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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2016. április 21-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 

képviselők.                                      
 

Távol maradt:     Bakné Répási Ágnes,  Balázsi Csilla és Szőke Zoltán  képviselők. 

 

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, Erdei Koletta köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, 

Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője és Gáll Antalné a Tiszavasvári 

Közétkeztetési Nonprofit Kft ügyvezetője.  

 

Meghívottként távol maradt:   

Dr. Bodnár Zoltán háziorvos, Dr. Horai Károly háziorvos, Dr. Kádár István háziorvos, Dr. 

Malinák Gyula háziorvos, Dr. Tolna Klára háziorvos, Dr. Kodak István háziorvos, Dr. Sveda 

Brigitta gyermekorvos, Dr. Nyáguly István gyermekorvos, Dr. Fügedi Attila fogszakorvos, 

Dr. Juhász Erika fogszakorvos, Dr. Sipos Erzsébet fogszakorvos.  

 

Jegyzőkönyv-vezető: Hunyadvári Erika 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

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

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

hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 

elfogadásáról.  

 

A Képviselő–testület 9 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 

 

1. Előterjesztés a Terület és Településfejlesztési Operatív Programra benyújtandó 

pályázatokról.  
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2. Előterjesztés a HÉSZ módosítására irányuló kezdeményezésről. 
 

3. Előterjesztés a Tiszavasvári Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok 

számának meghatározásáról a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan.  
 

4. Tájékoztatás az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2015. évi munkájáról szóló 

beszámolóról.  
 

5. Egyebek 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programra 

benyújtandó pályázatokról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A keddi napon kiküldött anyagban a Helyi gazdaságfejlesztés pályázat benyújtásáról szóló 1. 

határozat-tervezet esetében a pályázat összege még ki volt pontozva. Azóta elkészült a teljes 

költségvetés, melynek alapján 76.864.405 Ft-ot kérnék a határozatban szerepeltetni. Az 

építési költségek mellett ez az összeg tartalmaz többek között 13 és fél millió Ft-nyi 

eszközbeszerzést és 4 millió Ft tartalékot is. A 3. határozat-tervezet esetében a kiküldött 

anyaghoz képest a pályázat összege kis mértékben változott. Az összeget kérném 90.258.725 

Ft-ra módosítani, mivel egy mintegy 30 ezres új tételt kellett beterveznünk. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ezekkel kapcsolatban még annyit szeretne megosztani a Képviselő-testülettel, hogy a 2-es és 

3-as határozat tervezettel megjelölt pályázatok esetében konzorciumi partnerként a megyei 

önkormányzattal együtt nyújtjuk be a pályázatot, illetve még tájékoztatásként, hogy 

közeljövőben elég sok pályázati határidő fog lejárni.  Megpróbáljuk ezeket úgy kezelni, hogy 

amennyiben a megyei önkormányzattal egyeztetett állapotban be tudjuk nyújtani az éppen 

aktuális képviselő-testületi ülésen, azt a testület elé terjesztjük. Azonban sok alkalom lesz az 

elkövetkező 3-4 hónapban, hogy a pályázati határidőkhöz kell igazodni, így a testületi ülést is 

ahhoz kell mérni, így az is előfordul, hogy hetente - kéthetente rendkívüli testületi üléseket 

kell tartani. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

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

határozatot hozta:          
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

104/2016. (IV.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.1.3-15 kódszámú felhívására 

pályázat benyújtásáról (A Tiszavasvári Kabay-konyha rekonstrukciója és 

agrárlogisztikai pont kialakítása) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 Kifejezi szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.1.3-15 

kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztés című felhívására pályázatot nyújt be „A 
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Tiszavasvári Kabay-konyha rekonstrukciója és agrárlogisztikai pont kialakítása” 
címmel. 

 

 A pályázaton 76.864.405 Ft, 100%-os támogatást igényel, önkormányzati saját erőt ennek 

megfelelően nem biztosít. 

 

 Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához. 

 

Határidő: 2016. április 25.   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta 

szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

105/2016. (IV.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2.1-15 kódszámú felhívására 

pályázat benyújtásáról (Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-

Szentmihály városrészén) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2.1-15 

kódszámú, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok című felhívására pályázatot nyújt be „Komplex felzárkóztató programok 

Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén” címmel. 

 

2. A pályázaton 141.308.176 Ft, 100%-os támogatást igényel, önkormányzati saját erőt 

ennek megfelelően nem biztosít. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához. 

 

Határidő: 2016. április 29.   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

 

 

 

6 

 

Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 3. határozat-tervezetét bocsátotta 

szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

106/2016. (IV.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4.2.1-15 kódszámú felhívására 

pályázat benyújtásáról (A Tiszavasvári Hősök utcai szociális és gyermekjóléti 

feladatokat ellátó épületegyüttes korszerűsítése, infrastruktúrájának fejlesztése) 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4.2.1-15 

kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

című felhívására pályázatot nyújt be „A Tiszavasvári Hősök utcai szociális és 

gyermekjóléti feladatokat ellátó épületegyüttes korszerűsítése, 

infrastruktúrájának fejlesztése” címmel. 

 

2. A pályázaton 90.258.725 Ft, 100%-os támogatást igényel, önkormányzati saját erőt 

ennek megfelelően nem biztosít. 

 

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához. 

 

       Határidő: 2016. április 29.   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a HÉSZ módosítására irányuló kezdeményezésről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

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

határozatot hozta:     
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

107/2016. (IV.21) Kt. számú  

határozata 

 

A HÉSZ 2016. évi 1. számú módosítására irányuló Mezei Ernő által benyújtott 

kezdeményezéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. Támogatja Mezei Ernő (4400 Nyíregyháza, Fészek u. 9.) kezdeményezését, miszerint a 

27/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosítására sor kerüljön. 

2. Elrendeli, hogy a Tiszavasvári, 0467/5 és 0467/6 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása a 

Korlátozott funkciójú mezőgazdasági övezetről (Mko) Általános mezőgazdasági (Má), és 

Mezőgazdasági üzemi (Kmü) övezetre módosuljanak. 

3. A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV Kft-t 

(4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., Dudás Ede tervező) bízza meg, azzal, hogy a 

tervezői díj, továbbá az esetlegesen felmerülő egyéb költségek összegének viselését Mezei 

Ernő (4400 Nyíregyháza, Fészek u. 9.) vállalja. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a 

 

a.) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatokat lássa 

el, 

b.) Településrendezési szerződést kérelmezővel írja alá, 

 

c.) Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta 

szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

108/2016. (IV.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A HÉSZ 2016. évi 2. számú módosítására irányuló Dancsné Orosz Katalin által 

benyújtott kezdeményezéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 Támogatja Dancsné Orosz Katalin (4440 Tiszavasvári, Zrínyi u. 21.) 

kezdeményezését, miszerint a 27/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelettel 

elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására sor kerüljön. 

 

 Elrendeli, hogy a Tiszavasvári, 10186; 10311; 10310; 10249; 10250; 10251; 10252; 

10255 hrsz-ú ingatlanokat egy tömbbe foglalva, az övezeti besorolása a Kertes 

mezőgazdasági övezetről (Mk), Mezőgazdasági üzemi (Kmü) övezetre módosuljon. 

 

 A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV 

Kft-t (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., Dudás Ede tervező) bízza meg, azzal, 

hogy a tervezői díj, továbbá az esetlegesen felmerülő egyéb költségek összegének 

viselését Dancsné Orosz Katalin (4440 Tiszavasvári,.) vállalja. 

 Felkéri a polgármestert, hogy a 

 

d.) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatokat lássa 

el, 

 

e.) Településrendezési szerződést kérelmezővel írja alá, 

 

f.) Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Óvodai Intézményben indítandó  

óvodai csoportok számának meghatározásáról a 2016/2017. nevelési 

évre vonatkozóan. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Évente visszatérő téma a Képviselő - testület elé. Annyit fűz hozzá az előterjesztéshez, hogy 

egyrészt három szempontot kellene a Képviselő-testületnek mérlegelni: szakmaiság, amire 

igyekszünk figyelni és figyelni is kell, észben kell tartani, hogy sok minden érvvel a 

szakmaiság összeütközhet. Csökkenő gyermek létszám, amit kezelni kell, illetve az ezzel 

kapcsolatban az utóbbi időben látjuk, hogy azokat a fajta kötelezettségeket, amit a neveléssel 

foglalkozó munkatársak esetében meghatároznak a jogszabályok, nem mindig tudjuk 

teljesíteni, gyakori a munkaerőhiány az óvodapedagógusok területén, ami szintén nehezíti a 

dolgunkat. A harmadik témakör a kormányhivatal jelzése, aminek egy részét, vagyis a 

többségi elvárásokat azért már teljesítettük. A határidőben elég sok olyan elvárás van, aminek 

meg kell felelni, amit kezelnünk kell. Intézményvezető asszonnyal is átbeszéltük, illetve a 

kollégák is átbeszélték. Ezt tartsuk szem előtt hosszú távon, mert a kormányhivatal 

elvárásainak maximálisan meg kell felelni és teljesíteni azokat, amiket megszabtak. Olyan 

jellegű megoldást kellene találni, ami minden szempontból pozitív, kielégítő legyen. 

Informálódott az óvodai közegben milyen a hangulat, mit képviselnek.  A jelenlegi 

élethelyzethez akkor tudnának igazodni, ha a legoptimálisabb, 15 csoportot támogatnák, 1 

csoportot kellene megszüntetni, ezért a „B” alternatívát javasolja elfogadni a Képviselő-

testületnek, 

 

Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője: 

Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület. Az e-maillevelezést kéri visszaállítani, mert 

valamilyen szinten folyamatosan visszafogja a tiszavasvari.hu oldalon e-mail-eket és 

egyáltalán nem a legfrissebb, ápr. 13-i táblázatot csatolták az anyagban, és az új táblázat 

egyáltalán nem csökkenő gyermeklétszámot mutat. Megkapta április elején Mariannéktól a 

legfrissebb népesség nyilvántartó adatait és 2018-as évre 396 gyermek van, természetesen az 

előterjesztésben azok is benne vannak, akiknek a szülei nem itt laknak. Próbálták ezeket is 

kiszűrni illetve a Magiszter óvodai körzetet nem figyelembe véve számolták át ezeket az 

adatokat. E miatt nem tartja indokoltnak még az 1 csoport megszüntetését sem. Igaz, hogy a 

következő nevelési évben várhatóan stagnálni fog a gyermek létszám. Az egy csoport 

megszüntetésével szülők fognak olyan helyzetbe kerülni, mint már tavaly is, és az előtt is 

megbeszéltek, az ad-hock bizottságnak a megbeszélésén is hogy szülőket kell olyan helyzetbe 

hozni, hogy választani kell óvodát, ami látszik, hogy a bűdi városrészen nagyobb a 

gyermeklétszám és ott a 4 csoport nem sokáig fogja elbírni. Akárhogy nézik, hogy melyik 

óvodát zárhatnák be, vagy hol szüntethetnének meg csoportot. Nyilván itt Polgármester úr 

elővetítette, hogy kormányhivatalos vizsgálatnak is meg kell felelnünk.  Szerette volna, ha a 

múlthéten egyik Képviselő úr személyes látogatása alkalmával őt kereste volna meg 

személyesen, nem pedig egyik vezetőhelyettesemet, szerette volna a 4-6 esetleg 8 szem között 

beszélték volna meg, az ügyet úgy személyesen is tudott volna adatot szolgáltatni. Nem 

támogatja a csoport megszüntetését, szeretné, ha ezeket figyelembe vennék. 
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megköszöni a hozzászólást, meglepték az elmondottak, ugyanis így fél megoldás születne, 

hagyjon úgy mindet, ahogy van, a többit pedig oldja meg az önkormányzat. Keressen az 

önkormányzat óvodapedagógust, feleljen meg a kormányhivatal elvárásának. A 

gyereklétszám belövésével kapcsolatban meg az elmúlt 3-4 év tapasztalata levonva ez azért 

nem nagyon sikerült. Lehet itt beszélni, hogy sokkal nagyobb a jelentkezés, megindokolni, 

mindenre hivatkozni. Megbeszélve a kollégákkal tehát elég nagy volt az eltérés, meg a 

differencia, amit le lett adva létszám, meg ami a valós létszám volt. Azt gondolja könnyebb 

minden nehéz döntés alól kifarolni. A képviselő testületnek és az önkormányzatnak kezelnie 

kell a problémát, várt volna egy olyan jellegű megoldást, amit nem kapott meg. 

  

Sipos Ibolya képviselő: 

Mint óvodai dolgozó duplán érintett, nehéz szívvel lehet intézkedést meghozni, építeni mindig 

jobb, mint visszabontani.  Az előterjesztésben annyira világosan és érthetően le van írva, hogy 

ezt a döntést sajnos nem lehet elkerülni, mert olyan anyagi terheket ró az önkormányzatra, 

hogy ezt képtelenség felvállalni. Ő személy szerint is az egycsoportos bezárásra fog szavazni 

bízva abban és tudja, hogy a kollégák a szakmai részét tökéletesen meg tudják oldani. Egy 

ilyen döntés nem kőbe vésett dolog a gyereklétszám emelkedésével vagy esetleg a 

körülmények változásával ugyanígy vissza lehet hozni a testület elé és a körülményeknek 

megfelelően fognak döntetni. Ő tehát, mint mondta a „B” változat mellett dönt, a két 

csoportos bezárás mellett semmiképpen nem teszi le voksát. 

 

Szabó Krisztián képviselő: 

Ő az a képviselő, akire intézményvezető asszony célzott, aki próbált nem csak papírból 

tájékozódni, hanem személyesen is az adott helyzetet, ő nem úgy érzi, hogy megsértette, vagy 

megkerülte volna őt, mint képviselő joga van intézményvezetővel beszélni. Sajnálja, ha ez 

zavarja, hiszen akár mindegyik képvelő elmehetett volna az adott intézményvezetővel 

beszélni.  Az eddigi munkáról: Alpolgármester úrral küzdöttek az Egység úti óvoda életben 

maradásáért, a pályázatban elég tevékenyen részt vettek.  Az önkormányzat is 10 éves 

fenntartási kötelezettséget vállalt be a sikeres pályázat reményében, ami remélhetőleg ősszel 

meg fog valósulni. Az intézményvezető asszonynak abban igaza van, hogy a gyereklétszám 

egyértelműen igazolja, hogy a bűdi és Egység úti ovi csoportlétszáma előbb-utóbb korlátokba 

fog ütközni. A jövőben az önkormányzatnak szem előtt kell tartani akár pályázatokkal akár 

önerőből, hogy azokon a részeken növekvő gyereklétszámot le tudjuk kezelni.  

 

 Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Köszöni a megjegyzést, természetesen minden képviselőnek joga van, hogy bármelyik 

intézménybe elmenjen, tájékoztatást, információt kérjen, ez hozzá tartozik a munkájukhoz, 

hogy felelősségteljes döntést tudjanak hozni. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Látva a nekik elküldött számokat a 16 csoport mellett fog szavazni, de látja, hogy valami nem 

kerek, mert valami intézményi és fenntartói egyeztetés nem lett lejátszva. Ezt az előzi meg, 

hogy a polgármester, gazdasági osztály, intézményvezető egyeztet címszóval, és úgy látja, 

hogy új táblázat merül fel óvodavezető részéről. Ezek az egyeztetések lezajlottak? Mert akkor 

nem kellene nekik itt morfondírozni, hogy most ez gazdaságilag vagy szakmailag indokolt. 
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Úgy látja, hogy csak gazdasági indok lehetne indokolt, mert a jogszabályi keretek közé a 16 

csoport is belefér a létszámba. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Még 20 is.  

 

Ráduly Zolt képviselő: 

Ismerve a Tiszavasvári gyerek szociális és most azt mondja, hogy értelmi helyzetét is, ahogy 

3 évesen bekerülnek óvodába, nagy szakmai feladat óvónők részéről és ha lehet akkor a minél 

kisebb csoportlétszámra törekedni, hogy minél több munkát tudjon az óvónő végezni .Ugyan 

ez van az iskolába az első osztályban. 

 

Badics Ildikó jegyző:  

1 fővel növekszik 15 csoportnál, az átlaglétszám. 

 

Ráduly Zsolt képviselő:  

Az átlag azt jelenti, hogy egyes csoportszobákban ennyien vannak a másikban meg annyian. 

Tudom, hogy el van döntve csak a véleményem mondtam el ilyen szinten. Tizenhat 

csoportnak az anyagiak vonzatát az önkormányzatunk ki tudná gazdálkodni.  

 

Dr. Fülüp Erik polgármester: 

Vannak itt elég nyomós érvek, nem egy mostani történet, tavaly is ugyanígy megvizsgáltuk, a 

beiratkozó gyerekről kaptunk adatokat, nem az történt, amit előre vártunk, itt volt ez a 

helyzet, amit kezelni kellett, volt egy kormányhivatali ellenőrzés, amit kezelni kell. 

Óvodapedagógussal sem bővelkedünk 3-4 óvodai pedagógusi állásra nincs jelentkező. Úgy 

hogy azt gondolja nem gazdaságossági szempont az egyetlen egy szempont, amire kisarkítja a 

dolgot, de amellett egyéb jellegű információ is van, aminek meg kell felelni. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Azzal kezdte a kérdését, hogy megtörténtek- e  az egyeztetések fenntartó és vezető között, így 

ide már úgy lehet jönni, hogy nem kell vitatkozni. Akkor a testület elé olyan dolog jön, ami 

mind a két részről kompromisszumos megoldás. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

A szakmaiság egy dolog, nem akar belemenni, nem véletlenül volt tavaly vizsgáló bizottság, 

aki megvizsgálta a-tól z-ig ezt a feladatot, több napon egyeztettek, jelentést készítettek el, 

többször rágták körbe, járták végig, a tényeket, a számokat. Ezzel a témával nem tud többet 

foglalkozni, egyesével nem lehet mindenkit megkérdezni, mi erről a véleménye. Körbejárták, 

a képviselő testület is mérlegelni tudja az érveket és meg tudja hozni a legjobb döntést. 

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Az előterjesztésben benne van milyen feltétel elé állították az önkormányzatot. Ő is 

értelmetlennek találja a külön nevelői szobát, a külön feltételeket, de nem tudnak előle kitérni, 

ha nem lépik meg ezt a lépést, ha ettől eltérnek, olyan büntetést kap az önkormányzat, amit 

szintén nem engedhetünk meg magunknak. Máshogy nem lehet megoldani ezeket a 

feltételeket, ismerve az óvodai épületeket, nem tudunk másként kialakítani külön 

könyvtárszobát, nevelői szobát, csak úgy, hogy ha egy csoporttal vagyunk kevesebben és 
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felszabadul egy terem, mert hozzáépítéssel, ráépítéssel nem tudják megoldani. Tehát itt egy 

lehetőség már adott, hogy talán így meg tudnak felelni ezeknek a feltételeknek, de ha ezt nem 

teszik meg, akkor az első  testületi ülésen az lenne a kérdés mikor megkapják a büntetést a 

kormányhivataltól, hogy miért engedték. A legnehezebb döntés, amit meg kell hozni, de 

másként nem lehet jól kijönni. 

 

Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője: 

Létszámmal kapcsolatban 348 gyereket vártunk már most is 366 fő lett október 1. statisztika 

alapján. Igaz, hogy gyerekek elköltöznek, a CSÁO is rengeteg gyereket mozgat, erről nem 

tehetnek, így a számok ezért változóak.  

 

Szabó Krisztián képviselő: 

Az intézményvezető feladata lesz, hogy hol csökkenti a csoportok számát. 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet „B” alternatíváját bocsátotta szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta:  
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

109/2016. (IV.21.) Kt. számú  

                 határozata 

 

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának 

meghatározásáról a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2001. évi CXC. 

törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1. 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan a gyermeklétszám és Kormányhivatal által 

előírt hiányosságokra tekintettel 15 óvodai csoport indítását engedélyezi. 

2. felkéri az intézményvezetőt, hogy a Kormányhivataltól 2017. december 31-ig kérjen 

határidő hosszabbítást a hiányzó helyiségek kialakítására. 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse 

az érintett intézmény vezetőjét. 

 

  Határidő: azonnal                    Felelős:    Dr. Fülöp Erik 

                 polgármester   
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Tárgy (4.np.): Tájékoztatás az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolóról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Erdei Koletta köztisztviselő 

  

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

polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tartalmazó előterjesztést 

a bizottságok nem tárgyalták, arról a képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, a 

tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

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

elfogadta „az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2015. évi munkájáról szóló 

beszámolót”. 

 

 

  
 

 
 

  

  
 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiszavasvari.hu/files/Testuleti/2014/01/01-30/17-2014-01-30.doc
http://www.tiszavasvari.hu/files/Testuleti/2014/01/01-30/17-2014-01-30.doc
http://www.tiszavasvari.hu/files/Testuleti/2014/01/01-30/17-2014-01-30.doc
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Tárgy (5.np.): Egyebek 

 

Hozzászólások: 

 

Császár József Sándor képviselő: 

 Kérdése lenne a Gazdag Ákos ingatlan vásárlási kérelmével kapcsolatban. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

A következő testületi ülés – jövőhét csütörtökön - napirendi pontjai között fog szerepelni.  

 

Szabó Krisztián képviselő: 

Lakossági megkeresés történt a Vasvári Pál 1-7 társasház lakásszövetkezet részéről, hogy a  

Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatban panasszal éltek felénk, hogy a fő és al 

vízmérőóra leolvasásakor fellépő mérési különbözetek rendezésével kapcsolatban nem 

egyeznek, és ezzel kapcsolatban szeretnének kérni tájékoztatást.    

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Írásban 30 napos határidővel? 

 

 Szabó Krisztián képviselő: 

Igen, mert hallott Kovácsné Nagy Julianna képviselő asszonytól is, hogy ő hozzá is érkezett 

ilyen kérés, valószínű, hogy társasházak esetében több helyen is van ilyen probléma 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő:  

Már megkapta a megkeresésére a tájékoztatót a HBVSZ Zrt-től, így ismertetni fogja a 

lakókkal a jogkövetkezményeket. 

 

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 

 


