kidolgozásáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Kincstár alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Felkéri a Városi Kincstár intézményvezetőjét, hogy a Wesselényi u. 1. szám alatti 
teniszpálya hasznosítására, üzemeltetésére vonatkozó koncepciót 2015. október 31-ig 
dolgozza ki és terjessze a Képviselő testület elé. 
 
2.)  Felkéri a Polgármestert, hogy a testületi döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét. 

 
 

 
Határidő: 1. pont: 2015. október 31.  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
       2. pont: haladéktalanul      Krasznainé dr. Csikós Magdolna 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
elfogadásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gáll Attila 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 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
199/2015. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 
 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
1. Tiszavasvári Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozathozatal eredményéről a mellékelt nyilatkozat 
megküldésével tájékoztassa a Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztályát 
(1051 Budapest, József Attila u. 2-4.). 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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199/2015.(IX.24.) Kt. számú határozat melléklete 

 

Nyilatkozat 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata részéről ezúton nyilatkozom, hogy a DAOP-6.2.1/13/K-

2014-0002; DDOP- ÉMOP- ÉAOP- KDOP- KMOP- NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 

azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi 

kerületekben) - Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében 

elkészült integrált településfejlesztési stratégia a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-i 

ülésére beterjesztésre került. A településfejlesztési dokumentumot a Képviselő-testület 

199/2015.(IX.24.) Kt. számú határozatával elfogadta. 

 
 
Tiszavasvári, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
         Dr. Fülöp Erik 
         polgármester 
 
 
 
   Ellenjegyzem:      
         Badics Ildikó 
             jegyző 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszerhez való 2016. évi csatlakozásról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna 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.  
 
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

200/2015. (IX.24.) Kt. számú  
határozata 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 
2016. évi fordulójához való csatlakozásról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.  (III.26.) Korm. rendelet 
18. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata csatlakozik 
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi pályázati fordulójához. 

 
2. Nyilatkozik arról, hogy  

- az elektronikus adatbázis használatának feltételeit valamint a 2016. évi pályázati 
forduló Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 
- az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a 
szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek 
nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 
3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a 

Támogatáskezelő részére történő megküldésére. 
 

Határidő: 2015. október 1.                              Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás kiírására a határozat 1. és 2. 
melléklete szerinti tartalommal. 

 
Határidő: 2015. október 5.                               Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 
 

5. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az „A” és „B” típusú pályázatok 
határidőben és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelő 
kiírásáról. 

 
 Határidő: 2015. október 5.                                 Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 
 

6. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2016. évi költségvetésben a szükséges 
fedezet biztosításáról. 

 
 Határidő: esedékességkor                     Felelős: Badics Ildikó jegyző 
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1. melléklet a 200/2015. (IX.24.) Kt. sz. határozathoz 
 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 

51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 
ezennel kiírja a 2016. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 

a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan, 
összhangban  

 
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 
vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
 
1. A pályázat célja 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 
települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
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polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 

 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már 
nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje  
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden 
évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően 
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban 
nem vesznek részt. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának  

határideje: 2015. november 9. 
 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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A pályázat kötelező mellékletei: 

 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 
2015/2016. tanév első félévéről. 
 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles 
megnevezni.  
 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 
 
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

- A pályázóval közös háztartásban élő munkanélküli családtag esetén, a lakóhely 
szerint illetékes Munkaügyi Központ igazolása a nyilvántartásba vételről és 
együttműködésről, valamint a folyósított támogatás összegéről. 

- Igazolás olyan egyéb bevételről, mely a háztartás valamely tagját havi 
rendszerességgel megilleti. 

 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor 
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 



527 
 

nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek 
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, 

rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 
támogatás,  

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a 
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

c) az anyasági támogatás, 
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi 
ellenértéke, 

h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
j)  a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a 

szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 
 

4. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 

A pályázó pályázata benyújtásával 

  
a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 

települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a 
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje; 

b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 
időtartama alatt kezelje; 

c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; 

d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából történő továbbításához.  
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5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-
ig: 
 
a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és     

az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat 
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban 
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap; 

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 
kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 
döntését írásban indokolja; 

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el. 

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat 
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak 
a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2016. január 22-
ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek 
megállapítását követően 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző – az 
ösztöndíj igénybevételére vonatkozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az 
önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam 
által támogatott képzési forma esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság 
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időtartamát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási 
idővel azonos számú félévben kell meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind 
az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam 
által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi időt figyelembe kell venni. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2015/2016. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott 
az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, 
amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás 
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes 
egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  
a 2015/2016. tanév második (tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév első (őszi) féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási 
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási 
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő 
számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami 
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. március. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi 
félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje 
szerint történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre 
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 
pontját). 
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9. A pályázók értesítési kötelezettségei 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 
belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt 
(levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa 
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és 
postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A 
Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, 
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.  
 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló 
tájékoztatást már kézhez vette. 

 
10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a 
Támogatáskezelő látja el.  
 
A Támogatáskezelő elérhetősége: 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica 

 
1381 Budapest, Pf.: 1418 

Tel.: (06-1) 795-5600 
E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 
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2. melléklet a 200/2015. (IX.24.) Kt. sz. határozathoz 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával  
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 

 ezennel kiírja a 2016. évre  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, 
összhangban  

 
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 
vonatkozó rendelkezéseivel. 

 
 
1. A pályázat célja 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
(továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 
 
 
2. Pályázók köre 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
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polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 

 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy 
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 

 
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben 
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. 
tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése:  

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 

határideje: 2015. november 9. 
 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 
  
 
 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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A pályázat kötelező mellékletei: 
 
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 
 
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

- A pályázóval közös háztartásban élő munkanélküli családtag esetén, a lakóhely 
szerint illetékes Munkaügyi Központ igazolása a nyilvántartásba vételről és 
együttműködésről, valamint a folyósított támogatás összegéről. 

- Igazolás olyan egyéb bevételről, mely a háztartás valamely tagját havi 
rendszerességgel megilleti. 

 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen 
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor 
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített 
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek 
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, 

rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 
támogatás, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a 
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 
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c)  az anyasági támogatás, 

d)  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

g)  az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi 
ellenértéke, 

h)  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

i)  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 

j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a 
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 
 

 
4. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy: 

a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési 
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a 
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje; 

b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje; 

c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási 
Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást 
nyújtson; 

d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson, 

e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja 
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő 
továbbításához.  

 

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap 
benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.  
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5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-
ig: 
 

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai 
ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, 
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az 
önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a 
pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap; 

 

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan 
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, 
és döntését írásban indokolja; 

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult 
és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata 
során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az 
önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten 
megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét 
vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az 
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 
értesíti a pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2016. január 22-
ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
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A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek 
megállapítását követően 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2016. augusztus 31-
ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2016/2017. tanévben melyik 
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles 
nyilatkozni arról, hogy a 2016-os felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt 
felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából 
kizárható. 
 
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás 
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti. 
 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2016/2017. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző – az 
ösztöndíj igénybevételére vonatkozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az 
önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam 
által támogatott képzési forma esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság 
időtartamát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási 
idővel azonos számú félévben kell meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind 
az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam 
által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi időt figyelembe kell venni. 
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem 
felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:  
a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév. 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2016/2017. tanév első féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási 
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási 
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kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő 
számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami 
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. október. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi 
félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje 
szerint történik. 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre 
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 
pontját). 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 
 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a 
Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül 
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

munkarend, finanszírozási forma megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa 
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és 
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postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A 
Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, 
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló 
tájékoztatást már kézhez vette. 

 

10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 
 
A Támogatáskezelő elérhetősége: 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica 

 
1381 Budapest Pf. 1418 

Tel.: (06-1) 795-5600 
E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a járóbeteg szakellátás finanszírozásához történő 
hozzájárulás kezdeményezéséről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna 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.  
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megjegyezte, hogy a környező települések polgármestereinek a reakciójáról tájékoztatni fogja 
a képviselő-testületet.  
  
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

201/2015.(IX.24.) Kt. sz. 
Határozata 

 
Kezdeményezés járóbeteg szakellátás finanszírozásához történő hozzájáruláshoz 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a 
Kezdeményezés járóbeteg szakellátás finanszírozásához történő hozzájáruláshoz című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Kinyilatkozza, hogy azon kezdeményezéssel fordul Tiszalök, Szorgalmatos, Tiszadada, 
Tiszadob és Tiszaeszlár települések önkormányzataihoz, hogy településeik lakosai által 
igénybevett ellátások arányában, járuljanak hozzá a járóbeteg szakellátás finanszírozásához. 
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testületi határozatot küldje meg a települések polgármesterei 
részére. 
 
Határidő: 2015. október 10.                            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati 
szintű ellátásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna 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 „B” alternatívájának 
elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.  
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet „B” alternatíváját bocsátotta szavazásra.  
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
202/2015. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 
 

A munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról 
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. számú melléklet 5. pontjában meghatározottak alapján  
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A munka és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátására nettó 120.000,-Ft/hó 
megbízási díjért a Feuerman Üzembiztonsági Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-vel 
(4450 Tiszalök, Kölcsey u. 45.) köt megbízási szerződést 2015. november 1. napjától 2016. 
október 31. napjáig terjedő határozott időre. 
 
2.) Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről és aláírásáról, 
valamint a testület döntéséről tájékoztassa az érintetteket. 
 
 
Határidő: azonnal       Felelős: dr. Fülöp Erik 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



541 
 

Tárgy (15.np.): Előterjesztés a Révai József utca és külterületi ingatlanok 
elnevezéséről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna 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 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
203/2015. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 
 

A Révai József utca és külterületi ingatlanok elnevezése  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének, 
valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és házszám-
megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról szóló 5/2014. (II.21.) rendelet 4. § (3) 
és (5) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Révai József utca nevének megváltoztatása és az alábbi külterületi ingatlanok 
elnevezése tárgyában a közterületek új nevét 2015. október 1. napjától kezdődően az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
Jelenlegi hrsz./közterület 

megnevezés 
Új közterületnév 

Révai József utca Urbán Béla utca 
0135/1 Paula liget út 
0189/1 Újfehértói út 
0199/1 Kashalma puszta út 
0300/3 Lyukas szík legelő út 
0300/7 Érpart dűlő út 
0352/2 Elő-hát dűlő út 
0295/2 Béke telep út 
0283/10 Téglagyár út 
0301/14 Biogáz út 
0301/23 Sertés telep út 
0371/3 Daráló út 
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0751 Szőlőskert út 
0755/2 Varjúlaposi út 
0472/2 Zsellér szíki út 

075 Kincses út 
0381/1 Oláh-Nánássy út 
0381/2 Magtár út 
074/4 Király út 
074/11 Fürgesi út 
074/12 Méneslátó út 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy  
- gondoskodjon az új elnevezések Vasvári Hírmondóban, a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján és a város honlapján történő közzétételéről, továbbá a döntésről értesítse az 
Okmányirodát, a helyi rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást és a 
közmű-szolgáltatókat. 
 
Határidő: azonnal                                        Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
 
3. Felkéri a jegyzőt a Központi Címregiszterben gondoskodjon az új közterület elnevezések 
átvezetéséről. 
 
Határidő: azonnal     Felelős: Badics Ildikó jegyző 
 
4. Felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek átnevezéséből adódóan az új utcanévtáblák 
elkészítéséhez szükséges fedezetet biztosítására tegyen javaslatot a költségvetési rendeletben. 
 
Határidő: 2015. október 31.                            Felelős: Badics Ildikó jegyző 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés az Üdülőfejlesztési Tervről. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Groncsák Andrea köztisztviselő 
  Aleváné Siteri Éva köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Hangsúlyozta, hogy a jövőre nézve is várják a képviselői véleményeket, amelyek akár 
beépítésre is kerülhetnek.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Az előterjesztést végig olvasva említésre kerül a sósvíztározó bővítése, valamint a csónakázó 
tó átalakítása. A csónakázó tóval kapcsolatban már korábbi testületi ülésen is élt javaslattal és 
szeretné most is a képviselő-testület elé terjeszteni azt, hogy a tó környékén nagyobb 
volumenű dolgokban kellene gondolkodni. Megjegyezte, hogy ő most nem hosszú távú, 
hanem egy középtávú elképzelést javasolna. A csónakázó tó egy közkedvelt, sportolásra 
alkalmas terület, szép környezettel és most már észrevehetőek a változások, ha rendbe van 
tartava. A következő napirend kapcsán kapnak tájékoztatást arról, hogy a tó milyen 
átalakuláson fog keresztülmenni. Ezzel kapcsolatban az lenne a javaslata, hogy figyeljék a 
pályázatokat, vizsgálják meg az aszfaltozott pálya felújításának lehetőségét, mert ugyan még 
használható, de egy-két éven belül a fagy és a környezeti hatások rombolni fogják. Javasolta 
egy rekortán futópálya kialakítását, hiszen a futóknak alkalmasabb ez a rugalmas felület, 
valamint az aszfalt réteg felújítása is esedékes lenne, mert egy több görkorcsolyás, gördeszkás 
és kerékpáros jár arra. Az idei évben tervben volt, hogy megvalósul az extrém pálya 
áthelyezése, melyet egy jó elképzelésnek tart. Továbbá az értékmegőrzésre is nagyobb 
hangsúlyt kellene fektetni, hiszen több esetben is már előfordult, hogy ha valaki egyedül 
megy ki, kint hagyja a pulóverét, vagy más értéktárgyait, akkor annak mire körbeér lába kel. 
Végezetül elmondta, hogy még számos javaslata lenne, de egyelőre egy középtávú 
fejlesztésben gondolkodna. Továbbá kérte, hogy figyeljék azokat a pályázatokat, melyben 
lehetőség nyílik egy szabadidős, sport centrum kialakítására is, mert ha az üdülőterület és a 
strand fejlődik, akkor ez a rész is szervesen be kellene, hogy kapcsolódjon a fejlődésbe. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában is szerepelt ez a témakör. Az előzetes TOP-os 
pályázati felmérések alapján az önkormányzat strandfürdő fejlesztésével, illetve a strandfürdő 
környékénél lévő területfejlesztésben is gondolkodik. Emlékezet szerint egy 100 M forintos 
keretösszeget jelölhetett volna meg, azonban azt a tájékoztatást kapta, hogy TOP-os forrásból 
lesz turisztikai fejlesztésre lehetőség és akkor a Strandfürdő Kft. üzemeltetőivel 
együttműködve, akár az önkormányzat, de akár a Kft. is pályázhat a területfejlesztésre. 
Amennyiben van bármiféle olyan pályázati kiírás, amely egy jogging pályának a felújítására 
vonatkozik, akkor azt a képviselő-testület is támogathatja, mivel az önkormányzat 
tulajdonában van. A Strandfürdő Kft az, aki használja magát a jogging pályát, illetve a 
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sósvíztározókat is, melyek karbantartása, tisztítása a használati szerződés alapján elsősorban 
az ő feladatuk. Mindezek után örömmel mondta, hogy a következő előterjesztésből is kitűnik 
az, hogy már elindultak a területrendezési, karbantartási tisztántartási munkálatok, továbbá a 
terület bekerítésével már az idei évben látványosan fog továbbfejlődni az a környezet is. Úgy 
véli, hogy az elhangzott javaslatokat elfogadhatják, de ettől függetlenül, hogy ha van a 
későbbiekben bármilyen konkrét javaslat, ötlet, akkor azt nyugodtan lehet közvetíteni felé is. 
A Strandfürdő kft vezetőjét is arra kérte, hogy bármiféle javaslatot nyugodtan közöljenek, 
mely beépítésre kerül a tervbe.  
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
204/2015. (IX.24.) Kt. számú 

határozata 
 

Üdülő fejlesztési terv 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §- ában biztosított hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üdülőfejlesztési koncepció kidolgozása érdekében a 
szükséges egyeztetéseket (üdülőtulajdonosok, tábor üzemeltetők, strandfürdő üzemeltetők, 
helyi vállalkozások, turisztikai-, kulturális- és sport szakemberekkel) folytassa le. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a végleges koncepciót terjessze a testület élé. 
 

Határidő: 2016. március 31. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tájékoztatásáról a 
sósvíztározó rendbetételéről és a kempinggel kapcsolatos 
munkálatokról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 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 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

205/2015.(IX.24.) Kt. sz. 
határozata 

 
A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tájékoztatása a sósvíztározó rendbetételéről és a 

kempinggel kapcsolatos munkálatokról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a 
A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tájékoztatása a sósvíztározó rendbetételéről és a 
kempinggel kapcsolatos munkálatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tájékoztatását a képviselő-testület tudomásul veszi. 
 
2. Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
ügyvezetőjét. 
 
 
Határidő: azonnal                                             Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (18.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 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta „a polgármester 2015. évi szabadsága igénybevételéről” szóló tájékoztatót.  
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Tárgy (19.np.): Egyebek. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője: 
Megjegyezte, hogy polgármester úr beszámolójából kimaradt egy esemény még pedig az, 
hogy 2015. szeptember 1. napján Tiszavasváriban megnyitott a kormányablak, amely XXI. 
századi körülményeket biztosít az ügyfeleknek. Az elmúlt időszak tapasztalatai is igazolják 
ezt, hiszen 200 olyan ügyfél jelentkezett, akiknek korábban ügyei intézéséhez Nyíregyházára 
kellett volna mennie, ezt most már Tiszavasváriban is meg tudják oldani. Véleménye szerint 
abszolút jó dologról beszélhetnek, hiszen az ügyfelek nagy megelégedettséggel járnak 
hozzájuk. A másik téma, amit szeretett volna mondani az az, hogy folyamatosan zajlik a 
házszámváltozás és utcanévváltozás miatti lakcímkártyák cseréje, ezzel kapcsolatosan 
pozitívak a visszajelzések. Az önkormányzattal az együttműködés is jónak mondható, hiszen 
rugalmasan tudják kezelni a problémákat, valamint a lakosság részéről sincs az a negatív 
visszhang, amivel esetlegesen számolhattak a munkájuk során. Abszolút gördülékenyen 
zajlanak a munkálatok. Úgy véli, hogy jó úton haladnak ahhoz, hogy év végére be tudják 
fejezni ezt a feladatot. Mindezek után elmondta, hogy az idei évben a városban nagyon sok 
felújítás zajlott, egyrészt a városrehabilitációs projekt, másrészt pedig a kormányablak 
kialakítás miatt, de még a felújítási munkálatoknak nincs vége, hiszen kormányzati forrásból 
hamarosan felújításra kerül a Munkaügyi Kirendeltség, vagyis a Foglalkoztatási Osztály 
épülete is. Ez azt jelenti, hogy október közepén elköltözik a Foglalkoztatási Osztály a 
Szilágyi- Víz utca sarkára, a korábbi TSZ iroda helyére és előreláthatólag ott fogják fogadni 
az ügyfeleket 2016. március közepéig. A munkálatok befejezését követően egy felújított 
munkaügyi kirendeltségen fogják fogadni az ügyfeleket.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Először megköszönte az iskola közelében elhelyezett forgalomcsillapító bordák elhelyezését. 
Majd elmondta, hogy a megépülés után pár nappaljelezte jegyző asszony felé, hogy ezzel csak 
az a gondja, hogy egyetlen egy fekvőrendőr hiányzik, még pedig a legbalesetveszélyesebb 
részről. Tehát ahogy a Hősök útról az Arany János útra kanyarodnak az autók hiányzik egy 
fekvőrendőr. Továbbá ki van rakva egy egyenetlen utat jelölő tábla is, mely erre a részre nem 
teljesen igaz, hiszen itt csak egy bukkanó van. Kérte, hogy ha van rá lehetőség, akkor azt az 
egy forgalomcsillapító borda elhelyezését pótolja az önkormányzat, hiszen amikor baleset 
volt, éppen emiatt a beláthatatlan útszakasz miatt volt, mivel nem lehet belátni az iskola hátsó 
kapuját. A gyerekeknek nyitva van az iskolakapu reggel 6-8:00-ig, illetve délután 15:30-17:00 
óráig lehet közlekedni. A többi esetben észrevehető, hogy van lassító ereje a 
fekvőrendőröknek. Mindezek után elmondta, hogy ő nem szokta olvasni a Vasvári 
Hírmondót, de kérdezték tőle, hogy mi került a Kabay Iskola felújításába 998 M forintba. A 
Vasvári Hírmondó „Miért éppen a Városháza” című cikkének legutolsó bekezdése szól erről. 
Ez enyhén szólva félrevezető a lakosok számára. Ez téves információ, ezért megkérné a 
szerkesztő asszonyt, hogy ha információt szeretne az iskoláról, akkor nyugodtan forduljon 
hozzá vagy igazgató úrhoz, hogy pontos adatokat tudjanak adni, hiszen ebben a 998 M 
forintban 8 iskola szerepel, ebből a Tiszavasvári Általános Iskola csak 97 M Ft+ Áfa 
összeggel szerepel. Tehát ne tévesszék meg az embereket, hogy egy milliárd forintot 
elköltöttek az iskolára, a város meg csak 500 millió forintot a városrehabilitációs pályázatra. 
Tehát ő ezt csúsztatásnak véli, ezért is tartotta szükségesnek, hogy ezt elmondja, és reméli, 
hogy tudomásul is veszik.  
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Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megjegyezte, hogy ő Ráduly Zsolt képviselőhöz szeretne néhány szót szólni. Az elmúlt héten 
50 éves évfordulós osztálytalálkozót rendeztek a városban, amelyről hiányolta az iskola 
képviselőjét. Most az egy dolog, hogy esetleg nem hívták meg, de feltételezhető, hogy régi 
ősök, tanárok mégis csak eljönnek, mint ahogy meg is tették. Szeretné a jövőre nézve kérni 
azt, hogy ha itt vannak a régi tanárok, ha meghívták őket, ha nem, ő akkor is elmenne és egy 
csokor virággal köszöntené őket. Úgy érzi, hogy a Kabay Iskola az ma is Kabay Iskola és nem 
összevont, tehát a tiszteletet adják meg az ősöknek.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Ha valamiről nem tud az ember, akkor oda nem is fog elmenni, mert nem is tudták, hogy 
találkozót szerveznek, mert nem is keresték őket. Viszont a tisztelet és megbecsülés most 
szombaton meg fog történni, mert a Tiszavasvári Kabayból nyugdíjba ment kolléganők, akik 
még szerencsére életben vannak, el fognak jönni és gyerekműsorral, virágcsokorral 
kedveskednek nekik, mert ők meghívták őket, mint vezetőket és a szombatot ezzel fogják 
tölteni délelőtt 10:00 órától délután 14:00 óráig. Tehát a tisztelet az meg van, ezzel nincs 
gond, de amiről nem tud az ember, oda nem fog elmenni. Legalább, ha meg akarnak valakit 
hívni, akkor küldjenek egy levelet, mert korábban ilyen esetben valamelyik vezető, akit 
megkértek elment és tájékoztatta az időseket, akik megjelentek. Ő is volt már több 
alkalommal osztálytalálkozón és ismertette az iskola jelenlegi történetét, állapotát.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Emlékezet szerint már néhány hónappal ezelőtt kért tájékoztatást a Tiszavasvári Város 
Önkormányzatával szemben folyó törvényességi eljárásokról, ez írásban meg is történt, de 
azzal párhuzamosan azt is kérte, hogy ha bármilyen esemény, fejlemény van ezekben az 
ügyekben, akkor arról kapjanak megfelelő információt. Azonban ez a mai napig nem történt 
meg, nem jutottak tájékoztatáshoz, információhoz, ezért 2015. szeptember 22-én elektronikus 
levélben Ráduly Zsolt képviselővel megkeresték a Megyei Kormányhivatalt és tájékoztatást 
kértek egy kifejezetten végső stádiumában járó ügyben, még pedig a Tiszavasvári Szociális 
Otthon intézményvezetői kinevezésével kapcsolatos ügyben. Ez a téma már a Kúria 
hatáskörében volt. Megdöbbenve tapasztalták, hogy a Kormányhivatal viszontválaszában 
arról tájékoztatott, hogy a Kúria ebben a kérdésben döntést hozott, és Tiszavasvári Város 
Önkormányzatának 4 határozatát hatályon kívül helyezte és a bíróság ítéletét hatályában 
fenntartotta, tehát gyakorlatilag több mint 2 éve az intézménnyel kapcsolatos jogellenes 
dolgok történtek és jelenleg is vannak folyamatban. Felháborítónak tartja azt, hogy 
képviselőként kéréssel fordultak az önkormányzathoz, de a kérések nem kerültek 
meghallgatásra, befogadásra és ilyen formában kell értesülniük arról, vagy úgymond 
utánajárni, hogy milyen törvénysértések történnek Tiszavasvári Város Önkormányzatánál. 
Úgy véli, hogy ez egy nagyon komoly és nagyon fontos ügy, erről nem csak őket, hanem 
Tiszavasvári Város lakosságát is tájékoztatni illett volna. Megkérdezte, hogy ezek a 
tájékoztatások, információk miért nem jutottak el hozzájuk, mit kell tudniuk ezzel az üggyel 
kapcsolatban.  
 
Badics Ildikó jegyző: 
Valóban elhangzott ez a kérés képviselő úr részéről. Ő akkor ígéretet tett arra, hogy 
amennyiben tudnak ezekről a döntésekről, akkor tájékoztatni fogják a képviselő-testületet. Az 
önkormányzat ügyvédje jelenleg is készíti a tájékoztatókat. Véleménye szerint a képviselők 
nem fordulhattak szeptember 22-én a Kormányhivatalhoz, mert ma szeptember 24-e van és 
még választ nem igen kaptak volna.  
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Szőke Zoltán képviselő: 
Hangsúlyozta, hogy ők szeptember 22-én fordultak a Kormányhivatalhoz. Itt van az 
elektronikus válasz is. A technika vívmánya már csodákra képes. Megkapták ezt a 
tájékoztatást, ugyan nem csak elektronikusan, hanem írásban is benyújtották, de elektronikus 
formában szeptember 22-én eljutott az érintettekhez és a hivatalos válasz már itt van előttük. 
Akár fel is olvashatja, ha gondolja jegyző asszony.  
 
Badics Ildikó jegyző: 
Nem szükséges, mert a múlt héten az önkormányzat is megkapta.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Véleménye szerint, ha már a Kormányhivatal erről a döntésről értesült, akkor értesülni kellett 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának is. Következő kérdése volt, hogy Tiszavasvári Város 
Önkormányzata vagy jogi képviselője mióta van tudatában a Kúria döntésének.  
 
Badics Ildikó jegyző: 
A választ, írásban meg fogják küldeni a képviselőknek, mert még készítik a tájékoztató 
anyagot. ezek után elmondta, hogy a múlt hét folyamán kapott egy levelet a 
Kormányhivataltól, amit határidőre megválaszoltak. A válaszadásnak tegnap volt a határideje, 
melynek folyományáról a képviselő-testület is fog értesülni a következő testületi ülésen, 
előterjesztés formájában.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Megkérdezte, hogy dátum szerint mikor kapott az önkormányzat erről információt.  
 
Badics Ildikó jegyző: 
Dátummal nem készültek.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Véleménye szerint ettől sokkal kisebb dolgok miatt összehívtak már rendkívüli testületi ülést. 
Ha jól értelmezi ezt a döntést, akkor az intézményvezető innentől kezdve illegitim, tehát az 
átmeneti időszakra meg kellene valakit bízni az intézményvezetői feladatok ellátásával. Akár 
a jelenlegi vezetőt is meg lehet, csak innentől kezdve a Kúria döntése hatályba lépett, de így 
jogsértést követnek el, mert egyetlen aláírás, egyetlen szerződéskötés sem érvényes. Meg 
lehet cáfolni, ha nem így van, de a testületnek meg kellett volna hozni azt a döntést, vagyis 
már másnap vagy két nap múlva, hogy valakit megbízzanak a helyettesítéssel vagy az SZMSZ 
szerinti helyettesítési rend lép életbe addig, amíg a megbízott vezetőt nem fogja kinevezni az 
önkormányzat. Ez egy folytonossági jogsértés. Véleménye szerint felháborító, hogy a 
Kormányhivatal egy külön levelet írt az önkormányzatnak egy héttel ezelőtt és erről a testület 
még nem tud semmit, de már hoznia kellett volna egy döntést, hogy az intézmény továbbra is 
jogszerűen működjön.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Szőke Zoltán képviselő levelével kapcsolatban úgy véli, hogy minden képviselőt tájékoztattak 
arról, hogy milyen törvényességi eljárások vannak Tiszavasvárival kapcsolatban. A 
Kormányhivatal levelében kérte jegyző asszonyt és gyakorlatilag tőle is várták, mivel 
született egy ilyen döntés, hogy mikor, milyen határidővel és milyen lépéseket fog tenni. Ezt 
ő, mint polgármester megválaszolta jegyző asszonynak, illetve a Kormányhivatal felé is, 
illetve az az álláspont született meg, hogy a legközelebbi képviselő-testületi ülésre előkészíti 
az önkormányzat az előterjesztést, és majd a testület orvosolja.   
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
A legközelebbi időpont ma van a tegnaphoz képest.  
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Igen és tegnap volt a határidő. Véleménye szerint egy ilyen nagy horderejű ügyet nem tudnak 
egy nap alatt elkészíteni.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Megkérdezte, hogy milyen előterjesztés készüljön abból, amit ki kell mondani a testületnek, 
hogy a Kúria döntése alapján az intézményvezető megbízását felfüggesztik emiatt a döntés 
miatt és fél évre megbízzák Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalkát az intézmény vezetésével, 
majd ezt követően jogszerűen kiírják a pályázatot. Ehhez nagy döntés nem szükséges.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Véleménye szerint szükséges.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Van egy ítélet arról, hogy az összes határozat hatályon kívül van, innentől kezdve a Kúria 
döntése alapján bármelyik szerződő fél oda fog menni a bíróságra, akkor az általa aláírt 
szerződés érvénytelen lesz.  
 
Badics Ildikó jegyző: 
A munkaszerződés miatt senki nem fordult bírósághoz. Van már egy ehhez hasonló ügye az 
önkormányzatnak és minden megy tovább.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Megkérdezte, hogy ilyen hasonló ügy. 
 
Badics Ildikó jegyző: 
Igen.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Melyikről van szó, mivel ők nem tudják.  
 
Badics Ildikó jegyző: 
Dehogyis nem. Mindenki tudja. Ott is volt mögötte egy szerződés, hiába a testületi határozatot 
megsemmisítették, a szerződés továbbra is megy a maga útja módján.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Ezek szerint egy héttel ezelőtt érkezet egy levél a Kormányhivataltól, amire tegnap 
megküldtétek a választ. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy akkor erről miért nem értesült 
a képviselő-testület. Erről készül majd egy előterjesztés?  
 
Badics Ildikó jegyző: 
Azért, mert hozzá, mint jegyzőhöz fordult a Kormányhivatal és azok pedig nem tartoznak a 
képviselő-testületre.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Tehát akkor ránk nem tartozik. 
 
Badics Ildikó jegyző: 
Attól, hogy ő elmondta, attól még nem tartozik a testületre. 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
De ők szavazták meg annak idején a határozatot, már, aki megszavazta. Tehát a testület hozta 
meg erről a döntést. 
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Badics Ildikó jegyző: 
Nem világos, hogy miért neki kell a kérdéseket megválaszolni.  
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Úgy véli, hogy azért, mert a jegyző a törvényesség őre.  
 
Badics Ildikó jegyző: 
Igen az egy dolog csak, hogy a levélben olyan kérdésekre kellett válaszolni, ami az ő 
ráhatásától nem függ.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
Éppen ezért nem értik azt, hogy akkor jegyző asszony miért nem tájékoztatja a képviselőket, 
hogy ha nem az ő illetékessége ezt megválaszolni. Megválaszolhatta volna a testület is vagy 
hozott volna egy döntést. Majd megjegyezte, hogy  nem egy nap alatt várják el, hogy 
elkészítsék az előterjesztést, mert biztos abba, hogy több héttel ezelőtt ideért a Kúria döntése, 
talán még rendkívüli testületi ülés is volt azóta. Meglátása szerint mindenki hallgat erről az 
ügyről és megbújnak a zárt ülések mögé, próbálják takargatni a piszkos dolgokat, meg mosni 
a szennyest. Továbbá komoly gond az, hogy a Kúria a képviselő-testület négy határozatát 
hatályon kívül helyezte. Tudomása szerint polgármesternek, jegyző asszonynak jogi 
végzettsége van, továbbá van ügyvéd, valamint az intézményvezető is jogi végzettségű, és 
mégis itt vannak, hogy a pályázat kiírásától kezdve az összes határozat egy nulla.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Ezt fogják orvosolni a képviselő-testület következő ülésén.  
 
Szőke Zoltán képviselő: 
2013. óta törvénytelenül működik az intézmény. A jövőben, ha valaki ezt megtámadja, 
valamint a szerződéseket felülvizsgálja, akkor az önkormányzat olyan pénzeket fog kifizetni 
vagy olyan dolgokba bukhat bele, amit el sem tudnak képzelni, valamint van 4 jogi ember, aki 
ezeket figyelme kívül hagyta.  Nem szeretne most ezekbe belemerülni, hiszen ők tudják, hogy 
mi történt. Ezek után nem fognak kérdéssel fordulni a polgármester úrhoz, vagy jegyző 
asszonyhoz, mert úgy sem kapnak rá válaszokat, hanem majd menni fognak olyan 
hatóságokhoz, akik a törvényességet komolyan veszik. Néhány hónapja leültek azzal a 
szándékkal, hogy megpróbálnak együttműködni az önkormányzattal, de az nem 
együttműködés, hogy a szőnyeg alá sepernek dolgokat. Megjegyezte, hogy várja a 
tájékoztatás és reméli, hogy ha ennek az ügynek következménye lesz, akkor a megfelelő 
emberek levonják a következtetéseket és teszik a dolgukat.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Következő testületi ülésre készül az előterjesztés.  
 
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. 
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