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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2016. március 24-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

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

Mihály alpolgármester, Balogh Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó 

László, Szabó Krisztián, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt és Szőke 

Zoltán képviselők.                                      
 

Távol maradt:     Bakné Répási Ágnes és Balázsi Csilla képviselő. 

 

Meghívottként részt vettek:  

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

osztályvezető, Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, Gáll Attila köztisztviselő, Kovács 

Edina köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, 

Lázár István pályázó, Bohács József pályázó, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal 

vezetője és Nagyné Czikó Julianna a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 

Középiskola és Szakiskola részéről.  

 

Meghívottként távol maradt:   
Nagy Levente a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Csombordi 

József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja, Kerekesné Lévai Erika a 

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola vezetője, Juhász 

Borbála pályázó.  

 

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. 

Javasolta, hogy a képviselő-testület zárt üléssel kezdje meg a munkáját. Végezetül kérte, hogy 

szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  

 

A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

sorrendjét: 

 

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

meg a Képviselő-testület:  

NAPIRENDEK 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

1. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói 

álláshelyére beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról és elbírálásáról.  
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NYÍLT ÜLÉS 

 

2. Előterjesztés a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 

valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

3. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum és a Művelődési Központ és Könyvtár 

megszüntető okiratának módosításáról.  
 

4. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány által benyújtani kívánt TOP-

1.4.1-15 pályázathoz szükséges szándéknyilatkozat megadásáról.  
 

5. Előterjesztés a TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívás támogatási kérelmének benyújtására 

megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról.  
 

6. Előterjesztés vis maior támogatás igényléséről belvízi védekezéssel kapcsolatban. 

 

7. Egyebek 

 

 

A Képviselő-testület zárt üléssel kezdte meg a munkáját, majd a zárt ülést követően nyílt 

üléssel folytatta munkáját. 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról 

szóló 16/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a rendelet-tervezet 2. számú mellékletének 4. pontjában szereplő „Városi 

közérdekből bérbe adható lakások” listáját javasolta kiegészíteni a Báthory u. 6. szám alatti 

lakással, mert nem szerepelt a listában. A nevezett lakás a Városi Kincstár területén található. 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta meg:          
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016.(III.25.) önkormányzati rendelete 

 

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

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a lakások és nem lakás célú 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 

lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 2. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások a lakás hasznosításának célját 

tekintve lehetnek: 

a) szociális elhelyezés céljára szolgáló bérlakások (szociális bérlakás), 

b) önkormányzati feladatok ellátásának segítésére szolgáló bérlakások 

(munkaköri szolgálati lakás), 

c) bérlőkijelölés alapján történő elhelyezésre szolgáló bérlakások (munkaköri 

szolgálati lakás), 

d) városi közérdekből  bérbe adható bérlakások, 

e) nem szociális célú bérbeadásra szolgáló bérlakások 

f) térítésmentesen használatba adható vendéglakás” 
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(2) A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásokról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

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

önkormányzati támogatásokról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

2.§ Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2016. március 24.           

 

 

 

 

             Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

       polgármester   jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2016. március 25. 

 

 

 

                                                                                 Badics Ildikó 

                                                                                     j e g y z ő 
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1. melléklet a 8/2016 (III.25.) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet a 16/2009.( IV.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

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

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati 

rendeletének  

 

1. melléklete 

 

(a Lakásrendelet 20. §-ához) 

 

az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi bérleti díjairól 

 

 

1.) Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi bérleti díja 2014. január 01-től a 

következő: 

 

a./ összkomfortos lakás esetén:  250 Ft/m
2
/hó 

b./ komfortos lakás esetén:  232 Ft/m
2
/hó 

c./ félkomfortos lakás esetén:  97 Ft/m
2
/hó 

d./ komfort nélküli lakás esetén:  84 Ft/m
2
/hó  

 

2.) Költségelven megállapított bérleti díj:       348 Ft/m
2
/hó 

 

3.) Piaci alapon számított bérleti díj: a pályázati eljárásban ajánlott bérleti díj, amely nem 

lehet kevesebb attól, mintha a lakás bérleti díja költségelven kerülne megállapításra. 

 

4.) Vendéglakás használatba adása térítésmentes 
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2. melléklet a 8/2016 (III.25.) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 16/2009.( IV.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

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

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati 

rendeletének  

 

2. melléklete 

(a Lakásrendelet 53. §-ához) 

 

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjáról 

 

1.) Szociális bérlakások 

 

Ady E. u. 10.   II/2.; III/1.; III/2.; III/3. 

Ady E. u. 14.   II/3., III/5. 

Bercsényi u. 6.  1 db lakás 

Bocskai u. 77.  1 db lakás 

Déryné u. 9.  1 db lakás 

Egység u. 2.  1 db lakás 

Gépállomás u. 18.  2 db lakás 

Katona J. u. 8.  1 db lakás 

Korondi u. 5.   1 db lakás 

Kossuth u. 2.  II/1.; II/3.; II/6.; III/1. 

Kossuth u. 3.   fsz/1.; fsz/2.; fsz/3.; I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; II/9. III/10.; III/11.; III/12. 

Kossuth u. 12.  I/3.;I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; III/15.; III/17. 

Krúdy u. 4.  II/3. 

Krúdy u. 14.   III/7. 

Krúdy u. 16.  III/7. 

Kodály Zoltán u.5-7. 4 db lakás 

Mester u. 40.   1 db lakás 

Mihálytelep u. 8.  1 db lakás 

Őz u. 6.  1 db lakás 

Salétromkert u. 5.  3 db lakás 

Szarvas u. 6.  1 db lakás 

Szarvas u. 10.  1 db lakás 

Szarvas u. 14.  1 db lakás 

Széchenyi u. 18.  1 db lakás 

Szilágyi u. 14.  1 db lakás 

Szabó Magda u. 10. 1 db lakás 

Vasvári P. u. 6.  II. lh. IV/10., II/4. I.lph. IV/10. 

Vasvári P. u. 93.  1 db 80 m
2
-es és 1 db 58 m

2
-es lakás 

Víz u. 3.  1 db lakás 

Víz u. 6.   1 db lakás 
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2.) Munkaköri szolgálati lakások 

Kossuth u. 3.  II/8. 

Kossuth u. 12.  I/1.  

Vasvári P. u. 6.   I. lépcsőház I/1.; I/2.; I/3.; II/4.; II/5; II/6.; III/7.; III/8; III/9.; IV/11.; 

  II. lépcsőház I/1.; I/2.; II/6.; III/7; III/8.; III/9.; IV/11. 

 

3.) Nem szociális bérlakások 

 -- 

 

4.) Városi közérdekből bérbe adható lakások 

 

Kossuth u. 39.  II/1. 

Károly Róbert u. 2. 2 db lakás 

Vasvári P. u. 6.   II. lépcsőház II/5. 

Vasvári P. u. 110. 1 db lakás 

Kossuth u. 2.  III/5. 

Báthori u. 6. 
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A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a 

lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 8/2016 (III.25.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

 

1. Általános indokolás 

 

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások lakbérének mértékét önkormányzati 

rendelet szabályozza.   

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

önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Lakásrendelet) 20.§ (1) bekezdése szerint a bérlakások havi bérleti díjának mértékét a 

Képviselő-testület állapítja meg.  

A Lakásrendelet 12.§ (1) bekezdés b./ pontja szerint a lakás - Lakásrendelet szerinti - típusát a 

Képviselő-testület jogosult megváltoztatni. 

 

 

2. Részletes indokolás  

 

1. §-hoz 

 

Az Önkormányzat lakásállományát képező lakások a városban élő, lakás tulajdonnal nem 

rendelkező lakásigénylők részére kiutalható bérlakásként funkcionálnak. Az Önkormányzat 

nem rendelkezik olyan lakással, amelyet a városunkba látogató, az Önkormányzattal 

kapcsolatban álló vendégek részére szállásként biztosítani tud, ezért szükséges egy új, 

térítésmentesen használatba adható vendéglakás kategóriát létrehozni.  

 

2.§-hoz 

 

Az önkormányzati bérlakások bérleti díj ellenében kerülnek bérbeadásra. Mivel a vendéglakás 

nem lakásigénylők részére biztosít lakhatást, hanem alkalomszerűen nyújt szállást az 

Önkormányzattal kapcsolatban álló vendégek részére, ezért annak hasznosítása térítésmentes. 

 

3.§-hoz 

 

Az önkormányzati lakások célszerű hasznosítása érdekében szükséges azok típusbesorolását 

szükség esetén megváltoztatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum és a Művelődési Központ és 

Könyvtár megszüntető okiratának módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:     
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

72/2016. (III.24.) Kt. számú  

határozata 

 

A Vasvári Pál Múzeum és a Művelődési Központ és Könyvtár megszüntető okiratának 

módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában, a 11.§ (1)-(3) bekezdésben 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 

bekezdés 7. pontjában biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A Művelődési Központ és 

Könyvtár és a Vasvári Pál Múzeum jogutóddal történő megszüntetése és az Egyesített 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár megalapításáról” szóló 17/2016.(I.27.) Kt. számú 

határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 

 

2.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A Művelődési Központ és 

Könyvtár és a Vasvári Pál Múzeum jogutóddal történő megszüntetése és az Egyesített 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár megalapításáról” szóló 17/2016.(I.27.) Kt. számú 

határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 

 

3.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A Művelődési Központ és 

Könyvtár és a Vasvári Pál Múzeum jogutóddal történő megszüntetése és az Egyesített 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár megalapításáról” szóló 17/2016.(I.27.) Kt. számú 

határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

 

4.) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy azonnal küldjék meg a Magyar Államkincstár 

részére a megszüntetéshez szükséges okiratokat. 

 

 

Határidő: 2016. március 25.                                      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester és 

                                                                                    Badics Ildikó jegyző 
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                  1. melléklet a 72/2016. (III.24.) Kt. számú határozathoz 

Okirat száma: 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a(z) 
Művelődési Központ és Könyvtár megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Művelődési Központ és Könyvtár 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 671873 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 16825211-1-15 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2016. március 31. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: egyesítés összeolvadással  

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: A közfeladat más módon, más szervezeti 
formában hatékonyabban ellátható. 

2.5. A jogutód költségvetési szerv 

 megnevezése székhelye 

1 
Egyesített Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár  

4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: A 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL tv. 91/A.§ (1) bekezdése alapján a muzeális intézményekkel, a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő 
önkormányzati feladatokat közös szervezetben kívánja ellátni, ennek érdekében új 
költségvetési szervet alapít.  
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3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: 
Kötelezettséget az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatok 
terhére lehet vállalni, azzal hogy az egyes kötelezettségvállalások hatálya legfeljebb 
2016. március 31. napjáig szólhat. Ettől hosszabb időtartamra szóló kötelezettséget 
az irányító szerv előzetes hozzájárulásával vállalhat. 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: A 
Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője 2016. március 31. napjáig 
vállalhat kötelezettséget. 

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a 

vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója: Egyesített Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.) 

 

3.3. Jogutódlással összefüggő egyéb intézkedések: Az intézménynél alkalmazásban álló 
közalkalmazottak és munkavállalók a jogutód intézménynél változatlan formában 
kerülnek továbbfoglalkoztatásra.  

Kelt: Tiszavasvári, 2016. március 24. 

P.H. 

aláírás 
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2. melléklet a 72/2016. (III.24.) Kt. számú határozathoz 
Okirat száma: 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a(z) 
Vasvári Pál Múzeum megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Vasvári Pál Múzeum 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kálvin utca 7. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 802057 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15802059-2-15 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2016. március 31. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: egyesítés összeolvadással  

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: A közfeladat más módon, más szervezeti 
formában hatékonyabban ellátható. 

2.5. A jogutód költségvetési szerv 

 megnevezése székhelye 

1 
Egyesített Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár  

4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: A 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL tv. 91/A.§ (1) bekezdése alapján a muzeális intézményekkel, a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő 
önkormányzati feladatokat közös szervezetben kívánja ellátni, ennek érdekében új 
költségvetési szervet alapít.  
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3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: 
Kötelezettséget az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatok 
terhére lehet vállalni, azzal hogy az egyes kötelezettségvállalások hatálya legfeljebb 
2016. március 31. napjáig szólhat. Ettől hosszabb időtartamra szóló kötelezettséget 
az irányító szerv előzetes hozzájárulásával vállalhat 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: A Vasvári 
Pál Múzeum intézményvezetője 2016. március 31. napjáig vállalhat kötelezettséget. 

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a 

vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója: Egyesített Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.)  

3.3. Jogutódlással összefüggő egyéb intézkedések: Az intézménynél alkalmazásban álló 
közalkalmazottak és munkavállalók a jogutód intézménynél változatlan formában 
kerülnek továbbfoglalkoztatásra.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2016. március 24. 

P.H. 

aláírás 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány által 

benyújtani kívánt TOP-1.4.1-15 pályázathoz szükséges 

szándéknyilatkozat megadásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Egyesített Óvodai Intézmény vezetőjétől is kértek 

tájékoztatást az óvodák fenntarthatóságára vonatkozóan, aki nyilatkozta, hogy a Magiszter 

Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Tiszavasvári óvodai bővítése 

nem veszélyezteti az önkormányzati óvodák fenntartását az elkövetkezendő évekre. Jelen 

nyilatkozatát az elmúlt évek beiratkozási tendenciáira, valamint a népesség nyilvántartó által 

megküldött Tiszavasvári születésű gyermekek számának alakulására hivatkozva adta. A 

válasz a tegnapi nap folyamán érkezett meg, ezért nem tudták az előterjesztésbe beleírni.  

 

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 

73/2016. (III.24.) Kt. számú  

határozata 

 

a Magyarországi Magiszter Alapítvány által benyújtani kívánt TOP-1.4.1-15 

pályázathoz szükséges szándéknyilatkozat megadása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§ -ában foglalt felhatalmazás alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A Magyarországi Magiszter Alapítvány részére „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” TOP-1.4.1-15 

kódszámú pályázat benyújtásához a határozat 1. mellékletét képező tartalmú 

Szándéknyilatkozatot és 2. mellékletét képező Nyilatkozatot adja. 

 

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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73/2016.(III.24.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében dr. Fülöp Erik polgármester és a 

Magyarországi Magiszter Alapítvány képviseletében Nagy Levente kuratóriumi elnök 

együttesen kifejezik szándékukat, hogy A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével a TOP-1.4.1-

15 projekt keretében megpályázandó óvodaépítés – projekt esetén a fenti felhívás 3.2.5. B.b, 

pontjának értelében nyilatkozzák, hogy a projekt támogatása esetén köznevelési szerződést 

kötnek - a beruházás megvalósítását követően – melyben a beruházás fenntartási idejére 

vonatkozó időszakot (5 év) vállalják. 

 

 

Tiszavasvári, 2016. március 24. 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………          …………………………………… 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                         Magyarországi Magiszter Alapítvány 

            képviseletében                                                                      képviseletében 

           Dr. Fülöp Erik                                                                       Nagy Levente 

           polgármester                                                                      kuratóriumi elnök 
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73/2016.(III.24.) Kt. sz. határozat 2. melléklete 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében dr. Fülöp Erik polgármester és Badics 

Ildikó jegyző nyilatkozzuk, hogy A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével a TOP-1.4.1-15 projekt 

keretében a Magyarországi Magiszter Alapítvány által megpályázandó óvodaépítés – projekt 

szükséges, a fejlesztés nem veszélyezteti az önkormányzati fenntartású óvodák hosszú távú 

fenntarthatóságát. 

 

 

Tiszavasvári, 2016. március 24. 

 

 

 

 

 

 

                                  ……………………………………………………           

                                        Tiszavasvári Város Önkormányzata                          

                                                        képviseletében                                                                      

                                        Dr. Fülöp Erik             Badics Ildikó                                                           

                                         polgármester                    jegyző                                                
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívás támogatási 

kérelmének benyújtására megkötött Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Örömét fejezte ki, hogy a megállapodásba belekerült a Magiszter Alapítvány. Majd 

megkérdezte, hogy „Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok” a Lakatos Vilmos által vezetett 

alapítvány-e, mert ő utánanézett mindkét alapítványnak és az egyik a budapesti, a másik pedig 

a Siroki.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ez az alapítvány „Az Élet Kenyere Alapítvány”.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy ők a nagy alapítvány részei vagy egy külön alapítvány, mert az „Élet 

Kenyere Alapítványnak” nagyon komoly honlapja van.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megjegyezte, hogy ő nem szokott kutató munkát végezni, mint Balázsi Csilla képviselő 

asszony.  

 

Gáll Attila köztisztviselő: 

Tudomása szerint teljesen más cég, mint a budapesti.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megjegyezte, hogy az előterjesztésben is szereplő alapítvány 2015. január 30-án alakult. A 

másik pedig egy komoly múltra tekintő alapítvány, hiszen honlapján a mérleg és minden 

egyéb fontos tudnivaló megtalálható.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Tudomása szerint nincs átjárhatóság alapítvány meg alapítvány között és olyan sincs, hogy al 

alapítvány. Külön álló jogi személy, ugyanúgy, mint egy-egy egyesület, önkormányzat, 

teljesen különálló szervezet, különálló könyveléssel, gazdálkodással,  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Felhívta a képviselők figyelmét, hogy az imént polgármester úr már említette, hogy az egyik 

„Az Élet Kenyere” Alapítvány, a másik pedig „Élet Kenyere Alapítvány”, tehát ebben 

különbözik a két alapítvány.  

 

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 TESTÜLETE 

74/2016. (III.24.) Kt. számú 

határozata 

 

A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívás támogatási kérelmének benyújtására megkötött 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című felhívása 

keretében megvalósítandó, Komplex felzárkóztató programok Külső-Szentmihályon 

című projekt támogatási kérelmének benyújtásához szükséges Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást a határozat mellékletének megfelelő tartalommal 

módosítja. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást Tiszavasvári 

Város Önkormányzata nevében írja alá. 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. 
pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-5.2.1-15 jelű, A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) 
támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt 
közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: Komplex felzárkóztató programok Külső-Szentmihályon 
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei 
között részt vállalnak: 
 
 

Szervezet neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Postacím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
732462 

Adószám: 15732468-2-15 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Fülöp Erik 

 
 

Szervezet neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
402547 

Adószám: 15402549-2-15 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

dr. Papp Csaba 

 
 

Szervezet neve: Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Postacím: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
815150 

Adószám: 15815154-2-15 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Juhász Mariann 
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Szervezet neve: Magyarországi Magiszter Alapítvány 

Postacím: 4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b. 

Székhely: 4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
09-01-0001362 

Adószám: 18558649-1-09 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Nagy Levente 

 
 

Szervezet neve: Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok 

Postacím: 3332 Sirok, Nyírjes út 79. 

Székhely: 3332 Sirok, Nyírjes út 79. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
10-01-0001121 

Adószám: 18646102-1-10 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Szedmák Béla 

 
 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Tiszavasvári Város 
Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. 
§-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási 
kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem 
támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében 
együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a 
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
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_________________________________……………………………………………………..
1
 

 
Konzorcium vezetője 

 
 

.............................................. 
Dr. Fülöp Erik 

.............................................. 
Tiszavasvári Város 

Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
dr. Papp Csaba 

.............................................. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Önkormányzati Hivatal 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Juhász Mariann 

.............................................. 
Kornisné Liptay Elza Szociális 

és Gyermekjóléti Központ 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Nagy Levente 

.............................................. 
Magyarországi Magiszter Alapítvány 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Szedmák Béla 

.............................................. 
Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek 
az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 



22 

 

Tárgy (6.np.): Előterjesztés vis maior támogatás igényléséről belvízi védekezéssel 

kapcsolatban. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése:  

Felhívta a képviselő-testület figyelmét arra vonatkozóan, hogy a határozat-tervezet 

pontosításokat, módosításokat tartalmaz, mely kiosztásra került az ülés megkezdése előtt. Az 

összegek kerültek feltüntetésre a táblázatba, valamint két pontban módosult a tervezet. A 

táblázat alatti első pont „A károk elleni védekezés (költségvetés alapján) tényleges 

összköltsége 784.073,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja, illetve részben 

tudja biztosítani”. Itt azért kellett pontosítani, mert nem volt helyreállítási költség, illetve a 

tervezetbe bekerült egy plusz pont, az épületben károsodás nem keletkezett.  

 

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 

75/2016. (III.24.) Kt. számú 

határozata 
 

Vis maior támogatás igénylése belvízi védekezéssel kapcsolatban 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vis maior támogatás igénylése 

belvízi védekezéssel kapcsolatban” című előterjesztést megtárgyalta és a vis maior 

támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 2/A. § 

(1) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete vis maior támogatási igényt nyújt be 

a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához és Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz. 
 

A káresemény: 
 

Megnevezése: 2016. február 17. napjától 2016. február 29. napjáig tartó II. fokú 

belvízvédelmi készültség alatt belvízvédekezési munka végzésével kapcsolatos előre 

nem tervezett költségek viselése  

Helye: Tiszavasvári Város közigazgatási területe 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
Adatok Ft-ban 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 78.408,- Ft 10 % 

Biztosító kártérítése - Ft - % 

Egyéb forrás - Ft - % 

Vis maior igény 705.665,- Ft  90 % 

Források összesen 784.073,- Ft 100 % 
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- A károk elleni védekezés (költségvetés alapján) tényleges összköltsége 784.073,- Ft, 

melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani. 

 

- Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a 

káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatosan az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik. 
 

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. 

 

- Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja 

látni / nem tudja ellátni. 
 

- Épületben károsodás nem keletkezett. 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját forrás összegét a Tiszavasvári 

Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati 

rendeletében biztosítja.  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az 

igénybejelentés benyújtására. 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (7.np.): Egyebek 

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Örömmel értesült arról, hogy megérkezett az Dacia Duster gépjármű Dr. Rojkó László 

háziorvoshoz, így van egy Opel Astra nevű ügyeleti gépkocsi és arról volt szó, hogy azt a 

jövőben a polgárőrség megkapná használatba a jelenlegi Renault Thalia helyett.  

 

Dr. Fülöp Eriik polgármester: 

Emlékezete szerint ilyet nem mondott. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

A vezetőségi ülésen hallott erről és mondta, hogy a testületi ülésen meg fogja kérdezni 

polgármester úrtól. Egy korábbi testületi ülésen mondat, hogy nem akarja elkiabálni, de egy 

pár hét múlva polgárőr kocsi érkezik a városba.   

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Igen, valóban elhangzott az, hogy van olyan, amit nem akar elkiabálni, de ami publikus azt 

jelzi a testületnek.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Akkor rosszul lettek tájékoztatva a polgárőr vezetői. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Nincs tudomása arról, hogy ki, kit tájékoztatott, de ilyet nem jelezett senki felé. Emlékezete 

szerint azt mondta egy korábbi testületi ülésen, hogy lát lehetőséget arra, hogy megoldódjon a 

polgárőrség gépjárművel kapcsolatos problémája. Majd megjegyezte, hogy amint lesznek 

részletek, akkor be fog arról számolni a képviselő-testületnek.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy a csere biztos, hogy megoldható-e.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Volt egy felvetés, melynek még utána kell járni, de több részlete van és több résztvevős ez a 

történet. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Hangsúlyozta, hogy a vezetőségi ülésen vetődött fel ez a téma, ezért is szerette volna erre 

választ kapni.   

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ezt sem megcáfolni, sem megerősíteni nem tudja.  

 

Dr. Rojkó László képviselő: 

Elmondta, hogy a tiszavasvári orvos kollégák keresték meg abban az ügyben, hogy az orvosi 

rendelő belső udvarán nem tudnak parkolni, mert többnyire a boltba járó lakosok elfoglalják a 

számukra fenntartott területet, ezért is szeretné kérni, hogy az önkormányzat mihamarabb 

találjon erre a problémára megoldást.  

 



25 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Ki van helyezve egy tiltótábla.  

 

Dr. Rojkó László képviselő: 

Hiába van a tiltótábla, annak ellenére a belső udvaron parkolnak.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy megvizsgálják Dr. Rojkó László képviselő észrevételét és 

megpróbálják mihamarabb orvosolni a problémát.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megkérdezte Dr. Fülöp Erik polgármester úrtól, hogy ki szerkeszti a hivatalos facebook 

oldalát.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy ez csak rá tartozik. Had legyen már ez az ő privilégiuma, hogy most 

ő szerkeszti vagy sem. Véleménye szerint ehhez a képviselő úrnak semmi köze, hiszen ő sem 

kérdezi meg, hogy ki szerkeszti az ő oldalát vagy ki, mit rak fel rá.   

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megjegyezte, hogy megkérdezheti polgármester úr, mert ő saját maga szerkeszti az oldalát.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Hangsúlyozta, hogy őt nem érdekli, hogy saját maga vagy esetleg valaki más szerkeszti az 

oldalát, had maradjon már az ő saját joga, hogy ő szerkeszti-e vagy sem.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megjegyezte, hogy a korrektség kedvéért találta fontosnak ezt a kérdést. Amennyiben 

közszereplőként működtet egy oldalt, akkor az lenne a kérése, hogy olyan jelenjen már meg 

rajta, ami fedi a valóságot. Például a múlt heti telepbejárással kapcsolatban is megjelent 

néhány gondolat, ami nem fedi a valóságot. Emlékezete szerint négy e-mail címre is küldött 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának levelet, hogy előzetesen hosszú hónapokkal ezelőtt 

lekötött szabadság miatti távollét okán nem tud jelen lenni ezen az eseményen. Ennek ellenére 

a neve több képviselőtársával együtt úgy jelent meg, hogy nem vett részt az eseményen. Tehát 

oka volt, hogy nem tudott jelen lenni. Megjegyezte, hogy ő korrekt módon jelezte, hogy mi az 

oka és miért nem tud részt venni. Mindezek után elmondta, hogy a testület működése során 

már a sokadik alkalommal olyan időpontot sikerül találni, ami a legtöbb képviselőnek 

alkalmatlan. Végezetül kérte, hogy ha legközelebb ő időben jelzi az önkormányzat felé a 

távolmaradását, akkor azt úgy jelentesse meg akár az újságban vagy akár egy portálon, hogy 

azt ő időben jelezte és azért nem tudott részt venni, mert más elfoglaltsága volt.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megjegyezte, hogy ahhoz semmi köze a képviselő úrnak, hogy mit ír ki vagy az ő nevében 

mit írnak ki a facebook oldalára. Ő csak azt a tény közölte, hogy képviselő úr nem volt jelen. 

Véleménye szerint az pedig senkit sem érdekel, hogy neki milyen magánjellegű elfoglaltsága 

van. Majd megjegyezte, hogy már egy héttel előtte kiküldték a sajtóbejárással kapcsolatos 

meghívót, és aki ott akart lenni az úgy intézte a dolgát, hogy részt tudott venni a bejáráson. Ő 

sem kritizálja, illetve ő sem szól bele, hogy képviselő úr mit rak fel a közösségi oldalára, vagy 

az ő nevében milyen valótlan dolgokat jelentetnek meg, illetve a magán véleménye had 

maradjon már meg az ő privilégiuma. Amennyiben ez valakinek nem tetszik, akkor lehet 
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polgári peres eljárást kezdeményezni legitim magyar joghatóságoknál vagy egyes esetekben 

sajtó helyreigazítást kérni. A testületi időpontokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Szabó 

Krisztián képviselő úr is olyan helyen dolgozik, ahol nagy a felelősség, nagyon nehéz az 

időpontokat, illetve a szabadságokat előre betervezni, de ennek ellenére minden alkalommal 

jelen tud lenni. Továbbá Dr. Rojkó László képviselő úr háziorvos, ügyeletes orvos és egyéb 

rendeléseket végez, mégis úgy tudja szervezni a programját, hogy jelen van a testületi 

üléseken, valamint Császár József képviselő úr is munkából elkérezkedve tud részt venni. 

Tehát ő azzal nem akar foglalkozni, hogy ki, hogy oldja meg, hiszen időben tudatják a 

képviselőkkel az ülések időpontját. Minden képviselőnek az a feladata és azért vállalta a 

képviselői mandátumát, mert tudta azt, hogy lesznek olyan időpontok, amikor hozzá kell majd 

alkalmazkodni. Jogszabály szerint neki van az a joga, hogy ő hívja össze a képviselő-

testületet, akadályoztatása esetén pedig meg van a helyettesítési rend. Tehát addig, amíg ő 

Tiszavasvári polgármestere, had maradjon már meg az ő jogosítványa, hogy mikorra hívja 

össze a testületi üléseket. Véleménye szerint, aki vállalta a mandátumot, az próbálja 

megoldani. Már több alaklommal is elmondta, hogy a megyei közgyűlésen sem kérdezik meg 

előre, hogy Dr. Fülöp Eriknek jó-e azaz időpont, amit meghirdetnek vagy, hogy úgy alakítsák 

már az időpontokat, hogy minden polgármesternek jó legyen.  Tehát vagy elfogadja a 

megadott időpontot vagy nem vállal ilyen megbízatást.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megjegezte, hogy polgármester úr válasza és hozzáállása mindent elárult. Úgy véli, hogy joga 

van kérni a korrekt tájékoztatást. Az, hogy Önben van gerinc vagy nincs gerinc az már egy 

másik történet, hogy ezt felvállalja-e vagy sem. Ha ő maga bármit megjelentet, azért vállalja a 

felelősséget. Van annyi tehetsége hozzá, hogy ő írja a saját oldalát és nem mást bíz meg ezzel, 

akár közpénzen is, hogy tegye meg helyette.   

 

Dr. Fülöp Erik polgármester:  

Képviselő úr ilyen kijelentést ne tegyen! 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Ne essen már kétségbe polgármester úr, mert mindjárt sírva fakad ettől a könyörgő 

mozdulattól.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Valótlanságot ne mondjon! 

 

Szőke Zolán képviselő: 

Véleménye szerint, ha közszereplőként működtetett oldalán megjelentet egy cikket, akkor 

legyen annyira korrekt és gerinces, hogy azt úgy posztolja, ahogy az a valóságban megtörtént.  

Ettől függetlenül úgy véli, hogy az a beszélgetés, amit Orosz Mihály Zoltánnal és Zagyva 

György Gyulával néhány hete folytatott, nagy tanulság volt számára, ugyanis próbáltak egy 

korrekt hozzáállást mutatni az együttműködéssel kapcsolatosan attól függetlenül, hogy ők sok 

mindenben nem értenek egyet. Ezek szerint nem működik az együttműködés azzal 

kapcsolatosan, hogy közösen találjanak egy olyan időpontot, ami mindenki számára 

megfelelő. Ez igazából Önön múlik, Ön igazította úgy az időpontot, hogy a legtöbb 

képviselőnek ez áldatlan állapotot idézzen elő. Nem is fog erre több szót vesztegetni, mert 

nem érdemes. Az az eszmefuttatás, amit az imént lefolytatott egy cinikus és nagyképű 

hozzáállás, nem az együttműködést mutatja, és nem azt, amit Ön a 2016. február 15-i testületi 

ülésen elmondott, hogy akkor induljanak el együtt és kéz a kézben tegyenek együtt 

Tiszavasváriért.  



27 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ismét hangsúlyozta, hogy semmi köze Szőke Zoltán képviselő úrnak ahhoz, hogy mit ír ki a 

saját facebook oldalára, valamint ahhoz sincs semmi köze, hogy ki írja a posztokat. Kérte, 

hogy olyan kijelentést ne tegyen képviselő úr, hogy közpénzen valakivel megíratja, mert ez 

megér egy másik eljárást is.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Egyel több vagy kevesebb… 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy az senkit sem érdekel, hogy képviselő úr 

bármilyen magánjellegű indok miatt nem vesz részt egy olyan bejáráson, melyre már egy 

héttel korábban kiküldtek egy sajtó nyilvános meghívót. A lehetőség adott volt. Ilyenkor 

mérlegelni kell, hogy el akarok-e menni vagy se, hiszen egy egyszerű péntek délelőtti 

sajtótájékoztató bejárásról van szó. Kérte, hogy ne tolja már rá a felelősséget, illetve olyan 

valótlanságokat ne mondjon, hogy nem partner, meg őt kihagyják mindenből, hiszen egy 

héttel korábban az ő nevében, Dr. Fülöp Erik polgármester úr aláírásával már megkapta a 

meghívót, hogy „Tisztelt képviselő úr”, meghívják a sajtóbejárásra.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Nem volt aláírva.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ismét egy rendkívül jó és a vitájukat tovább vivő hozzászólás volt képviselő úr részéről, tehát 

ő megint csak azt tudja mondani, hogy egy héttel előtte kiküldték a meghívót. Az, hogy most 

miért nem volt ott, az senkit sem érdekel. Továbbá az, hogy a saját facebook oldalára mit ír ki, 

az legyen a saját dolga. Majd képviselő úr figyelmébe ajánlotta a Habony műveket, illetve a 

TV2-t, hogy milyen korrektséggel tájékoztatják Magyarországot. Tehát egy kicsit furcsa és 

groteszk a szájából, hogy azt írja le a saját oldalán, hogy Szőke Zoltán képviselő úr azért nem 

volt a bejáráson, mert magánéleti dolga akadt.   

 

Szőke Zoltán képviselő: 

További kérdése volt, hogy miért van az, hogy hamarabb értesül Zagyva György Gyulától 

arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata ellen törvényességi eljárás folyik, mint a 

polgármestertől vagy a jegyzőtől. Miért van az, hogy hamarabb jut információhoz olyas 

valaki, aki február 15-én csatlakozott az együttműködési megállapodás alapján az 

önkormányzathoz, miért kapnak ők hamarabb információt arról, hogy bármilyen 

törvénytelenség történt Tiszavasváriban, mint azok, akik választott önkormányzati vagy listán 

bekerült önkormányzati képviselők.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Nem tudja, hogy most miről beszél képviselő úr! 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Néhány nappal ezelőtt az önkormányzat kapott egy tájékoztatást, hogy a kormányhivatal 

törvényességi eljárást kezdeményezett egy bizonyos döntéssel kapcsolatban Tiszavasvári 

Város Önkormányzata ellen. Ehhez képest ők tegnap vagy tegnap előtt kapták meg a levelet, 

ennek ellenére az információ ezelőtt egy héttel vagy kettővel már Zagyva György Gyulánál 

ott volt. 
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Utána lehet nézni, hogy a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat sajtótájékoztatója, 

észrevétele a kormányhivatal felé mikor látott napvilágot. Meg lehet kérdezni majd Zagyva 

György Gyulát is, hogy hol értesült ezekről az információkról. Tehát akkor mondjanak megint 

valóságot, hiszen képviselő úr ismét megint belekap egy semmibe.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Akkor folytatja a mondanivalóját!  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Folytassa nyugodtan! 

 

Szőke Zoltán képviselő 
Csak, hogy bebizonyítsa, hogy nem belekap a semmibe, hiszen a kiküldött dokumentumon 

van egy érkeztetései bélyegző. Majd nézze meg polgármester úr, hogy Tiszavasvári Város 

Önkormányzata ezt mikor kapta meg és ők hány nappal később értesültek erről. Hónapokkal 

ezelőtt az volt a kérése, hogy ha bármilyen törvényességi eljárás indul az önkormányzattal 

kapcsolatban, akkor a testületet azonnal értesítsék. Nem két héttel, nem két hónappal később, 

hanem akkor, amikor ez megtörténik. Úgy véli, hogy ez is azt bizonyítja, hogy információkat 

odáznak el, sokkal később jutnak bármilyen adathoz, információhoz, mint ahogy azt kérte, 

mint ahogy azt meg illene kapniuk, de az érkeztetési bélyegző mindent elárul.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy amint fel tudták dolgozni ezt az adatmennyiséget, 

azonnal utasította jegyző asszonyt, hogy küldje ki a képviselő-testület részére a 

dokumentumot. A levélben 2016. április 15-ei határidő van megjelölve és a kormányhivatal a 

jegyző révén kéri a képviselő-testületet, hogy tegyen intézkedési javaslatot. Tehát a teljesen 

szokásos eljárás, szokásos metódus szerint történt minden, hiszen majd ebből az anyagból is 

készül egy előterjesztés, melyben április 15-ei határidő került megjelölésre. Azért is kérte, 

hogy hamarabb küldjék ki, hogy ne legyen ebből vita. Örül annak, hogy az információ 

visszatartással ismét sikerült egy kis összeesküvés elméletet generálni. Megjegyezte, hogy ő is 

értesült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat különféle sajtótájékoztatóiból, illetve néhány 

internetes oldalairól, hogy ők már tudták, hogy törvényességi jelzést kap az önkormányzat. 

Úgy véli, hogy ez a dolog egy kicsit sántít, de ezt már megszokta.  

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik 

polgármester bezárta.  

 

k.m.f. 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 


