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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2011. november 29-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, 

Csócsics Gordon, Bakné Répási Ágnes, Papp Mária, Palló Sándor, Ráduly 

Sándorné Dombrádi Erzsébet, Sipos Ibolya és Szakolczai Attila 

képviselők. 

 

Távol maradtak: Szőke Zoltán Tóthné Nácsa Irén és Tóth Zsolt képviselők. 

 

 

Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné Dr. Kórik 

Zsuzsanna aljegyző, Girus András osztályvezető, Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Csikós 

László Márk Építési irodavezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Petruskáné Dr. Legeza 

Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető, Kabai Jakabné köztisztviselő, Harasztiné Gorzsás 

Ildikó köztisztviselő, Deli Zoltán köztisztviselő, Szabó Zoltán intézményvezető, Moravszki 

Zsoltné Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Krasznainé Dr. Csikós Magdolna Városi 

Kincstár intézményvezető, Kulcsár Lászlóné Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezető-helyettes, Lázár István közalkalmazott a Művelődési Központ és Könyvtár 

részéről, Gáll Antalné Közétkeztetési Nonprofit Kft ügyvezető, Dojcsákné Pásztor Erika 

TITKIT SZESZK intézményvezető-helyettes, Sándor Józsefné a Magiszter Alapítványi 

Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola részéről, Szabó András Tiva-Szolg Kft. ügyvezető, 

Lippai Lajos ügyvezető Lippai és Lippai Kft., Pogácsás Ágnes ügyvezető a Tiszavasvári 

Strandfürdő Kft. részéről, Mátrai Istvánné könyvvizsgáló, Varga Péter PRO-TEAM Nonprofit 

Kft. ügyvezető, Girincsi Sándor SZESZK gazdasági vezető, Kató László intézményvezető 

Hankó László Zeneiskola, László Zoltán műszaki menedzser az Alkaloida Vegyészeti Gyár 

Zrt. részéről, Kovács Istvánné a Lakászövetkezet elnöke, Szakos Ferenc, Frank Lászlóné, 

Pethe István Vargáné Ling Éva és dr. Köblös Ibolya jegyzőkönyv-vezető. 

 

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 a meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül a 9. 15. és 16. megtárgyalását 

követően az eredetileg meghirdetett sorrendben haladjanak azzal, hogy Egyebek között 

tárgyalják meg az „Infrastrukturális fejlesztés a Tiszavasvári Kistérségi Társulás által 

fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben.”című pályázat benyújtásáról szóló, 

továbbá a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 24/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztéseket. Ezután kérte, hogy Egyebek között kerüljön sor az intézményi 

fűtéskorszerűsítésről szóló, és „Az önkormányzati tulajdonú gépkocsi-parkolóhelyek 

bérbeadásáról a TAVE TRADE Kft. részére” című előterjesztések megtárgyalására is. 

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

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

sorrendjét. 
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Tárgy (1.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett 

munkájáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

Először Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt arról, hogy a tiszavasvári 

szennyvízberuházás LTP szerződései lejártak azoknak a rendszeresen fizető ügyfeleknek, 

akik teljesítették a szerződésben vállalt kötelezettségüket. Az OTP az ügyfelek által befizetett 

többletet átutalta a Polgármesteri Hivatal számlájára, melynek a kifizetését elkezdik. 

Minden héten kedden egész nap, pénteken délig történik a kifizetés. Az ügyfél értesítést kap 

két időpont megjelöléssel, hogy mikor veheti fel a pénzt. Ha valaki nem tud bemenni 

személyesen, annak adnak meghatalmazást, vagy időpont egyeztetést kérhet egy másik 

időpontra. Kifizetést csak azoknak tudnak teljesíteni, akik arra a hétre kapnak értesítést, 

vagy időpontot. Az ügyfélnek igazolni kell, hogy az LTP szerződés alapján a befizetést ő 

teljesítette, illetve az ő ingatlanáról van szó. Megteheti a szerződéssel, a csekkel, vagy a 

bankszámla-kivonattal. 

 

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

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

 

Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 
    

Ssz.        

1.  2011. október 28.  Felsőbányai delegáció fogadása 

2. 2011. október 28.  Némethy Róbert  Napelemes pályázat 

3. 2011. november 2.  Dr. Rozgonyi József  Gépállomás használat, hasznosítás 

4.  2011. november 3. 
Szabó András –TIVA-SZOLG 
Kft.  Aktuális kérdések 

5.  2011. november 3.  Rendkívüli testületi ülés 

6.  2011. november 4. 
Dojcsákné Pásztor Erika, 
Simonné Molnár Éva ÉAOP és TIOP pályázati megbeszélés 

7.  2011. november 7.  Fogadónap   

8.  2011. november 7.  

Bundáné Badics Ildikó,                    
Girus András, Krasznainé                     
dr. Csikós Magdolna,                                                 
Szabó Zoltán, Deli Zoltán  Egyeztetés 

9.  2011. november 7.  
Munkaügyi Központ                                   
Tiszavasvári Kirendeltség START- munkaprogram tájékoztatás  

10.  2011. november 8.  
László Zoltán, Dr. Simon 
József  Fűtéskorszerűsítés 

11.  2011. november 8.  Fülöp Attila Interjú 

12.  2011. november 8.  Gömze Sándor, Farkas Ernő 
Egyházi átadás részletkérdéseivel 
kapcsolatos megbeszélés 

13.  2011. november 8.  
Krasznainé dr. Csikós 
Magdolna intzéményvezető  Megbeszélés 

14.  2011. november 9.  
Forgács József- 
Járműszerelvénytgyártó Zrt.  

Beruházás megkezdésével kapcsolatos 
egyeztetés 

15.  
2011. november 10-

20.  Kína 
Bővebb tájékoztató a 2011. decemberi 
rendes testületi ülésen 

16.  2011. november 21.  
Moravszki Zsoltné Egyesített 
Óvodai Intézmény vezetője Egyeztetés 

17.  2011. november 21.  Dojcsákné Pásztor Erika Pályázati megbeszélés 
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18.  2011. november 21.  

Dr. Tóth Marianna 
osztályvezető,                     
Kabai Jakabné köztisztviselő 

Közbeszerzéssel kapcsolatos 
megbeszélés, orvosi ügyelet 

19.  2011. november 21.  Katasztrófavédelmi gyakorlat   

20.  2011. november 22.  Állampolgársági eskütétel   

21.  2011. november 22.  Fülöp Attila Városi TV vezetője Interjú 

22.  2011. november 22.  
Perzsa delegáció fogadása 
Tiszavasváriban   

23.  2011. november 25.  Best of Rádió Interjú 

24.  2011. november 25.  Aleváné Siteri Éva 

Interjú a megye vezetőivel, szociológiai, 
demográfiai, gazdasági felméréssel 
kapcsolatban  

25.  2011. november 28. Szőlősi Béla- postavezető  Bemutatkozás 

26.  2011. november 29.  Többcélú Kistérségi Társulás Társulási ülés 

 

Hozzászólások: 

 

Palló Sándor képviselő: 

Megállapította, hogy a most elhangzott polgármesteri beszámoló a két rendes Képviselő-

testületi ülés közötti munkáról hangzott el, azonban szerinte nagyon megnőtt a rendkívüli 

testületi ülések száma az utóbbi időben. A Képviselő-testület működésével kapcsolatban azt 

mondta, hogy szerinte hónapok óta tartó rossz gyakorlat alakult ki, mivel szinte hetente kerül 

sor rendkívüli ülések megtartására, spontán jelleggel, úgy, hogy írásos anyagot egyáltalán 

nem kapnak a képviselők az üléseket megelőzően, és egy, vagy fél nappal előtte történik meg 

azok összehívása. Hozzátette, hogy fontos kérdések merülnek fel ezen rendkívüli ülések 

alkalmával (ilyen volt például a helyi adó rendelet is október hónapban), és ezeken az 

üléseken az általa előbb említett körülmények miatt nehéz dönteni az ülésen részt vevő 

képviselőknek a tárgyalt napirendi pontokról. Ezután azt kérte Dr. Fülöp Erik polgármestertől, 

hogy gondolja át mennyire veszik komolyan a képviselők a testület működését, valamint a 

bizottsági munkát, mivel a bizottsági ülések sorozatosan maradnak el az elmúlt időszakban, a 

korábban meghatározott bizottsági időpontok pedig „elcsúsznak”. Kiemelte, hogy az 

Ügyrendi és Jogi Bizottság is határozatképtelensége miatt nem tudta megtárgyalni a mostani 

napirendi pontokat. Megjegyezte, hogy a most Egyebek közé felvett napirendi pontok közül a 

térítési díjakról szóló rendeletmódosítás, valamint az intézményi fűtéskorszerűsítésről szóló 

határozat-tervezet szerinte alaposabb előkészítést, és megtárgyalást igényelne a testület és 

bizottságai részéről. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Arról tájékoztatott, hogy az intézmények fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos kérdéskör 

közbeszerzési kiírás köteles tevékenység, és a mostani előterjesztés csupán egy elvi döntés 

lenne a Képviselő-testület tagjai részéről, hogy a fűtéskorszerűsítés részleteit dolgozzák ki az 

érintett intézmények vonatkozásában, és az előterjesztés később jöjjön vissza a testület elé a 

pontos műszaki adatok ismeretében. 

 

Palló Sándor képviselő: 

Megkérdezte, hogy akkor most elsődlegesen nem – e a műszaki tartalmat kellene inkább 

meghatározni, és csak azután kerülne sor a közbeszerzési kiírásra a kérdéskör kapcsán. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Azt válaszolta, hogy az elvi döntés azért vált szükségessé, mivel nem tudják, hogy pontosan 

hány kazán cseréje szükséges a határozat-tervezetben említett intézményekben. 
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Bundáné Badics Ildikó jegyző: 

Elmondta, hogy a fűtéskorszerűsítés tekintetében elvi engedélyt kérnek a következő lépés 

megtételére, de a napirend tárgyalásakor bővebb tájékoztatás fog elhangzani ezzel 

kapcsolatban. 

 

Papp Mária képviselő: 

Azt mondta, hogy csatlakozik a Palló Sándor képviselő által elmondottakhoz, mivel 

meglátása szerint az utóbbi időben a bizottsági ülések szervezetlenek. Hozzáfűzte, hogy ő is 

az elmúlt Pénzügyi Bizottsági ülést megelőzően két alkalmas időpontot adott meg a 

Polgármesteri Hivatal titkárságán, azonban felé senki sem jelezte, hogy két bizottsági tagnak 

is el kell mennie korábban, ami miatt határozatképtelenné vált a bizottság. Azt is mondta, 

hogy sok esetben a napirendek nagy száma miatt – amelyek mindegyikét „át kell rágnia”a 

bizottságnak – nem is jut elég idő azok alapos megtárgyalására. Végül megállapította, hogy az 

utóbbi időszakban valóban megnövekedett a testületi, illetve a bizottsági ülések száma. 

 

Császár József alpolgármester: 

Megkérdezte Papp Mária képviselőtől, hogy mely tagok távoztak a legutóbbi Pénzügyi 

Bizottság üléséről, ami miatt határozatképtelenné vált a bizottság. 

 

Papp Mária képviselő: 

Azt válaszolta, hogy öt fővel volt határozatképes a bizottság és Palló Sándor képviselő, és 

Nácsa Balázs külső szakértő távoztak a szóban forgó ülésről, amely miatt a 

határozatképtelenség bekövetkezett. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A testületi ülések gyakoriságával kapcsolatban azt mondta, hogy az elmúlt két-három 

hónapban csak akkor ül össze a Képviselő-testület, amikor feltétlenül szükséges. 

Megjegyezte, hogy ilyen volt az elmúlt rendkívüli Képviselő-testületi ülésen a Városi 

Strandfürdőben a fizikoterápia fűtése, amelyet meg kellett oldani, és az ÁNTSZ határideje is 

kötötte akkor a döntéshozatal időpontját. Elmondta azt is, hogy az elmúlt ciklusban is sok 

határidős dolog volt, amely miatt rendkívüli testületi ülést kellett tartani. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Elmondta, hogy amikor 2010. októberében kialakították a bizottsági struktúrát a két 

legfontosabb bizottság annak a két személynek az elnöklete alá került, ahova most is tartozik. 

Hozzátette, hogy a bizottsági elnökök, a képviselők és a külső szakértő tagok, amikor ezt a 

feladatot elvállalták, eldönthették, hogy komolyan veszik-e ezt a dolgot vagy nem. Az 

Oktatási és Kulturális Bizottság elnökeként azt mondta, hogy neki nincs semmilyen 

problémája a bizottsági ülések előkészítésével, és képviselőként a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán keresztül mindig időben tájékoztatást kap a testületi ülések időpontjáról is. 

Hozzáfűzte, hogy szerinte a bizottsági ülések határozatképtelensége a bizottsági tagok 

hozzáállásából fakad. Szerinte az önként vállalt feladatot mindenkinek komolyan kellene 

vennie. 

 

Bundáné Badics Ildikó jegyző: 

Elmondta, hogy érdekes dolgok hangzottak el a bizottsági, és testületi ülések összehívásával 

kapcsolatosan, mivel indokolatlanul nem kerül sor ülés összehívására, és minden esetben, ha 

kérdésként merül fel, a Hivatal munkatársa tájékoztatja a testületi, vagy bizottsági tagot, hogy 

milyen témakör(ök)ben kerül sor az adott ülés megtartására. 
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Hozzáfűzte, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata lehetőséget ad 

rendkívüli testületi ülés összehívására, amely telefonon is történhet. A rendkívüli ülést 

megelőző napon, vagy legalább aznap elektronikusan is kiküldésre kerülnek a tárgyalandó 

napirendi pontok, hogy a testületi, és bizottsági tagok előzetesen megtekinthessék azokat. A 

2011. november 28-án megtartott, és az ülés közben határozatképtelenné vált Pénzügyi 

Bizottság ülésével kapcsolatban elmondta, hogy körülbelül két hete vették fel a kapcsolatot a 

képviselőkkel, és a bizottságok tagjaival, és tájékoztatták őket, hogy a 2011. novemberi 

Képviselő-testületi ülés nem a megszokott időpontban lesz (csütörtöki napon) hanem 2011. 

november 29-én (kedden). Hozzáfűzte, hogy ennek megfelelően egyeztettek a bizottsági 

elnökökkel az ülések időpontjáról, mivel mind a négy bizottságot, továbbá a Ruszin 

Kisebbségi Önkormányzatot, és a Tiszavasvári Érdekegyeztető Fórumot is össze kellett hívni 

a mostani testületi ülés előtt. Elmondta, hogy a mostani esetben az ülésen tárgyalandó 

napirendi pontokról szóló tájékoztatást emailben is megkapták a képviselők, és a bizottságok 

tagjai. Azt is mondta, hogy a telefonos összehívás időpontjában csupán néhány bizottsági tag 

jelezte, hogy nem jó neki a módosult ülés időpontja, de ezzel együtt minden bizottság 

határozatképes volt az előzetes egyeztetések alapján. Megjegyezte, hogy a mostani 

tapasztalatokból kiindulva a testületi és bizottsági ülések összehívásakor történő egyeztetések 

eredményét ezután írásban rögzítik a Polgármesteri Hivatal munkatársai. Elmondta még, hogy 

nem a Polgármesteri Hivatal témafelelősein áll, hogy egy–egy napirend miért Egyebek között 

kerül megtárgyalásra, mivel minden esetben a testületi anyagok kiküldését követően merül fel 

az adott előterjesztés megtárgyalásának szükségessége, ahogy a térítési díjakról szóló 

rendeletmódosítás esetében is ez történt. 

 

Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző: 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 24/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 

Egyebek között tárgyalandó napirend kapcsán azt mondta, hogy a kérdéskörben a megkeresés 

a tiszadadai önkormányzat részéről érkezett, és döntési jogkörrel a Tiszavasvári Többcélú 

Kistérségi Társulás rendelkezik, és Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének csupán javaslattételi, véleményezési jogköre van. Hozzáfűzte, hogy amennyiben 

a Társulás a kérdésben meghozza döntését a Kistérség egészére nézve Tiszavasvári Város 

Önkormányzata kötelezettsége a rendelet megalkotása. Megjegyezte, hogy az említett 

napirend Egyebek közötti megtárgyalása azért vált szükségessé, mivel a Többcélú Kistérségi 

Társulás ülését ma délelőtt tartotta, és ennek döntése szerint 2011. december 1-én lép hatályba 

a rendelet. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy a közeljövőben-lehetőség szerint még 2011-ben–tervezi a teljes 

önkormányzati bizottsági struktúra felülvizsgálatát, a bizottsági tagok bevonásával a 

bizottságok zökkenőmentesebb működése érdekében. 

 

Tóth Zsolt Képviselő megérkezett az ülésterembe, a Képviselő-testület 10 fővel továbbra is 

határozatképes volt. 

 

A Képviselő – testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–

testületi ülés között végzett munkájáról. 
 

Tárgy (2.np.): Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Dr. Fülöp Erik 

polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatokról 

szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

276/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 

 

   A  150/2010. (VIII.23.)    Kt. sz. határozat 

21/2011.(II.10.)   Kt. sz. határozat 

23/2011.(II.10.)   Kt. sz. határozat 

36/2011.(II.10.)   Kt. sz. határozat 

40/2011.(II.10.)   Kt. sz. határozat 

54/2011.(III.24.)   Kt. sz. határozat 

60/2011.(III.24.)   Kt. sz. határozat 

61/2011.(III.24.)   Kt. sz. határozat 

66/2011.(III.24.)   Kt. sz. határozat 

67/2011.(III.24.)   Kt. sz. határozat 

79/2011.(III.24.)   Kt. sz. határozat 

 

 

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 

„PRO-TEAM” Nonprofit Kft. részére történő használatba 

adásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – 

testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Köszöntötte Varga Pétert a „PRO-TEAM” Nonprofit Kft tulajdonosát a Képviselő-testületi 

ülésen. Majd kérte, hogy néhány szóban tájékoztassa a képviselőket a társaság 

tevékenységéről. 

 

Varga Pétert a „PRO-TEAM” Nonprofit Kft részéről: 

Arról tájékoztatott, hogy a társaság Sulyok József polgármester úr idejében jelent meg 

Tiszavasváriban a polgármesterrel lefolytatott előzetes egyeztetések alapján. Hozzátette, hogy 

akkoriban a Gépállomásból kiszakított telephely felhasználásáról tárgyaltak, és 150 főt 

toboroztak, amelyből végül 100 fő került alkalmazásra 12-18 fejes automata berendezésekkel 

folytatott gépi hímzés céljára. Elmondta azt is, hogy az általuk alkalmazott személyek 

csökkent munkaképességűek, és egy részük a gépek kezelésével, szabászattal foglalkozik, 

akik pedig jobb kézügyességűek az elkészített textíliáról vagdossák le ollóval a felesleges 

cérnadarabkákat. Hozzátette, hogy 2006-2007-ben a Delta Kft. számára végezték 

tevékenységüket, de azóta fejlődött a szabászat és férfi pulóverek összeállításával is 

foglalkoznak. Hozzáfűzte, hogy amikor a Gépállomás területén megkapták az épületet, 

lebontották a számukra nem szükséges helyiségeket, amely 5-7 millió forintba került. Később 

Rozgonyi Attila polgármester úr kezdett velük tárgyalni arról, hogy hogyan tudnák megvenni 

az általuk használt épületet. Elmondta azt is, hogy jelenleg állagának megóvása fejében 

használják ezeket az épületeket, és egyelőre nem akarják megvásárolni azokat, de később az is 

szóba kerülhet. Azt is elmondta, hogy a hírekben azt lehet hallani, hogy a Kormány 

folyamatosan felül fogja vizsgálni a munkaképesség csökkent emberek rehabilitációs 

ellátásának jogosságát, ezért jövőre még 60-70 fővel fog működni a társaság, azonban 2013. 

elejétől jelentősen átalakul a megváltozott munkaképességűek foglalkozatásának rendszere. 

Végül szeretettel meghívta a képviselőket egy gyárlátogatásra, amelyben Dr. Fülöp Erik 

polgármesternek más része volt. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Megkérdezte, hogy a társaság kizárólagosan csökkent munkaképességűeket alkalmaz-e, 

továbbá, hogy hány százalékban csökkent a dolgozók munkaképessége. 
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Varga Pétert a „PRO-TEAM” Nonprofit Kft részéről: 
Azt válaszolta, hogy kizárólag csökkent munkaképességűeket alkalmaznak, és jelenleg 32-36 

százalékos munkaképességében csökkent személyeket alkalmazhatnak, de ez a rendszer 

jelentősen meg fog változni, mivel nem azt fogják vizsgálni, hogy hány százalékát veszítette 

el valaki a munkaképességének, hanem azt, hogy mennyi maradt meg abból, és hogy ez 

alapján milyen munkát képes ellátni. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Azt mondta, hogy valóban volt a helyszínen, és jó kezdeményezésnek tartja ezt a típusú 

munkavégzést, amelynek bízik a jövőbeni folytatásában is. 

 

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

Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

277/2011. (XI. 29.) Kt. számú  

határozata 

 

A tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlan „PRO-TEAM” Nonprofit Kft. 

részére történő használatba adásáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú, valóságban Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. 

sz. alatti üzem és udvar megnevezésű, 5862 m
2
 nagyságú önkormányzati ingatlant 2011. 

december 01-től 2012. december 31-ig a Pro-Team Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Lujza 

u. 4.) ingyenes használatába adja azzal, hogy a Kft. vállalja, hogy az ingatlanon ezen 

időtartam alatt bruttó 600.000 Ft összegben végez felújítási munkákat, valamint legalább 60 

fő csökkentett munkaképességű embert foglalkoztat. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződést a Kft. ügyvezetőjével kösse meg. 

 

 

Határidő: 2011. november 30.                     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (4.np.): Tájékoztató a lakótelepi fűtéskorszerűsítésről 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 

és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület 

számára. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Köszöntötte a testületi ülésen László Zoltánt az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről, és 

Kovács Istvánnét a Lakászövetkezet elnökét. Majd kérte László Zoltán műszaki menedzsert, 

hogy tájékoztassa a képviselőket a gyári lakótelep fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban. 

 

László Zoltán az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről: 

Elmondta, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzatának kérelmére elkészítették a gyári 

lakótelep fűtésrekonstrukciójával kapcsolatos tájékoztatót. Hozzátette, hogy az átalakítás 

2011. május 15-én vette kezdetét, és 2011. október 15-ig a beruházás megvalósult, a fűtési 

rendszer beüzemelése megtörtént, és az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. még egy évig vállalta, 

hogy a lakótelep fűtési rendszerét kompletten üzemelteti. Megjegyezte, hogy a rendszerben 

esetlegesen felmerülő hibák elhárítását is vállalták, amelynek érdekében a lakókkal 

folyamatosan tartották és most is tartják a kapcsolatot. 

 

Bundáné Badics Ildikó jegyző: 

Megkérdezte, hogy mi van azzal a két lakótömbbel, amelyek esetében a fűtési rendszer 

átadását a 47. hétre tervezték. 

 

László Zoltán az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről: 
Azt válaszolta, hogy egy lakótömbről van szó, méghozzá a Kabay János utca 17. számról, 

mivel a többi lakótömb esetében a fűtési rendszer átadás-átvétele már megtörtént. Elmondta, 

hogy a lakótömbök hőellátó központjainak, és az ott lévő eszközöknek az átadását eredetileg 

egy év üzemvitel után tervezték, azonban „a távhő törvény szerint amennyiben a hőellátó 

berendezés nem a lakóközösség tulajdona, úgy a távhőkorlátozást továbbra is fenn kell 

tartani”. Hozzátette, hogy ráadásul amennyiben nem történik meg a rendszer átadása a 

Magyar Energia Hivatal felé egyesével kellet volna a távhő - engedélyt megkérni, amit az 

Alkaloida nem vállalt. Tudomása szerint Kabay János utca 17. szám alatti lakótömbben is volt 

a testületi ülést megelőzően lakógyűlés, ahol ezt a kérdést is megtárgyalták. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Megkérdezte, hogy mindenhol működik-e a lakótelepen a fűtési rendszer, és ahol nem 

működik, ott mi a probléma. 
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László Zoltán az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről: 
Azt válaszolta, hogy a fűtési rendszer mindenhol működőképes, csupán egy-két leállás volt, 

amit a szakszerviz sikeresen elhárított, és mindössze egyetlen helyen van probléma a Kabay 

János utca 25. szám alatti házban, Maczkó István lakásában, ahol valószínű, hogy keringető 

szivattyú felszerelésére kerül sor, azonban itt is a 35 lakásból mindössze egynek a fűtésével 

van gond. Azt is elmondta, hogy a másik problémás tömb a Kelp Ilona utca 1. szám, 

amelynek a fűtésével a kezdetektől gondok voltak, mivel az épület az 1970-es években épült, 

azonban most világszínvonalú berendezések beszerelésével került sor ott is a hőközpont 

felújítására. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Megkérdezte, hogy ezek a világszínvonalú berendezések mennyire kompatibilisek a régi 

rendszer berendezéseivel, és igaz-e az, hogy minden egyes lakásban átalakítás szükséges 

ahhoz, hogy a fűtés jól működjön. 

 

László Zoltán az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről: 
Azt válaszolta, hogy bár a most beépített berendezések kompatibilisek, azonban lehetnek 

problémák a régi rendszerrel való összekapcsolásakor, de ha ilyenek előfordulnak a lakók 

jelzése alapján megoldják azt. Azt is mondta, hogy természetesen szükséges a lakók 

együttműködése ahhoz, hogy a régi rendszert lakásonként korszerűsítsék a teljes 

kompatibilitás érdekében. Hozzáfűzte, hogy ez megtörtént például az Élmunkás utca 11. szám 

alatti lakótömbben, ahol egyáltalán nincs probléma a lakások fűtésével. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Azt mondta, hogy tudomása szerint a Kelp Ilona utca 1-3. szám alatti tömbökben van több 

panasz a lakások fűtésére. 

 

László Zoltán az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről: 
Azt válaszolta, hogy az Alkaloida munkatársai egész napos ügyeletet tartanak és valamennyi 

kiérkezett panaszra kimennek és igyekeznek megoldani a problémát. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Megkérdezte, hogy működik-e az a rendszer, amiben a felújítás legelején megállapodtak, 

amely szerint a lakóházak közös képviselői jelzik az Alkaloida Zrt. munkatársai felé, hogyha 

probléma van a fűtéssel, és ebben az esetben két-három órán belül kimennek és megvizsgálják 

azt a szerviz részéről. 

 

László Zoltán az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről: 
Azt válaszolta, hogy ez a Bakné Répási Ágnes képviselő által felvázolt rendszer működik, és 

minden egyes felmerülő problémát a műszakai naplóban is rögzítenek. 

 

Papp Mária képviselő: 

Megkérdezte, hogy az Alkaloida Zrt. és a lakók között fennálló eredeti megállapodásban is az 

szerepelt-e, hogy a lakóknak is közreműködnie kell a fűtési rendszer korszerűsítésében. 

 

László Zoltán az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről: 
Azt mondta, hogy a lakók kaptak erről tájékoztatást, és valaki vállalta a közreműködést, 

valaki pedig nem. 
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Kovács Istvánné a Lakászövetkezet elnöke: 

Azt mondta, hogy amikor a gyári lakótelep felújításával kapcsolatos egyeztetések 

megkezdődtek a lakók figyelmét már akkor felhívták rá, hogy az Alkaloida Vegyészeti Gyár 

elvégzi a hőközpont korszerűsítését, azonban a lakók részéről mindenkinek magának kell 

elvégeznie a lakásokban lévő csövek, radiátorok korszerűsítését, amennyiben az szükséges a 

fűtési rendszer működése érdekében. Hozzátette, hogy ez meg is történt az Élmunkás utca 11. 

szám alatti lakóházban, és ott nincs is semmilyen probléma a fűtéssel. Elmondta azt is, 

hogyha az Alkaloidába betelefonálnak a lakók, vagy a közös képviselők, hogy bárhol 

probléma van a lakás, vagy annak egy része fűtésével, igyekeznek elhárítani a problémát, 

amiből sajnálatos módon elég sok van. Azt is elmondta, hogy a Kabay János utca 17. szám 

alatti házban élők valóban kikérték egy igazságügyi energetikai szakértő véleményét az 

Alkaloida Zrt. által elvégzett munkálatokról, amit a testületi ülés napján kaptak kézhez, és ők 

azt kérik, hogy az ebbe a szakértői véleménybe foglalt hiányosságokat orvosolja az Alkaloida 

Zrt., és ebben az esetben lesznek hajlandók aláírni a házban élők az újonnan elkészült 

hőközpont átvételéről szóló dokumentumot. 

 

Frank Lászlóné: 

Elmondta, hogy ő maga nem közös képviselő, hanem a Kabay János utca 17. szám alatti ház 

lakója. Hozzátette, hogy valóban felkértek egy igazságügyi energetikai szakértőt, hogy 

vizsgálja meg a fűtési rendszerük korszerűsítése során elvégzett munkálatokat, és ezen 

szakmai véleményben az szerepel, hogy a beépített kazánok jó színvonalúak, ahogy azok 

beszerelése is jó, azonban a régi fűtési rendszer eszközeivel nem kompatibilisek. Hozzáfűzte 

azt is, hogy az ő társasházuk kivételesen hátrányos a többi ház fűtési rendszeréhez képest, 

mivel „egycsöves rendszer” került kiépítésre, míg a többi házban „kétcsöves”, szabályozható 

rendszer került kialakításra a ház megépítésekor. Szerinte a mai gazdasági helyzetben nem 

várható el minden lakótól, hogy a lakásában szükséges korszerűsítést végrehajtsa, ráadásul 

nem is a lakótelepen élők kérték a fűtési rendszer korszerűsítését. Véleménye szerint jó volt a 

távhővel történő korábbi fűtési rendszer, és kevesebbe is került, mivel a távhő után 5 

százalékos volt az ÁFA, míg a mostani rendszerben 22-27 százalékos ÁFA-t kell fizetniük. 

Megállapította, hogy a gyári lakótelepen élők abban a tudatban írták alá a fűtéskorszerűsítési 

szerződést, hogy az Alkaloida Zrt. a saját fűtési rendszerét alakítja majd át, és nem volt arról 

szó, hogy mindenki úgy oldja meg a lakáson belüli szükséges átalakításokat, ahogyan akarja. 

Elmondta még, hogy természetesen a Kabay János utca 17. szám alatti társasház lakói 

hajlandóak megegyezni az Alkaloida Zrt-vel, azonban a másik fél részéről nem látnak 

hajlandóságot arra, hogy például a független szakértői véleményben megállapított 

hiányosságokat pótolják. A társasház fűtési problémájáról azt mondta, hogy az alsó szinteken 

19-20 C
o 

van, míg a felső szinteken 30 C
o
, és nem lehet a fűtést a lakásokban szabályozni. 

Megjegyezte, hogy a szakértői vélemény azt is kifogásolja, hogy a pincében a felszálló 

ágakban a strang szelepek hiányoznak, amelyek mérőműszeresen szabályozhatóvá tennék a 

fűtési rendszert, sőt ezek beépítése nem is szerepelt a mostani tervek között. Elmondta azt is, 

hogy nem régiben kapták meg azt a szerződést a lakók, amely a vízre és csatornára vonatkozó 

megállapodást tartalmazza, és ennek az utolsó pontja alapján a korábbi megállapodás hatályát 

veszti. Megkérdezte, hogy miért nem lehet az, hogy először megkötik a szerződést a vízre, és 

csak azután bontja föl a régi távhő szerződést a lakókkal az Alkaloida, valamint, hogy mi van 

abban az esetben, hogyha a lakók nem bontják fel a korábban megkötött fűtésre vonatkozó 

szerződésüket a társasággal. 
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László Zoltán az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről: 
Azt mondta, hogy az Alkaloida nem kapott semmilyen tájékoztatást a Kabay János utca 17. 

szám alatti társasház lakóitól sem a lakógyűlés időpontjáról, sem erről az imént említett 

szakértői jelentésről, így ők nem ismerik annak tartalmát. Hozzátette, hogy amennyiben ezen 

társasház lakói levélben azt jelzik az Alkaloida Zrt. felé, hogy nem veszik át a berendezéseket 

további lépéseket kell tenniük a társaság részéről a fűtési rendszer működtetésének megoldása 

érdekében. Hangsúlyozta, hogy az Alkaloida Zrt. nem kényszerített egy gyári lakótelepen élőt 

sem az említett szerződés aláírására, de amennyiben aláírják azt, akkor a hőszolgáltató 

változna meg, és a továbbiakban a Lakászövetkezet, a TIGÁZ, valamint a lakók között állna 

fenn szerződés a fűtési rendszer vonatkozásában. 

 

Frank Lászlóné: 

Az elhangzottakra reagálva azt mondta, hogy ő nem állított olyat, hogy bárkit is 

kényszerítettek a távhő–rendszer korszerűsítésére, azonban a kezdetekben a korszerűsítésre 

kérték a lakók belegyezését, akik nem tudták, hogy ebből a korábbi szerződés megszüntetése 

következik majd. Véleménye szerint nem volt megfelelő a kommunikáció az Alkaloida Zrt. és 

a gyári lakótelepen élők között ebben az ügyben. 

 

László Zoltán az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről: 
Elmondta, hogy a fűtésre vonatkozó korábbi szerződése a lakótelepen élőknek azért szűnik 

meg, mert a korszerűsítés eredményeképpen a távhő helyett, helyi kazánok kerültek 

beépítésre, és azok beüzemelése a tervek szerint meg is történt. Hozzátette, hogy a szóban 

forgó épület fűtésével az a probléma, hogy korábban „egycsöves” fűtési rendszer került itt 

kialakításra, és a felső lakásokban vannak a legnagyobb radiátorok, ezért ott van a 

legmelegebb. Azt is mondta, hogy távhővel történő fűtési rendszert tudták annak megfelelően 

szabályozni, hogy az épületen belül minden lakásban nagyjából ugyanolyan hőmérséklet 

legyen, de az új rendszerben összekötő csövek kellenének az épületen belül, valamint 

szelepek elhelyezése a radiátorokon, ahhoz, hogy megfelelően legyen mindenhol fűtés, ezen 

utóbbiak kiépítése viszont az ott lakók feladata. Végül megjegyezte, hogy a cél, hogy 

megfelelő hőmérséklet legyen minden lakásban, azonban ehhez a lakók közreműködése is 

szükségeltetik (például a régi radiátorok kitisztíttatásával). 

 

Frank Lászlóné: 

Véleménye szerint a ház távhővel való fűtésével nem volt probléma, mivel mindössze 2-3 C
o 

volt a különbség az alsó, és a felső szinteken lévő lakások hőmérséklete között, a mostani 9 

C
o 

helyett. Szerinte a fő gond, hogy a mostani fűtési rendszer működése nem folyamatos és 

nem biztonságos, és ez az ami miatt még nem írták alá a szerződést a Kabay János utca 17. 

szám alatti társasház lakói az Alkaloidával. Megkérdezte, hogy hajlandóak-e az Alkaloida Zrt. 

részéről az együttműködésre, valamint a szakértői véleménybe foglalt hiányosságok 

kiküszöbölésére a ház fűtésének megoldása érdekében. 

 

László Zoltán az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről: 
Azt válaszolta, hogy természetesen az együttműködésre hajlandók, de azt sem tudják, hogy 

mit tartalmaz ez a szakértői vélemény. 

 

Palló Sándor képviselő: 

Meglátása szerint a Kabay János utca 17. szám alatti társasház lakói, és az Alkaloida Zrt. is 

hajlik az együttműködésre, amely természetesen az Önkormányzat érdeke is. Megállapította, 

hogy itt az a helyzet, hogy a szocialista időszakban egy vállalkozási alapon működő 
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szolgáltató megigényelte egy olyan közszolgáltatás nyújtását, amelynek szolgáltatása 

egyébként az Önkormányzat kötelezettsége. Hozzátette, hogy ugyanakkor az Alkaloida Zrt. 

nem egy jótékonysági intézmény, és ha ez a projekt megfelelően van menedzselve, meg lesz a 

várt eredmény is. Azt is mondta, hogy a fűtéskorszerűsítési beruházás nagyrészt megvalósult, 

és csak ezzel az egy házzal van gond. Felkérte az Önkormányzatot, hogy működjön közre a 

lakók, és a gyár közötti megegyezés megvalósításában, és ha lehet, anyagilag is támogassa a 

ház fűtési rendszerének megoldását. 

 

Bundáné Badics Ildikó jegyző: 

Megjegyezte, hogy a gyári lakótelepen élők mindig is tudhatták, hogy az nem fog örökké 

tartani, hogy az Alkaloida Zrt. biztosítja számukra a távfűtést, és a lakások ott - egyéb 

adottságaik miatt - 2 millió forinttal kevesebbe kerültek, mint a városban lévő ugyanolyan 

nagyságú lakások. 

 

László Zoltán az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. részéről: 
Bundáné Badics Ildikó jegyző hozzászólására reagálva azt mondta, hogy a lakótelepi 

lakásokat az Alkaloida korábbi tulajdonosa az ICN Magyarország Rt. értékesítette piaci ár 

alatt, de ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy milyen a lakótelepi lakások fűtése. 

Hozzátette, hogy 2008-ban tért át az Alkaloida a pakura tüzelésről a gáztüzelésre, és emiatt új 

kazánok beszerelésére is sor került, de a gázkazánok üzemeltetésével akkor is voltak kezdeti 

problémák. Elmondta azt is, hogy a most beindított fűtési rendszer a lakótelepen akkor lesz jó, 

ha a házakban élő lakóközösségek is megteszik a szükséges lépéseket. Elmondta még, hogy 

nem szükséges, hogy az önkormányzat anyagilag hozzájáruljon a korszerűsítés költségeihez, 

azonban plusz költséget az Alkaloida Zrt. sem fog felvállalni, hiszen a mostani rendszer 

kialakításának is az a fő célja, hogy éves szinten megszüntessék a gyár 110 millió forintos 

veszteségét, ami a lakótelep fűtéséből fakadt. 

 

Frank Lászlóné: 

Véleménye szerint egy év nagyon kevés arra, hogy a házak lakói a belső fűtéskorszerűsítést 

végre tudják hajtani, mivel az ott élők közül sokan alacsony keresettel rendelkeznek. 

Hozzáfűzte, hogy tudomása szerint nem kapták olcsóbban a lakásokat az ott élők, mikor 

megvásárolták azokat, mivel piaci ár szerepel az akkor megkötött szerződésekben, és ezt 

onnan tudja, hogy akkor vásárolta meg a lakását. Azt is mondta, hogy az általa korábban 

említett szakértői vélemény csak a testületi ülés napján érkezett meg, ezért nem tudták 

hamarabb eljuttatni azt minden az ügyben érintett félhez, ráadásul az szerepel benne, hogy 

csak az energetikai igazságügyi szakértő engedélyével lehet a véleményben foglaltakat 

bármilyen célra felhasználni, amely engedélyt viszont már nem tudtak megkérni az idő 

rövidsége miatt. 

 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy az Önkormányzat eddig is igyekezett egyfajta közvetítő szerepet ellátni a 

gyári lakótelepen élők, és az Alkaloida Zrt. között, és ő az elhangzottak alapján úgy látja, 

hogy a problémás társasház lakói, és a gyár képviselői között is van hajlandóság a 

megegyezésre. Hozzátette, hogy az Önkormányzat lehetőségeihez mérten mindenféle 

támogatást megad a helyzet mielőbbi megoldására. 
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Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester az 

előterjesztést szavazásra bocsátotta és kérte, hogy az alábbi kiegészítéssel fogadja el a 

határozat-tevezetet a Képviselő-testület: „Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. „Alkaloida gyári 

lakótelep” fűtéskorszerűsítése témában adott tájékoztatását a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja, azzal, hogy felkéri az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.-t, hogy a Kabay J. u. 17. 

szám alatti hőközpontban lévő berendezések leltár szerinti átadása eredményességéről, vagy 

eredménytelenségéről utólag tájékoztassa a testületet. Eredménytelenség esetén a lehetséges 

megoldási módokra is térjen ki a tájékoztató.” 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

278/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

Tájékoztató a lakótelepi fűtéskorszerűsítésről 

 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztató a lakótelepi 

fűtéskorszerűsítésről előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  

 

 

Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. „Alkaloida gyári lakótelep” fűtéskorszerűsítése témában adott 

tájékoztatását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, azzal, hogy felkéri az Alkaloida 

Vegyészeti Gyár Zrt.-t, hogy a Kabay J. u. 17. szám alatti hőközpontban lévő berendezések 

leltár szerinti átadása eredményességéről, vagy eredménytelenségéről utólag tájékoztassa a 

testületet. Eredménytelenség esetén a lehetséges megoldási módokra is térjen ki a tájékoztató. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal            Felelős: Dr. Fülöp Erik 

                                                             polgármester 
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                                                                                           melléklet a 278/2011. (XI.29.) Kt. számú határozathoz 

 

 

ALKALOIDA Vegyészeti Gyár  
zártkörűen működő Részvénytársaság    
4440 Tiszavasvári, Pf. 1. 
Telefon: +36-42-521-000 
Fax: +36-42-521-001 

 
Iktatószám: 1775/2011. Dátum: 2011. november 15 
Oldalak száma: 4 Ügyintéző:  

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 

Dr. Fülöp Erik Polgármester Úr 

 

T i s z a v a s v á r i 

Városháza tér 4. 

 

4 4 4 0 

 

Tárgy:  Tájékoztató lakótelepi fűtéskorszerűsítésről 

  

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Hivatkozva a 21432/2011 illetve 21432-3/2011. számú levelükben megfogalmazott kérésükre 

az „Alkaloida gyári lakótelep” fűtéskorszerűsítése témában a következő tájékoztatást tudjuk 

adni: 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. 2009-ben eldöntötte, hogy korszerűsíti a lakótelepi 

távhőszolgáltató rendszerét úgy, hogy a gőz-melegvizes rendszert gáz-melegvizes (fűtési 

és használati melegvíz) rendszerre alakítja át. Erre azért volt szükség, mert a rendszer rossz 

hatásfoka, vesztesége miatt évente mintegy 100-110 millió Ft veszteséget termelt az 

Alkaloidának. Mivel a cégvezetés a gyár működésében keletkező veszteségek csökkentésére 

törekedett minden területen, így a távhőszolgáltatásnál is ezen veszteség csökkentését vagy 

megszüntetését tűzte ki célul. 

 

Erre két megoldás vetődött fel: 

1. Meghagyni a meglévő távfűtőrendszert és azt kompletten felújítani (teljes felújítás 120 

millió Ft),  a távhődíjak olyan mértékű növelésével, ami a veszteséges üzemeltetést 2-3 év 

alatt megszünteti. 

2. Megépíteni saját költségen a lakótelepet ellátó gázelosztó vezetéket és lakásonként, 

tömbönként  egy-egy kombi gázkészülék vagy gázkészülék csoport megépítése. 

Az Alkaloida Zrt. szakemberei több verziót megvizsgálva (szakértők bevonásával) a második 

verzió mellett döntöttek. 

Az ajánlatok bekérése után a tulajdonos döntése 2010. elején megszületett. Eldöntésre került, 

hogy az ENERGOCOOP Kft. által javasolt megoldást fogja megépíteni. 

 

A javasolt megoldás tartalma ami meg is valósult: 

Gázellátás módja: 

A lakótelepen a Gyár utca és Kabay János úti gázvezetékekhez csatlakozva megépült egy 

gázelosztó vezetékhálózat úgy, hogy minden lakótömb kapott egy csatlakozási pontot közös 

mérővel, illetve a kertes lakások egy-egy csatlakozási pontot külön-külön gázmérővel. 
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A lakótelepen található vállalkozások szintén egy csatlakozó pontot kaptak mérő nélkül. 

 

Fűtés-melegvíz ellátás: 

Kertes házaknál a lakásban kerültek elhelyezésre a kombi kazánok. 

Társasházaknál a kazánok és bojlerek: 

● Meglévő hőközpontokban a hőközpont átalakításával kerültek elhelyezésre. 

 Élmunkás u. 4. Kelp Ilona u. 1. Kabay János u. 25. 

 Élmunkás u. 9. Kelp Ilona u. 3. 

 Élmunkás u 11. Kelp Ilona u. 6. 

● Pincében kialakított hőközpontokban kerültek elhelyezésre. (A helyiségeket Alkaloida 

Zrt. megvásárolta a tulajdonosoktól.) 

 Élmunkás u. 2. Kabay János u. 17. 

    Kabay János u. 19. 

● Lakótömb mellé épített kis kazánházakban kerültek elhelyezésre. (A területet 

Alkaloida Zrt. megvásárolta az Önkormányzattól.) 

 Élmunkás u. 1. Kelp Ilona u. 8. 

 Élmunkás u. 3. 

 Élmunkás u 5. 

 Élmunkás u. 7. 

 

A kivitelező kiválasztása után megkezdődtek a tervezési és költségvetés készítési 

munkák, valamint fel lett véve a TIGÁZ-zal a kapcsolat. 

● Az elosztóvezeték tervét a TIGÁZ saját tervezője készítette, majd a kivitelezésre 

a vállalkozót szintén ő választotta ki. Kijelölt kivitelező TARGÁZ Kft. 

Balmazújváros. 

● A csatlakozó és belső hőközponti tervek készítője és a szerelések kivitelezője 

ENERGOCOOP Kft. lett fővállalkozásban. 

 

A projekt kivitelezésének irányítója és koordinátora: 

 László Zoltán műszaki menedzser és 

 Biró Antal energiaellátás vezető 

A lakótelep lakossága és a Tiszavasvári Lakásszövetkezet 2010. júniusában összevont 

lakógyűlésen lett tájékoztatva a rekonstrukcióról. 

A tájékoztatáson ismertetve lett: 

● A rekonstrukció műszaki tartalma (lásd előbb) 

● A gázelosztó vezeték építésének várható nyomvonala 

● A hőközpontok kialakításának módja 

● A beüzemelést követő üzemvitel, melyet a tömblakásoknál Alkaloida Zrt. fogja egy 

évig térítés nélkül végezni. 

● A szolgáltatási határok 

● A majdani számlázások rendszere 

● A lakóközösségnek a rekonstrukció ideje alatt alkalma lesz a saját fűtési rendszerük 

átalakítására úgy, hogy oda egyéni költségelosztókat, illetve hőmennyiség mérőket is 

be lehet szerelni (Élmunkás u. 11. ez utóbbi meg is tette, Élmunkás u. 9. tervezi a 

megvalósítást.) 

Az első tájékoztató több követte szűkebb körökben mielőtt a leendő fogyasztók, illetve 

lakóközösségi képviselők a gázigény bejelentő lapokat aláírták volna. A gázigénylő lapok 

2010. szeptember hónapban lettek benyújtva a TIGÁZ-hoz. Az új hőközpontok kialakításánál 

a társasházak minden lakójának alá kellett írni egyeztető nyilatkozatát az Építési engedély 

kiadásához. 
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A tervek elkészülte, illetve engedélyezése után (2011.05.05.) aláírásra kerültek: 

l. Az Alkaloida Zrt. és ENERGOCOOP Kft. között a  kivitelezésre szóló 

fővállalkozói  szerződés, melynek része egy kivitelezési ütemhez tartozó fizetési ütemterv. 

2. Az Alkaloida Zrt. és TIGÁZ közötti megállapodás a csatlakozási díj átadásáról. 

A lakosság tájékoztatására minden díjbefizető csekk mellé egy rekonstrukciós ütemtervet 

küldtünk ki,  2011. május 12-i dátummal. 

Az ENERGOCOOP Kft. a kivitelezést 2011. június 15-én megkezdte a kertes lakások 

szerelésével, és az adott ütemterv szerint végezte az üzembehelyezési eljárásig 2011. október 

15-ig. 

 

A TARGÁZ Kft. az elosztóvezeték építését 2011. június 27-én kezdte meg, 3 szakasz 

átadással: 

 I.szakasz 2011. július 12. 

 II.szakasz 2011.július 20. 

 III.szakasz 2011. július 29. után fejezte be. 

TIGÁZ az elosztóvezetéket 2011. augusztus 23-án gáz alá helyezte. 

A gáz aláhelyezést követően az ENERGOCOOP Kft. a kislakások műszaki átadásával 

elkezdte az üzembehelyezéseket, melyekhez TIGÁZ a gázórákat folyamatosan szerelte fel. Az 

utolsó gázóra a Kabay János u. 25-ben 2011. október 12-én került felszerelésre. 

A beüzemelések után sor került az üzemi próbákra, mely során a szükségessé váló (lakossági 

panaszok, kérések) átalakítások, beavatkozások elvégzésre kerültek. 

2011.októberében elkezdtük a hőközpontokban lévő berendezések leltár szerinti átadását a 

társasházi közös képviselők tulajdonában, ami kisebb-nagyobb zökkenőkkel és fogyasztói 

feltételek kielégítése után a Kabay J. u. 17. számú lakótömb kivételével meg is történt. Ezen 

lakótömbnél egy a lakóközösség által felkért szakértő szakvéleményétől tették függővé a 

beépített készülékek tulajdonba vételét. A szakértő mai információim (közös képviselő) 

alapján mindent rendben talált a kazánházban beépitett berendezésekkel és szereléssel 

kapcsolatban. Igy ezen tömb is a 47.héten, lakógyülés után, aláirja a tuladonba vételi leltárt 

A készülékek, berendezések tulajdonba adásra azért volt szükség, hogy a távhőrendelet szerint 

csak a távhőszolgáltatást akkor szüntethetjük meg, ha a hőtermelő berendezések a 

lakóközösség (felhasználó) tulajdonában vannak. 

  

A kialakított hőközpontok üzembehelyezési eljárását 2011. október 15-én sikeresen 

megtartottuk. 

A hőközpontok építészeti rendbetétele a a tájékoztató írásának idején még folyamatban van, 

de december 15-ig befejezésre kerül. 

 

A Szolgáltatási szerződések folyamatosan felmondásra (közös megegyezés) kerültek, az új 

szerződések a fűtési szolgáltatásra különválasztásra kerültek, és egy év időtartamra szólnak, 

amíg Alkaloida Zrt. az üzemeltető. Egy év után új szolgáltatási szerződést kell kötni a 

kiválasztott üzemeltetővel. 

 

Garanciális idők: 

Hőközpont rendszere    1 év (Alkaloida Zrt. építtető) 

Kazánok és bojlerek    3 év (WEISHAUPT gyártó)I 

Kazánok égéstere  15 év (WEISHAUPT gyártó) 
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Számlázás: 

● Kertes házak, egyéni szerződés TIGÁZ-zal közvetlen számlázás. 

● Nem Lakásszövetkezetes lakótömbök Alkaloida Zrt. a TIGÁZ számla alapján készített 

számla kiegyenlítése a lakók fizetik az Alkaloida Zrt.-nek, Alkaloida Zrt. fizet a 

TIGÁZ-nak. 

● Lakásszövetkezet a TIGÁZ számla alapján készített számla kiegyenlítéssel a lakók 

fizetik Lakásszövetkezetnek, Lakásszövetkezet fizet TIGÁZ-nak. 

 

Távhőszolgáltatás és távhőtermelői tevékenység összevonása több előzetes levél és 

egyeztetés után a MEH-nek 2011. november 9-i dátummal elküldve. 

 

Összefoglalva elmondható, hogy a lakótelepi távhőrendszer átalakítása a terveknek 

megfelelően, világszínvonalú berendezések beszerelésével beüzemelése megtörtént. A 

berendezések a korábbi szolgáltató hőkapacitásokat tudják, biztonságosan üzemeltethetők. 

Hibaelhárítás esetén ENERGOCOOP Kft.-vel, 24 órán belüli beavatkozási idő kikötésével, 

szerviz szerződést kötöttünk Alkaloida Zrt. költség viseléssel. 

A lakásokban jelentkező problémák (fűtési, melegvizes) elhárítására munkatársaink készen 

állnak. 

A hőközpontokban rendszeresítettünk egy üzemeltetői naplót, melyben a lakóközösségi 

képviselők az észlelt problémákat rögzíthetik, illetve a paramétereken való állításokat 

kérhetik. A vezérlőegységen való állítást csak a hőközpont felügyeletével megbízott 

munkatársunk végezheti, a gépkönyv vagy kezelői leírás alapján. 

A rekonstrukció folyamán több lakótól megfelelő közreműködést, segítséget, megértést és 

türelmet kaptunk, de néhány lakótömbnél az együttműködés nem volt felhőtlen. 

 

         Tisztelettel: 

 

 

 

 

                            László Zoltán sk.

                  műszaki menedzser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palló Sándor képviselő elhagyta az üléstermet a Képviselő-testület 9 fővel továbbra is 

határozatképes volt. 
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Tárgy (5.np):Előterjesztés Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci 

Mihály Gimnáziumi Tagintézmény épületenergetikai fejlesztésére elnyert 

uniós támogatás visszamondásáról 

Előadó:           Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:   Csikós László Márk Építési irodavezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal 

és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület 

számára. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő 

– testület számára azzal a módosítással, hogy ha lesz még hasonló pályázat, arra 

mindenképpen pályázzon az önkormányzat. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy a Képviselő-testület egy korábbi döntésével ugyan vállalta a napirendben 

szereplő pályázat megvalósítását, azonban a kivitelezőre vonatkozó pályázati kiírás 

eredménytelen lett, annak ellenére, hogy Tiszavasváriban működő 10 építési vállalkozó is 

meghívásra került a pályázat megvalósítására. Hozzátette, hogy ezen vállalkozók közül 

mindössze egy nyújtott be pályázatot, aki viszont utólag nem pótolta a pályázati anyagának 

hiányosságait. Arról is tájékoztatott, hogy a pályázati feltételek között szerepelt, hogy a 

közbeszerzési eljárás során nyertes építési vállalkozónak 2011. december 31. napjáig a 

munkálatok megkezdését igazoló építési naplót is meg kell nyitnia, amely ezen pályázat esetében 

már lehetetlen. Végül megjegyezte, hogy más módokon is próbál az Önkormányzat lépni az 

intézmények fűtésének megújítására, ahogyan a mostani ülésen is felvették a napirendek közé az 

intézményi fűtéskorszerűsítésről szóló határozat-tervezetet. 

 

Ráduly sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Elmondta, hogy szomorúan vette tudomásul, hogy a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és 

Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény épületenergetikai pályázata nem fog 

megvalósulni, mivel szerinte fontos az is, hogy külsőleg vonzóvá tegye az Önkormányzat az 

iskola épületét a leendő tanulók számára. Hozzáfűzte, hogy sajnos nem túl jók az iskola 

nyílászárói, ezért sokszor fáznak a diákok, és a tanárok, és ezen indokok vezérelték az 

Oktatási és Kulturális Bizottságot a napirenddel kapcsolatos véleményének megalkotásakor. 

 

 

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

Erik az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
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A Képviselő- testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

279/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

 

A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály 

Gimnáziumi Tagintézmény épületenergetikai fejlesztésére elnyert 

uniós támogatás visszamondásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. Az „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és 

Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményében” című pályázat 

megvalósításához az Irányító Hatóságot képviselő Energia Központ Nonprofit Kft. által 

megítélt bruttó 39.077.238 Ft támogatást nem veszi igénybe, és a beruházást nem 

kívánja megvalósítani. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a 

 

- döntésről tájékoztassa az Energia Központ Nonprofit Kft-t, 

 

- 2011. évi költségvetésből történő kivezetés érdekében tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:   Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – 

testület számára. 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – 

testület. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem volt Dr. Fülöp Erik 

polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 

 

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

alábbi rendeletet alkotta meg: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

35/2011.(XI.30.) önkormányzati 

rendelete 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1.) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 10.§ (1.) d.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva  a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 2.4.1. pontja által biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 3.4. pontja által biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 4.4. pontja által biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének 

kikérésével-  a következőket rendeli el: 

 

1.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) 

önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

 

                                   a) bevételi főösszegét 3 340 982  eFt-ban 

  b) kiadási főösszegét  3 824 741  eFt-ban 

  c) hiányát 483 759 eFt-ban állapítja meg. 

 

melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele  969.632 eFt, kiadása 1.132.104 eFt.  

 

A költségvetés főösszegén belül: 

d) a működési célú bevételeket 2 289 838 e Ft-ban, 
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e) a működési célú kiadásokat 2 437 344  e Ft-ban, 

f) 2010. évi működési pénzmaradványt 85 731 e Ft-ban 

g) 2010. évi likviditási hitel visszafizetést 446 805 eFt-ban  

h) 2011. évi munkabérhitel visszafizetést 429.221 eFt-ban, 

i) 2011. évi munkabérhitel felvétel  429.221 eFt-ban, 

                                         j)    a működési forráshiányt  147 506 e Ft-ban állapítja meg. 

 

                             k)  A felhalmozási célú bevételeket 536 192 e Ft-ban,  

                                   l)    a felhalmozási kiadásokat 511 371 e Ft-ban, 

m) a felhalmozási forrástöbblet 24 821 e Ft-ban állapítja meg. „ 

 

2. §  Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) 

önkormányzati rendelet 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Hitelek 

           A 2011. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a Képviselő-testület a 

következő hitelek felvételéről dönt: 

 

- a hiány fedezetére 483.759 eFt működési hitel, 32.413 eFt hosszúlejáratú 

fejlesztési hitel felvételéről. A működési hitel csökkentése érdekében az önhibáján 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására  pályázni kell”  

 

3. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) 

önkormányzati rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „Tartalékok  

 

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetés tartalékát a 9. sz. melléklet szerinti 

részletezésben 5.131 e Ft általános tartalékkal és 21.714  e Ft céltartalékkal hagyja jóvá.„ 

 

 

 

4. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) 

önkormányzati rendelet 1.3.4.5.6.8.9.13. melléklete helyébe e rendelet 1.2.3.4.5.6.7.8. 

melléklete lép. 

 

 

5. §   (1) Ez a rendelet 2011. december   1. napján lép hatályba. 

        (2)  Ez a rendelet 2011. december 2. napján hatályát veszti. 

 

 

Tiszavasvári, 2011. november 29. 

 

 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2011. november 30-án  

 

Bundáné Badics Ildikó 

jegyző 
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Palló Sándor képviselő visszaérkezett az ülésterembe a Képviselő-testület 10 fővel továbbra 

is határozatképes volt. 

 

Tárgy (7.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2012. évi 

költségvetés koncepciójáról és a 2012. évi költségvetés 

megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 

és tartózkodás nélkül a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a 

költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 7/2011.(II.14.) rendelet háromnegyed 

éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja. A bizottság a 2012. évi koncepció tervezetét megtárgyalta. A 2012. évi költségvetés 

készítése során alkalmazandó irányelveket és feladatokat a határozattervezetben foglaltak 

szerint elfogadásra javasolja. A bizottság nagy nehézségeket lát a költségvetés tervezése során 

a hiánycél tartása terén, illetve kockázatosnak tartja szigorú intézkedések meghozatala nélkül 

a likviditás folyamatos biztosítását. Elfogadhatónak tartja a bizottság az előterjesztő 

költségcsökkentésre irányuló javaslatait. A III. szakasz 2. pontjában foglaltak közül a C 

alternatívában foglaltakat javasolja elfogadásra. A Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2012. évi költségvetés megalkotásáig 

végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen szavazattal 

javasolja a határozat-tervezet I. és II. pontjainak elfogadását, továbbá 4 igen szavazattal és 1 

tartózkodással javasolja a határozat-tervezet III. pont C alternatívájának elfogadását azzal a 

módosítással, hogy kerüljön ki belőle a munkabércsökkentésre vonatkozó javaslat. A III. pont 

3-14. terjedő pontjait 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A 

Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2012. évi 

költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet 

elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-

tervezet I. és II. pontjainak elfogadását. A III. pont l., valamint 3-14-ig terjedő alpontjait 3 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek 

elfogadásra.  

A határozat-tervezet III. pont 2. alpontjának 

- „A”. alternatíváját 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem támogatja   
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- „B”  alternatíváját 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem támogatja 

- „C” alternatíváját 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal nem támogatja. 

A Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2012. évi 

költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet 

elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Tóth Marianna a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat patronálója: 

Tiszavasvári Ruszin Kisebbségi Önkormányzata 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet tudomásul veszi. 

 

Sipos Ibolya a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum tagja: 

Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum az átmeneti gazdálkodásról szóló 

rendelet-tervezet elfogadását javasolja, azonban a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. 

évi költségvetésének 3/4 éves időarányos teljesítéséről, és a 2012. évi költségvetés 

koncepciójáról szóló határozat-tevezet egyik alternatíváját sem javasolja elfogadásra a 

Képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Mátrai Istvánné könyvvizsgáló: 

Az előterjesztésről megállapította, hogy egy jól összeállított anyagról van szó, ami azonban 

jól mutatja, hogy bajban van az Önkormányzat, ahogy más városok önkormányzatai is az 

országban. Azt is mondta, hogy mindenkinek közös érdeke, hogy rendbe jöjjön a város 

gazdasága, és ezért azt kérte, hogy azon bizottságok, amelyek most egyik a napirendben 

szereplő javaslattal sem értettek egyet, tegyenek javaslatot a hiánycél tartása érdekében. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy valóban nehéz helyzetben van az Önkormányzat, és jelenleg nem is tudnak 

konkrét összegeket a jövő évi költségvetés tekintetében, ami megnyugtató tervezést tudna 

biztosítani. Azt is monda, hogy a határozat-tevezetben szereplő alternatívákkal a legrosszabb 

eshetőségre készülnek, és csak remélik, hogy miután az elmúlt években csökkent 

folyamatosan az önkormányzatok állami támogatása, a következő évben ez nem fog tovább 

csökkenni. Hozzátette, hogy a jelenleg fennálló 500 millió forintos likvidhitel összeget nehéz 

tartani, és el is kell kezdeni csökkenteni azt. Megjegyezte, hogy amennyiben 2005-ben már 

sor került volna valamilyen új adónem bevezetésére, vagy a képviselők már akkor lemondtak 

volna a tiszteletdíjukról nem volna ekkora a fennálló hiány összege. Kérte, hogy akik nem 

értenek egyet a napirend szövegében szereplő egyik alternatívával sem, azok tegyenek 

javaslatokat a megoldás érdekében. Hozzáfűzte azt is, hogy mindenkit érintő megoldásokat 

vezettek be az elmúlt időszakban, mint például a két új adónem bevezetése, vagy az önként 

vállalt feladatok finanszírozásának csökkentése. Elmondta, hogy most a munkaidő 

csökkentésével a várost akarják megmenteni, és amiről most kell döntenie a testületnek csak 

egy koncepció, amihez képest lehet kedvezőbb, vagy kedvezőtlenebb a megvalósítás. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Azt mondta, hogy ő a város gazdasági helyzete tekintetében a legnagyobb veszélyt az 

országos, és a helyi szakpolitikák miatti bizonytalanságban látja, és abban, hogy nem 

megfelelő a kommunikáció az emberek, és a város vezetése között. Ráadásul szerinte a 

koncepcióba foglaltak jogsértéshez is vezethetnek, és emiatt nem fogadta el az Oktatási és 

Kulturális Bizottság teljes mértékben egyik alternatívát sem.  
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Szerinte ugyanis jogsértést követne el az Önkormányzat akkor, ha lecsökkentené az oktatási 

intézményekben dolgozó pedagógusok munkaidejét, mivel ott adott a törvény szerinti 

kötelező óraszám, és ezért az intézmény vezetője tartozna felelősséggel. Megjegyezte, hogy 

jogsértés esetén a Kormányhivatal is büntetést szabhat ki az Önkormányzatra. Szerinte nem a 

városban dolgozó 400 közalkalmazottnak, köztisztviselőnek, hanem a városban élő összes 

embernek együtt kellene közreműködnie az Önkormányzat gazdasági helyzetének 

megoldásában, mivel még arra sincs lehetőség, hogy kikössék, hogy amennyiben a 

költségvetés állapota javul a közszférában dolgozók utólag visszakapják a csökkentés miatti 

bérkülönbözetet. Meglátása szerint olyan eszközökkel kellene ezt a most fennálló 154 millió 

forintos hiányt csökkenteni, mint az adóztatás, a Strandfürdő Kft. értékesítése, a TIVA-Szolg 

Kft. bevételeinek megnövelése, a mezőgazdaság bevételeinek felhasználása, vagy az iskolák 

államnak való átadása. Véleménye szerint etikátlan, hogy azon Képviselő-testületi tagok 

megszavazzák a munkaidő-csökkentést tartalmazó javaslatok bármelyikét, akiknek nincs a 

családjában egy közszférában dolgozó személy sem. Azt is elmondta, hogy nem szabad 

kihagyni a jövő évi költségvetésből az oktatás, a kultúra és a civil szervezetek támogatását 

sem, de az új adók bevezetésénél figyelni kell a lakosság teherbíró-képességére. 

 

Girus András osztályvezető: 

Az elhangzott hozzászólásra reagálva azt mondta, hogy az Önkormányzat nem készül 

jogsértésre a koncepció bármelyik alternatívájának elfogadásával. Szerinte pénzügyi oldalról 

azt kell figyelembe venni, hogy az elmúlt években évente 150-200 millió forinttal nőtt az 

Önkormányzat likvidhitel állománya, míg 2011-ben a takarékos intézkedések által a hitel 

összege várhatóan 40 millió forinttal fog csökkenni, és e két összeg együttvéve azt jelenti, 

hogy 200 millió forinttal kell csökkenteni a jövő évre a költségvetés hiányát az előző évekhez 

viszonyítva. Azt is mondta, hogy el lehet vetni a munkabérek csökkentését, és előtérbe lehet 

helyezni a civil szervezetek támogatását a Képviselő-testület részéről, de akkor ő nem látja 

biztosítottnak a bérek kifizetését néhány hónapon belül sem. Kiemelte, hogy a mostani 

tervezettel a cél nem törvénytelenség elkövetése az Önkormányzat, és intézményei részéről, 

hiszen minden dolgozó maga dönti majd el, hogy lemond-e a munkabérének egy részéről 

vagy sem. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester 

Azt mondta, hogy sértve érzi magát Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő azon 

kijelentése miatt, amely szerint a képviselők közül 7-8 olyan ember etikátlanul jár el, ha 

megszavazza a munkaidő csökkentését, mert nincs a családjában a városban közszférában 

dolgozó személy. Szerinte az etikátlan, hogyha valaki az előző ciklusban képviselőként 

megszavazta a folyószámlahitel folyamatosan növekedő összeggel való felvételét, és most az 

Önkormányzat utolsó erőfeszítéseit a gazdasági helyzet megoldására nem támogatja. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Azt mondta, hogy ő kiáll a közszférában dolgozók mellett, akiket ugyanúgy terhelnek azok az 

adók és egyéb fizetnivalók, amelyek az összes többi városban élő személyt. Megjegyezte, 

hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén a közoktatási szakértő monda azt, hogy a 

pedagógusoknál a törvény szerint kötelező 22 óra munkaidő, és ha ezt lecsökkentik 17-re, 

akkor a maradék 5 órát valakinek ugyanúgy el kell majd látnia. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Azt mondta, hogy aki nem ért egyet az előterjesztésbe foglalt variációkkal, tegyen javaslatot 

arra, hogy milyen adót lehetne még kivetni, amiből körülbelül évi 95 millió forint folyna be 
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az Önkormányzat kasszájába. Megjegyezte, hogyha az Önkormányzat csődhelyzetbe jut 

senkinek nem fognak tudni fizetést adni. 

 

 

Palló Sándor képviselő: 

Kérte, hogy Dr. Fülöp Erik polgármester hagyja abba a múltra, és a másra való mutogatást, 

mivel korábban a hitel felvételét azért fogadta el a Képviselő-testület, hogy a 

közalkalmazottak, köztisztviselők bérét ne kelljen csökkenteni. Hozzátette, hogy a Jobbik a 

választási kampányában ígért egy csomó dolgot, amivel elhitette a városlakókkal, hogy 

áldozat nélkül is „össze lehet rakni ezt a várost, és el lehet szakadni az országtól.” Szerinte az 

előző ciklusban a TIVA-Szolg Kft. eladása megoldást jelentett volna a költségvetés 

problémáira, és most ugyanazokat a lépéseket meg kell tenni a társaságnál, amit eladás esetén 

a szakmai befektető is megtett volna. Véleménye szerint a felelősséget vállalni kell a 

választási kampányban ígértekkel kapcsolatban a győztes párt képviselőinek. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Kijelentette, hogy törvénytelenség nincs a mostani költségvetési koncepcióban. A TIVA-

Szolg Kft. eladásával kapcsolatban viszont azt mondta, hogy az eladása törvénytelen lett 

volna, ráadásul tudomása szerint nem is volt olyan partner, amelyik megvásárolta volna a 

vállalatot. Arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Vasvári Hírmondó decemberi számában 

fog megjelenni egy tájékoztató amely, az Önkormányzat eddigi takarékoskodó 

intézkedéseiről, és ezek eredményeiről számol be. Szerinte az előző ciklussal az volt a gond, 

hogy nem keresték a megoldásokat (pl. új adók bevezetése) egy „pluszos költségvetés” 

elfogadása érdekében, és hogy mindössze egy képviselő volt hajlandó lemondani a 

tiszteletíjáról abban az időszakban. 

 

Sipos Ibolya képviselő: 

Felhívta rá a képviselők figyelmét, hogy nem azért üléseznek, hogy a politikai nézeteiket 

vessék össze a képviselők, és szerinte együtt kell működni, ha meg akarják menteni a várost. 

Tolmácsolta a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola 

képviseletében a Pénzügyi Bizottság ülésén megjelent Kerekesné Lévai Erika javaslatát, 

amely szerint az intézmények a csökkentett összegű önkormányzati támogatást bértömegként 

kapják meg, és az adott intézmény vezetője döntsön a takarékoskodás módozatairól. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester 

Elmondta, hogy az imént elhangzott javaslatot jónak találja. 

 

Bundáné Badics Ildikó jegyző: 

Arról tájékoztatott, hogy az önkormányzati intézmények esetében a fenntartó úgy tud 

beleszólni a takarékoskodás megvalósításába, hogy egy meghatározott százalékkal kevesebb 

pénzt ad az adott intézmény számára, számszerűsítve, forintban meghatározva, és az 

intézmény vezetőjének feladata, hogy megtalálja a legmegfelelőbb módozatot, ami a célhoz 

vezet. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 

 

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

fogadta el Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 3/4 éves 

időarányos teljesítéséről szóló beszámolót; 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 
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tartózkodással fogadta el a 2012. évi költségvetés készítése során alkalmazandó irányelveket 

és feladatokat. Az Oktatási és Kulturális Bizottság azon módosító indítványáról amely 

szerint: „határozat-tervezet III. pont C alternatívájának elfogadását azzal a módosítással, 

hogy kerüljön ki belőle a munkabércsökkentésre vonatkozó javaslat” 1 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és 8 tartózkodással nem hozott döntést. A határozat-tervezet III. pontjában 

lévő alternatívák közül az „A” és „B” alternatíváról 10 ellenszavazattal nem hozott 

határozatot, míg a „C” alternatívát 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

támogatta, továbbá összességében a koncepciót 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül támogatta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

280/2011.(XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 3/4 éves időarányos 

teljesítéséről és a 2012. évi költségvetés koncepciójáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetés 

háromnegyed éves időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót és a 2012. évi költségvetési 

koncepciót, és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

I. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés 

vitelének szabályairól szóló módosított 7/2011.(II.14.) rendelet háromnegyed éves 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja. 

 

II. A 2012. évi költségvetés készítése során alkalmazandó irányelveket és feladatokat 

az alábbiak szerint határozza meg: 

1. A költségvetési törvény jóváhagyását követően az Önkormányzatunkat érintő 

központi bevételeket, bevételi lehetőségeket felül kell vizsgálni.  

2. Az intézményi és önkormányzati működési bevételek felülvizsgálata, az elvárt 

szint meghatározása. A hátralékos állomány csökkentése érdekében teendő 

feladatok áttekintése.  

3. A kiadások tervezésekor a takarékosság elvét kell szem előtt tartani. Az 

előbbiek mellett azonban az intézmények működésének biztonsága nem 

veszélyeztethető. A személyi juttatások előirányzatának tervezése csak az 

engedélyezett álláshelyek számát figyelembe véve számított adatok alapján 

történhet. 

4. Az intézményi és önkormányzati felújítási igények összesítése és rangsorolása 

az e célra fordítható források hatékony felhasználása érdekében. 

5. Fejlesztések terén vállalt kötelezettségek és a várható támogatások áttekintése. 

Sikeres pályázatok esetében a saját erő biztosítása az önkormányzat számára 

legkedvezőbb módon.  

6. Hosszúlejáratú hitelek esetében a hitelfelvételi korlát figyelembe vétele.  

7. Oktatási intézmények esetében olyan beiskolázási rendet kell kialakítani, 

amely lehetőséget ad az optimális csoportlétszám megalkotására. 
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8. A költségvetés készítése során egyeztetéseket kell folytatni az intézmények, az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok illetékesei, a Városi Kincstár, a 

Polgármesteri Hivatal illetékesei és a tisztségviselők között. 

 



 39 

 

III. A kitűzött célok eléréséhez szükséges fontosabb intézkedések: 

 

1. A költségvetés tervezett hiánya ne haladja meg 2012. december 31-én 

(munkabérhitellel együtt) a 460 mFt-ot.  

2. A 2011. évi intézkedések áthúzódó hatásán túl további 154 mFt-os hiány 

csökkentéshez az alábbi intézkedések megtétele szükséges: 

 

Nem kötelező feladatok vizsgálata, támogatásának legalább 40 mFt-os csökkentése, 

bérleti díj bevétel 20 mFt-tal történő emelése. Ebben az esetben a munkabér csökkentés 

7,7 %-os, mely megközelítőleg heti 37 órás munkaidőnek felel meg. 

Amennyiben a költségvetés készítése során a szükséges hiánycsökkentési mérték 

módosul, akkor az itt meghatározott arányokra kell a hangsúlyt helyezni. 

 

3. A hiánycél megvalósítása érdekében ismételten adminisztratív költségcsökkentés 

alkalmazása. 

4. Az intézménystruktúra hatékonyabb működése érdekében további átalakítások, 

létszámcsökkentés lehetőségének a vizsgálata (pl.: összevonás). 

5. A tiszavasvári intézmények, a Magyarországi Magiszter Alapítvány Tiszavasvári 

Egysége, a Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális Szolgáltató intézmény 

2012. évi költségvetése elkészítése azonos elvek szerint valósuljon meg a fentiek 

figyelembe vétele mellett.  Az előzőekben felsorolt intézmények, illetve az 

önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok ösztönzése hatékony 

gazdálkodásra. 

6. Vizsgálni kell új adók bevezetésének, a meglévők esetében az adómérték emelésének 

lehetőségét. 

7. A csökkent munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeinek vizsgálata. 

8. Szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, lehetőség szerint költséghatékony újrakötése, 

párhuzamosságok megszüntetése. 

9. Közterület foglalásból származó bevételek növelésének vizsgálata. 

10. Fel kell mérni az ingatlanok értékesítéséből származó bevételi lehetőségeket. 

11. Kintlévőségek kezelése, hátralékos állományok csökkentése a helyi adók, intézményi 

követelések és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései esetében. 

12. Kisebbségi önkormányzat költségvetése készítésekor továbbra is fenn kell tartani, hogy 

önkormányzati támogatás ne szerepeljen a kiadások fedezeteként.  

 

 

13. Új beruházás indítását tervezni csak abban az esetben legyen lehetséges, amennyiben 

önkormányzati önerőt kismértékben igényel és finanszírozása is biztosítható. A nyertes 

pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása, az EU Önerő Alap lehetőségeinek 

kihasználása mellett. 

14. Egyeztetéseket kell folytatni a városunkban működő Ruszin Kisebbségi 

Önkormányzatok képviselőivel a 2012. évi költségvetésükről. E tárgyalásokon el kell 

érni, hogy költségvetésükben önkormányzati támogatás továbbra sem  szerepeljen a 

kiadások fedezeteként.  

 

 

Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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TT IISSZZAAVVAASSVVÁÁRRII   VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL   
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

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

Témafelelős: Girus András 

 

ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testület részére - 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének  

¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2012. évi költségvetési koncepciójáról és a 2012. évi 

költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján Önök elé 

terjesztem Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének ¾ éves időarányos 

teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a hivatkozott törvény 70.§-ának megfelelően 

elkészített 2012. évi költségvetési koncepciót.  

 

Az előterjesztés első részében a 2011. évi költségvetés ¾ éves időarányos teljesítéséről adunk 

számot, a II. részében a 2012. évi költségvetés elkészítéséhez a kormány által kidolgozott 

általános irányelveket, illetve az Önkormányzat koncepciójának irányelveit mutatjuk be, míg 

a III. részben az egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedéseket fogalmazzuk meg. 

 

I. 

 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről szóló 

tájékoztató 

 

A 2011. évi költségvetésünket 3.195.652 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal indítottuk. A 

III. negyedév végére a főösszeg 3.822.693 e Ft-ra módosult. Az előirányzatokat év közben a 

pénzmaradvánnyal, normatíva visszafizetési kötelezettséggel, normatív, felhalmozási és 

egyéb állami támogatásokkal, év közben pályázott központosított előirányzatokkal, 

intézményi saját hatáskörű módosításokkal, valamint tartalékból fedezett 

feladatmegoldások miatt módosítottuk. 

Az Önkormányzat 2011. éves költségvetésének háromnegyed éves teljesítését az előterjesztés 

1. sz. melléklete mutatja be. 

A módosított bevételi előirányzat 73,33 %-ban teljesült az első háromnegyedév során, a 

kiadások teljesítése 69,25 %-os. Mindkettő az időarányosnak tekinthető 75 %-os mérték 

alatt van.  

A költségvetési hiány mértéke miatt a vizsgált  időszak jelentős részében likviditási hitelt 

vettünk igénybe. Szeptember 30-án ilyen jellegű hitelállományunk 397.236 eFt volt.  
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1. Intézményi bevételek és kiadások 
 

Az intézmények 2011. első háromnegyed éves bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2-3-4. 

mellékletek mutatják be. 

Az intézményi kiadások teljesítése az első háromnegyed évben 71,8 %-os, a bevételeké 

69,02 %-os.  

Az intézményi bevételeken belül az alaptevékenység bevételeinek teljesítése 61,12 %-os. Ez 

az érték jelentősen az időarányos alatt maradt. A Városi Kincstár esetében az alacsony 

teljesítés különösen az étkeztetés és a továbbszámlázott szolgáltatások időarányostól történő 

elmaradásával magyarázható. A közmunka szakfeladaton a mezőgazdasági tevékenységre 

árbevétel még nem realizálódott. Az általános iskola és az óvoda esetében jelentős elmaradás 

mutatkozik. Az általános iskolánál időarányosan közel 1.500 eFt bérleti díj kiesés mutatkozik, 

az óvoda esetében az alulteljesítés okozója a nyári gyermekétkeztetés elmaradása, így nem 

merült fel tavalyi szinten kb. 800 eFt gázdíj továbbszámlázása. A Pedagógiai Szakszolgálat 

teljesítése meghaladja az éves előirányzatot. Ez annak köszönhető, hogy Tiszalök Város 

Önkormányzata július hónapban 2010. évi tartozásaiból 833.950 Ft-ot utalt át. A többi 

intézménynél a teljesítés megfelelőnek értékelhető. 

Azon intézmények esetében, ahol az év végén a teljesítés meghaladja a 100 %-ot, a 

többletbevételt teljes mértékben az önkormányzati finanszírozás csökkentésére javasoljuk 

fordítani.  

Működésre átvett pénzeszközök között jelentős súllyal szerepelnek a pályázati támogatások, 

melyek beérkezése határozza meg a teljesítést, illetve a Kincstár esetében a közfoglalkoztatás, 

mely az év folyamán módosításként hivatali szakfeladatról került az intézménynél 

biztosításra. 

Az intézmények összességében (3. sz. mell.) 75,99 %-ban kapták meg az önkormányzati 

támogatást. 

Az előző évi pénzmaradványt valamennyi intézmény igénybe vette. 

 

2. Bevételek a Polgármesteri Hivatalnál 
 

A szakfeladatok vizsgálata során megállapítható, hogy a bevételek teljesítése összességében  

kismértékben az időarányos alatt van, de az egyes szakfeladatok esetében nagy különbségek 

mutatkoznak. A központi költségvetésből érkező bevételek időarányosak. A helyi adók közül 

a jelentősebb összegű előirányzattal bíró adónemeket vizsgálva megállapítható, hogy a 

gépjárműadó esetében 84,01 %-os és az iparűzési adó esetében 74,88 %-os a teljesítés. 

Ezeknél az adónemeknél a befizetési határidő szeptember hónapban lejárt, így a teljesítések az 

előző évhez hasonlóan különösen gyengének tekinthetők. Az év hátralevő részében a 

hátralékos tartozások rendezése és az iparűzési adó esetében a feltöltési kötelezettség 

teljesítése miatt bízunk az előirányzatok teljesülésének javulásában. Az iparűzési adó gyenge 

teljesülése hordozza a legnagyobb kockázatot a bevételeink teljesítésénél. Az építményadó 

bevezetésétől a IV. negyedév során többletbevételt várunk.  

 

Az önkormányzati adóbevételek a tárgyévi előírások és befizetések alapján az alábbiak 

szerint alakultak: 

Megnevezés Adózók 

száma 

(fõ) 

Tárgyévi 

elõírás 

(eFt) 

Befizetés 

(eFt) 

Ktgv-i 

elõir. 

(eFt) 

Hátralék* 

2011.szept.      

(eFt) 

Magánszemélyek 

kommunális adója 612 2299 1879 1500 1019 
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Építményadó      

Vállalkozók kommunális 

adója 588 4 -238 500 605 

Iparűzési adó 1049 146893 117349 156699 23368 

Termőföld bérbead. szárm.  

jövedelemadó      

Gépjárműadó 3045 66803 58809 70000 32789 

Pótlék, bírság 3339 12384 7561 10000 17567 

Talajterhelési díj 445 3411 2658 4000 3029 

Idegen tartozás 522 2772 894 4000 9485 

Egyéb bevétel 532 1206 2532  7008 

* - az oszlop halmozott adatokat tartalmaz  

  

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 99,11 %-os.  Ez a jó teljesítés ingatlanok 

sikeres értékesítésének köszönhető.  

Az állami támogatások (önkormányzat támogatása) folyósítása időarányos. Az ÖNHIKI 

pályázat első ütemében nem nyertünk támogatást. A második ütemben is pályázatot 

nyújtottunk be, melynek eredményeként 15.000 eFt támogatást kaptunk. 

A központosított előirányzatból a közművelődési, könyvtári, bérkompenzáció és a 

felzárkóztató oktatás támogatását kaptuk meg. 

A működési célú pénzeszközátvételeknél az alacsony (49,89 %) teljesítés az időarányostól 

jelentősen elmarad, melynek oka a kárelhárítási tevékenység évközi leállítása. 

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek esetében a teljesítés megközelítőleg 54,96 %-os. Az 

alacsony teljesítés oka, hogy nem valósult meg a kerékpárút és a gimnázium épületének 

energetikai fejlesztése. Ezen bevételek között jelentős tételt képvisel a szennyvíz 

beruházáshoz kapcsolódó víziközmű társulati hitel kiegyenlítésére átvett lakástakarékpénztári 

bevétel, melynek teljesítése szeptember 30-án 55 %. A pénzintézet jelenlegi tájékoztatása 

szerint ezen bevételek 100 %-os teljesítése esetén sem garantált a hitel teljes összegű 

visszafizetése.  

 

Az intézményi működési kiadások terén a teljesítés 72,53 %-os. Az intézmények teljesítése 

62,6 % és 77,4 % között mozog. 65 % alatti teljesítés a Városi Kincstár saját és közmunka 

feladatainál, illetve a Pedagógiai Szakszolgálatnál mutatkozik. A többi intézmény teljesítése   

75,5 % és 77,4 % között mozog.  

Személyi juttatások terén megállapítható, hogy az összesített teljesítés 75,1 %-os. A Városi 

Kincstár mindkét tevékenysége esetében az időarányos alatt teljesült. Az általános iskola és a 

Városi Kincstár kivételével megállapítható, hogy  kismértékben túl is lépték előirányzatukat 

az intézmények, több esetben azonban a bérkompenzáció, illetve a helyettesítések 

előirányzatának utólagos biztosítása esetén a teljesítés az elvárt szinten lehet. A helyzetet 

azonban nehezíti, hogy a kiemelt munkavégzésért járó minőségi bér kifizetésére zömében az 

utolsó negyedévben kerül sor.  

 

Dologi kiadások terén a teljesítés összességében 66,67 %. A dologi kiadások terén a Városi 

Művelődési Központ teljesítése haladja meg az időarányost. A Városi Kincstár teljesítése az 

étkeztetés és a közmunka anyagköltség miatt időarányos alatti. A Művelődési Központ 

esetében az időarányos fölötti teljesítés abból adódik, hogy a rendezvényekre szánt 

előirányzat szeptember 30-ig 87,8 %-ban került felhasználásra.  

Továbbra is fenntartjuk javaslatunkat, hogy az előirányzatból történő megtakarítás 

csak az előirányzatot meghaladó kiadások fedezetére legyen fordítható. 
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Felhalmozási kiadások terén a céltartalékból megvalósított fejlesztések előirányzatai 

rendezésre várnak (intézmény felújítási keret). 

 

A támogatások, pénzeszközátadások körében a tankönyvtámogatás jelenik meg. 

 

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak teljesítése az 1. számú mellékletben 

foglaltak szerint 67,23 %-os. Az alacsony teljesítésnek legfőbb oka már a korábban említett 

kárelhárítási tevekénység elmaradása.  

A személyi juttatások kifizetése előirányzatának teljesítése kismértékben az  időarányos alatt 

van. A dologi kiadások tekintetében a teljesítés szintén időarányos. 

Felhalmozási kiadások teljesítése 51,85 %-os. Az elmaradás okai megegyeznek a 

felhalmozási bevételnél leírtakkal.  

A támogatások, pénzeszköz átadások keretében a teljesítés az éves előirányzat 71,27 %-a.  

A szociális ellátások, segélyek teljesítése az 5. számú mellékletben tekinthető meg. Érdemes 

azonban megjegyezni, hogy a lakásfenntartási támogatás előirányzatának növelése válik 

szükségessé a szabályok módosítása miatt. Különösen annak figyelembevételével, hogy a 

teljesítés előirányzat fölötti.  

Az 1. számú táblázatban hiteltörlesztésként a 2011. év végi likviditási hitelállomány 

visszafizetése és a felhalmozási hitelek esedékes törlesztése került feltüntetésre. Az alábbi 

táblázatban tájékoztatást kívánunk adni Önkormányzatunk 2011. szeptember 30-i 

hitelállományáról és a 2011. utolsó negyedévi és 2012. teljes évi tőketörlesztési 

kötelezettségéről. 

 
adatok eFt-ban 

Hitel megnevezése Fennálló 

hitelállomány 

2011. szept. 30-

án 

2011. évben 

még fizetendő 

törlesztés 

2012. évben  

várható 

törlesztés 

„Beruházás a XXI. századi iskolába” 

hitel * 

10375   

Infrastrukturális hitel 330 229 6 232 24 928 

Víziközmű társulati hitel 105 483 105483  

Tiszavasvári Üdülőterületi Csatorna 

Víziközmű Társulat hitelfelvétele 

81 003 0 1 000 

Hitel a pályázathoz szükséges önrész 

biztosításához (2-es hitelcél) 

23 444 0 0 

Hitel a pályázathoz szükséges önrész 

biztosításához (8-es hitelcél) 

7 208 0 0 

Fejlesztési célú hitel összesen 557 742 111 715 25 928 

Folyószámlahitel 397 236 ** - 

Munkabér hitel 21 174 ***  

Működési célú hitel összesen 418 410 - - 

 

 *    A hitel és kamata törlesztésre került 2011. október 06-án. 

 **  A szerződés lejártakor törlesztésre került a teljes összeg. 

 *** A törlesztés 30 naponként történik. 
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Tiszavasvári Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetése 

teljesítésének háromnegyed éves alakulását a 7. sz. melléklet szemlélteti. 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a 2011. szeptember 30-i állapotban a bevételek és a 

kiadások teljesítése nem haladja meg az időarányos szintet. A belső összetétel azonban 

jelentős eltéréseket mutat, melyről a fentiekben szóltunk. Kisebb problémákkal járnak azok az 

alulteljesítések, melyek a bevétel és a kiadás oldalon is jelentkeznek (kárelhárítás és 

fejlesztések elmaradása). Megítélésünk szerint a bevétel oldalon a legnagyobb kockázattal az 

adóbevételek alulteljesítése járhat. A kiadási oldalon rontja a helyzetünket a ki nem 

egyenlített lejárt számlák 13 446 eFt-os összege, a jelentős összegű IV. negyedévi minőségi 

bér és jubileumi jutalom kifizetése, illetve a víziközmű társulati hitel teljes kiegyenlítésének 

problematikája.  

A 2011. évi előirányzataink teljesítése során nem elégedhetünk meg azok teljesítésével, az 

elkövetkezőkben leírt feladataink okán célunk a kiadási előirányzatunk alulteljesítése lehet. 

Így érhetjük el, hogy a 2012. január 1-jén fennálló likviditási hitelállományunk a lehető 

legkisebb legyen.  

 

A további takarékossági intézkedések megtétele fentiektől függetlenül teljesen indokolt, 

hiszen az időarányos teljesítés finanszírozása is likviditási hitelből történik. 

 

 

 

II. 

 

a) Általános irányelvek, gazdaságpolitikai célok 
 

A kormányzat gazdaságpolitikája: (forrás: A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetés 

tervezete Általános indoklása) 

 

Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió 

még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. 

Magyarországnak ebben a nemzetközi gazdasági környezetben kell sikeresnek lennie. 

Magyarország célja 2012-ben az elrugaszkodás az euróválság-zónától. Ezen országcél 

megvalósulását szolgálja hazánk jövő évi gazdálkodási terve. 

Az elhúzódó válságot alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja 

megállítani államadósságának növekedését. 

Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát és a 

közeljövőben is tesz lépéseket az államadósság további csökkentése érdekében. Az euróválság 

magyarországi hatásainak kivédése érdekében Magyarország tartja a költségvetés hiányát 

stabilan, tartósan 3% alatt. 

Az államadósság tartós csökkentése, valamint újratermelődésének megakadályozása 

növekedésorientált, munkahelyeket teremtő gazdaságpolitikával lehetséges.  

A növekedés beindítása érdekében a Széll Kálmán Terv keretében sor kerül azon rendszerek 

újjászervezésére, amelyek a leginkább felelősek az államadósság újratermelődéséért. Az 

országcél – vagyis az euróválság-zónától való elrugaszkodás – teljesüléséhez a jövő évi 

költségvetésnek öt célt kell teljesítenie: ki kell teljesíteni az arányos adórendszert, be kell 

zárni az adócsalási kiskapukat, legalább 200 ezer embernek munkát kell adni a Start-munka 

program keretében, lábra kell állítani a nyugdíjkasszát és lépéseket kell tenni az egészségügyi 

kassza helyzetének rendezése érdekében. 2012-ben a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak 
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száma, így a megelőző évhez képest már kétszeres ütemben, 1,5 %-kal bővül, miközben az 

aktivitási ráta is emelkedik, közel 1 százalékponttal.  

A foglalkoztatottság bővülésével párhuzamosan növekszik a vállalatok tőkeigénye, a termelő 

ágazatokban ezért számottevő lesz a beruházási aktivitás. 

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági 

növekedés megalapozása, de az euróválság tartóssága miatti kockázatok figyelembevétele 

nyomán a költségvetés sarokszámainak tervezéséhez 1,5 %-os GDP növekedést vett alapul. 

A belföldi gazdaság javuló szerkezeti egyensúlyát továbbra is pozitív fejlemények kísérik a 

gazdaság külső egyensúlyában. A nyersanyagárak és a világpiaci olajár 2011. évi tetőzését 

követően az infláció 2012-ben 4,2 % mértékben várható, amiben az ÁFA-emelés egyszeri 

növelő hatása is jelentkezik. 

A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan, alapvető 

prioritásként kell kezelni a következőket: 

- Az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott    

2,5 %-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető. 

- A nyugdíjak védelme céljából zárttá kell tenni a nyugdíjkasszát, csak így érhető el, 

hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi 

nyugdíjhoz. 

- Az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi 

kassza zárttá tétele irányába. 

- A Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása 

mellett.  

- Az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, 

be kell zárni a ma még meglévő szabályozási „kiskapukat”. Ezzel párhuzamosan meg 

kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét. 

- A foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a 

Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni kell a 

foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési hátterét meg kell teremteni. 

 

E követelmények megalapozását szolgálta már a Kormány 2011 tavaszán elfogadott Széll 

Kálmán Terve. A Terv mélyreható intézkedései az ország megújítását, az állami működés 

egészének (oktatás, egészségügy, önkormányzati rendszer, közösségi közlekedés) 

átszervezését, a munka becsületének visszaállítását célozzák. 

 

Egyensúlyi követelmény, fiskális eszközrendszer 

 

A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok már számos reformelemet tartalmaznak, de a 

kialakult helyzetben az egyenlegjavulás további takarékos költségvetési tervezést igényel. 

Ennek megfelelően (kiemelések a teljesség igénye nélkül): 

 

- A közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű 

munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó 

bérkompenzáció.  

- Megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) 

rendszerszintű átalakítása. 

- Elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása, a 

Kormány az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítést 

foganatosít.  
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A takarékos költségvetési gazdálkodás mellett tovább folytatódik az állam átszervezése. 

Elindultak azok a munkák, melyek az állami rendszerek korszerűsítésére, az egészségügy, az 

oktatás átszervezésére irányulnak. Megerősítik a közbiztonságot, jelentős erőket fordítanak a 

gazdaságfejlesztésre és a felzárkóztatásra. 

 

Adó- és járulékpolitikai célkitűzések terén a Kormány a 2012. évben folytatja a hazai 

adórendszer 2010. II. félévében megkezdett érdemi átalakítását. 

A következő évre vonatkozó szabályozási változásokat hármas szándék vezérli. A 

kedvezőtlen világgazdasági körülményekre való tekintettel, az államadósság csökkentésének 

elemi érdekét szem előtt tartva, biztosítani kell a kitűzött hiánycél eléréséhez szükséges 

költségvetési bevételeket.  

 

Fentiekből is érzékelhető, hogy jelentős változások várhatóak a következő évben. Ilyen 

körülmények, és feltételek között készült a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének 

tervezete. 

 

Az előterjesztés készítésekor ismert javaslat a 2012. évi központi költségvetés bevételi 

főösszegét 13.950.631,9 millió forintban, kiadási főösszegét 14.527.173,1 millió forintban, 

hiányát 576.541,2 millió forintban állapítja meg. 

 

 

III. 

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KONCEPCIÓJA 

 

 

 

A 2011. évi első háromnegyed éves teljesítés és az általános irányelvek ismertetése után az 

alábbiakban mutatjuk be az általunk javasolt költségvetési koncepciót: 

 

 

A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK: 

 

Az intézménystruktúra 2011-ben nem változott. Jelenleg az intézményhálózatunk 2 

önállóan működő és gazdálkodó és 6 önállóan működő költségvetési szervből áll. 

 

BEVÉTELEK: 

A normatív támogatások felmérése a központi költségvetés tervezete alapján készül. 

Megállapíthatjuk, hogy e téren realizálható bevételeink az elmúlt évek gyakorlatával 

ellentétben várhatóan nem csökkennek.  

Számításaink során a felmérés adataival dolgoztunk, egyedüli kivételként a Szociális 

támogatások esetében a 2011-es összeggel kalkuláltunk, mert a 2012. évi mutatószámot a 

későbbiekben közli a Magyar Államkincstár. 

 

A normatív támogatásaink egy része lakosságszámhoz, más része feladatmutatóhoz kötött. A 

lakosságszám a vizsgált időszakban (2010/2011) 116 fővel csökkent.  

A közoktatási támogatások: A vizsgált időszakokat meghatározó október havi statisztikák 

szerint az alap, közép és alapfokú művészeti oktatásban résztvevők száma 87 fővel, azaz     

3,5 %-kal csökkent (óvoda +13 fő, általános iskola – 34 fő, középiskola -50 fő, zeneiskola      

-16 fő). A 2012. évi becsült adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az óvoda szinten tartást,  

az általános és a zeneiskola további csökkenést, a középiskola jelentős növekedést tervez e 
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téren. A normatív támogatások fajlagos összegei alapvetően nem változnak a törvénytervezet 

szerint. Egyes jogcímek, melyek a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében voltak 

megtalálhatóak, azok most a 8. sz. kötött  normatívák között szerepelnek (pl. kedvezményes 

étkeztetés, tankönyvtámogatás, informatikai feladatok támogatása). Előzőeket figyelembe 

véve a közoktatási normatív támogatás esetében megközelítőleg 1,2 mFt-os csökkenéssel 

kalkulálunk.  

Egyéb támogatások: Itt különösen a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, 

sport- és kulturális feladataira, okmányiroda, gyámhivatal és építési hatóság működtetésére 

biztosított támogatások szerepelnek. Jelentős változás a települési önkormányzatok 

üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai  támogatása fajlagos összegében történt, 

2.769 Ft/főről 4.074 Ft/főre változott, a támogatás növekményünk 17,6 mFt.  

Egyéb támogatások esetében összességében 18,2 mFt a növekmény.  

A személyi jövedelemadó átengedés mértéke továbbra is 8%, összege azonban csökken a 

2011. évi összeghez képest 10 946 eFt-tal. A törvényjavaslat 4. sz. mellékletében a 

jövedelemkülönbség mérséklésénél figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár városunk 

esetében 1 080 Ft-tal csökken, illetve a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 

kapott támogatásunk fajlagos összege változatlan.  

A fentiek összesítése alapján megállapítható, hogy az SZJA kiegészítés 2012. évben 

várhatóan 4,2 mFt-tal lesz kevesebb az előző évinél. 

Összességében  a 2012. évben várhatóan a normatív támogatás és SZJA kiegészítés összege 

12,8 mFt-tal nő.  

Adóbevételek terén jelentős változásra számítunk az elkövetkezendő évben. Jelentősen 

megnő a magánszemélyek kommunális adójából várható bevétel, illetve az építményadó 

egész évre tervezhető lesz. E két adónemből összességében 90 mFt bevételre számítunk. Az 

iparűzési adó esetében gyakorlatilag változatlan mértékkel számolunk, a gépjárműadó 

esetében 70 mFt helyett 60 mFt bevétellel kalkulálunk.  

Összességében 66 mFt –tal több bevétellel kalkulálunk a 2011. évi eredeti előirányzathoz 

képest.  

 

 

KIADÁSOK: 

 

Az intézményi kiadások: A személyi juttatások, és azok járulékai terén változást 

eredményezhet a 2011. év eddig eltelt időszakában végrehajtott 11,5 álláshely csökkentés, 

melynek következtében átlagbérrel számolva a személyi juttatások és járulékai 

megközelítőleg 21,2 mFt-tal csökkennek. Amennyiben a közszférában az adóváltozások 

miatti keresetcsökkenés kompenzálásra kerül, arra várhatóan központi támogatás kerül 

kiutalásra. A közfoglalkoztatás rendszere ismét jelentős változáson megy át. Jelenleg az 

igényünk benyújtására került sor, melynek elbírálása folyamatban van.  

A dologi kiadások tervezése során folytatjuk a korrigált bázis alapon történő tervezést. A 

közüzemi díjak biztosításán törekedni kell az előirányzatok ésszerű keretek között történő 

minimalizálására. E területen mindenképpen növeli kiadásainkat az ÁFA 2 százalékpontos 

emelése, ami várhatóan 13 mFt-ot meghaladó kiadásnövekedést jelent számunkra.   

   

Hitelek, törlesztési kötelezettségek, kamatok: Jelenleg  450 mFt-os folyószámla hitelkeret-

szerződéssel rendelkezünk, melynek ismételt felvételéhez szükséges közbeszereztetés 

folyamatban van. Számlavezető bankunk nyilatkozata alapján nem látunk lehetőséget a 

hitelkeret növelésére, a pénzintézet szándéka inkább a meglévő keret későbbi csökkentésére 

irányul.  A keretszerződés ismételt meghosszabbításáról szóló döntés a képviselő-testület 

hatásköre.  450 m Ft-os vélelmezett átlagos igénybevétel esetén a várható kamatfizetési 
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kötelezettségünk megközelíti a 43 mFt-ot. Jelenleg két víziközmű-társulati hitellel 

rendelkezünk. Itt elsődlegesen a kamat- és esedékességkor a tőketörlesztés az érdekelteket 

terheli. Tiszavasvári városi szennyvízberuházásra felvett társulati hitel lejárata 2011. 

december 31. A tőketörlesztés fedezete az érdekeltek által kötött lakástakarékpénztári 

szerződések lejárati összege, melyek jelenlegi információink szerint nem fedezik teljes 

összegben a hitel tőkeösszegét és kamatát. Pénzintézeti kalkuláció alapján megközelítőleg 15 

mFt a hiányzó összeg. Ezt módosítják az utolsó negyedéves lakossági befizetések. Várhatóan 

a december havi testületi ülésen napirendre kell tűzni ezt a kérdést, döntést kell hozni a 

visszafizetés módjáról. 

A hosszúlejáratú hitelekkel kapcsolatban várható 2012. évi törlesztési és kamatfizetési 

kötelezettségeket az alábbi táblázat szemlélteti. A kamatfizetés minden esetben az 

előterjesztés készítésekor hatályos kamatmértékekkel került kiszámításra. 

                                                                                                               adatok eFt-ban 

Megnevezés Törlesztő 

részletek 

Prognosztizált kamat 

Infrastrukturális hitel 24 928 6 511 

Hitel a pályázathoz szükséges 

önrész biztosításához  

(2-es hitelcél) 

0 1 196 

Hitel a pályázathoz szükséges 

önrész biztosításához  

(8-es hitelcél) 

0 296 

Üdülőterületi Csatorna 

Víziközmű Társulati hitel 

1 000 2 647 

Felhalmozási hitel összesen 25 928 10 650 

Folyószámla hitel 450 000 42 975 

Munkabérhitel 50 000 4 775 

Működési hitel összesen 500 000 47 750 

Összesen 525 928 58 400 

 

A 2011. szeptember 30-án fennálló hitelállományt a beszámolóban bemutattuk. 

 

A hosszúlejáratú hitelek 2012. évi törlesztésére 25 928 eFt-ot kell biztosítani, melyből 1000 

eFt-ot az Üdülőterületi Víziközmű Társulat tagjai finanszíroznak. Kamatfizetésre hosszú- és 

rövidlejáratú hitelek esetében összesen 58 400 eFt-ot kell beterveznünk, melyből a Víziközmű 

Társulati hitel kamata 2 647 eFt, így a szükséges saját forrásunk 55 753 eFt.   A Víziközmű 

Társulati hitelen kívüli tőke- és kamattörlesztési kötelezettségünk terv szinten megközelítőleg 

4 mFt-tal haladja meg az előző évit. 

Annak ellenére, hogy 2012. évben már nem terhel bennünket a „Beruházás a XXI. sz. 

iskolába” című hitel tőketörlesztése és annak kamata, a növekedés az egész évben tervezendő 

munkabérhitel felvétellel és a megítélésünk szerint várható általános kamatszint emelkedéssel 

magyarázható. 

 

A normatív támogatások 12,8 mFt-os, a várható adóbevételekből származó 66 mFt-os  

bevételnövekedés,  álláshely csökkenésből származó 21,2 mFt-os kiadáscsökkentés, illetve az 

ÁFA emelkedés miatti 13 mFt-os, hitel kötelezettségeink miatti 4 mFt-os, víziközmű társulati 

hitel visszafizetés 15 mFt-os, egyéb támogatás visszafizetés miatti 5 mFt kiadásnövekedés 

egyenlege 63 mFt hiánycsökkentés. 
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A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA: 

 

Várhatóan 2011. december 31-én a likviditási- és munkabérhitelünk összesített állománya  

500 mFt lesz. Jelenleg folyó közbeszerzés eredményeként lehetséges ezen összhitelkeret 

megközelítőleg   80 mFt-os csökkenése. 40 mFt-os rövid lejáratú hitelfelvétellel kalkulálva 

2012. év végi hitelállományunk lecsökkenhet akár 460 mFt-ra.  

A fentiekből következik, hogy a 2012. évre olyan költségvetést kell készítenünk, ahol a 

bevételeink a kiadásainkat 40 mFt-tal meghaladják. Tájékoztatásul közöljük, hogy 2010-ben 

az előző évi hiányt 217 mFt-tal növelte terv szinten önkormányzatunk. Ugyanezen adat 2011. 

évben 177 mFt komoly költségtakarékossági intézkedések meghozatala mellett. Ebből is 

látszik, hogy milyen nehéz feladatok előtt áll önkormányzatunk, hiszen 2011. évi hiány 

növelést figyelembe véve 217 mFt-tal kell a költségvetési pozíciónkat javítani. Mindezt annak 

figyelembe vételével, hogy a 2011. évben takarékossági intézkedéseink és tartalékaink 

felhasználása eredményeként a tervezett 564 mFt hiányt az év végére várhatóan 

megközelítőleg 500 mFt-ra csökkentjük. 

Korábbiakban említett árbevétel és kiadás módosító tételek egyenlege várhatóan 63 mFt-tal 

csökkenti hiányunkat 2012-ben, így a 217 mFt-tal szemben 154 mFt–ra kell intézkedést 

tennünk a költségvetés tervezésekor. 

 

A bevételek tervezésekor csak a reálisan tervezhető összegek kerüljenek beállításra. Meg kell 

vizsgálnunk, hogy számíthatunk-e ingatlan értékesítéséből bevételre. Külön figyelmet kell 

fordítani a helyi adók terén a hátralékok beszedésére. 

 

A működési kiadások tervezésekor mindenek előtt biztosítani kell az önkormányzat által 

kötelező feladatok ellátásának minimális fedezetét, illetve felül kell vizsgálni az önként vállalt 

feladatokat a fentiekben meghatározott hiánycél figyelembe vétele mellett.  

Dologi kiadások tervezése során biztosítani kell az üzemanyag és egyéb árnövekedés és az 

ÁFA emelkedés előirányzatát lehetőleg úgy, hogy ennek jelentős részét egyéb dologi 

előirányzatból kell megtakarítani. 

 

A tervezés során figyelembe kell venni minden költségnem esetében a 2012. január 01. utáni 

időszakra vállalt kötelezettségünket.  

Újabb pályázatok benyújtásakor a döntés során a legnagyobb hangsúlyt a saját erő 

biztosíthatóságának lehetősége kapja. 

 

A kitűzött célok eléréséhez szükséges fontosabb intézkedések: 

- A költségvetés tervezett hiánya ne haladja meg 2012. december 31-én 

(munkabérhitellel együtt) a 460 mFt-ot.  

- A kalkulált 154 mFt-os hiány csökkentéséhez az alábbi intézkedések megtétele 

szükséges (természetesen a költségvetés készítése során ezen szám módosulhat, akkor 

az itt meghatározott arányokra kell a hangsúlyt helyezni): 

 

I. alternatíva: 

Az intézményhálózat, a polgármesteri hivatal, a Magiszter Alapítvány, a Szociális 

Szolgáltató Intézmény teljes dolgozói állománya esetében az egész évre vonatkozóan 

munkaidő csökkentéssel járó bércsökkentés 154 mFt összegben, mely 12,6 %-os 

csökkentést jelent. Ez heti 35 órás munkaidőre történő átállásnak felel meg.  

II. alternatíva: 
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Nem kötelező feladatok vizsgálata (felsorolásuk a 252/2011.(IX.28.) Kt. sz. 

határozatban), támogatásának 20 mFt-tal történő csökkentése, bérleti díj bevétel 

ugyanilyen összeggel történő emelése (TIVA-Szolg). Ebben az esetben a munkaidő 

csökkentés mértéke 114mFt. Ez 9,3 %-os munkaidő és bércsökkentésnek felel meg. 

III. alternatíva: 

Nem kötelező feladatok vizsgálata, támogatásának legalább 40 mFt-os csökkentése, 

bérleti díj bevétel 20 mFt-tal történő emelése. Ebben az esetben a munkabér csökkentés 

7,7 %-os, mely megközelítőleg heti 37 órás munkaidőnek felel meg. 

 

- A hiánycél megvalósítása érdekében ismételten adminisztratív költségcsökkentés 

alkalmazása. 

- Az intézménystruktúra hatékonyabb működése érdekében további átalakítások, illetve 

létszámcsökkentés lehetőségének a vizsgálata (pl.: összevonás). 

- A tiszavasvári intézmények, a Magyarországi Magiszter Alapítvány Tiszavasvári 

Egysége, a Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális Szolgáltató intézmény 

2012. évi költségvetése elkészítése azonos elvek szerint valósuljon meg a fentiek 

figyelembe vétele mellett.   

- Vizsgálni kell új adók bevezetésének, a meglévők esetében az adómérték emelésének 

lehetőségét. 

- A csökkent munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeinek vizsgálata. 

- Szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, lehetőség szerint költséghatékony újrakötése, 

párhuzamosságok megszüntetése. 

- Közterület foglalásból származó bevételek növelésének vizsgálata. 

- Fel kell mérni az ingatlanok értékesítéséből származó bevételi lehetőségeket. 

- Kintlévőségek kezelése, hátralékos állományok csökkentése a helyi adók, intézményi 

követelések és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései esetében. 

- Kisebbségi önkormányzat költségvetése készítésekor továbbra is fenn kell tartani, hogy 

önkormányzati támogatás ne szerepeljen a kiadások fedezeteként.  

- Új beruházás indítását tervezni csak abban az esetben legyen lehetséges, amennyiben 

önkormányzati önerőt kismértékben igényel, és finanszírozása is biztosítható.  

 

 

A koncepció elfogadását követően azonnal el kell kezdeni a költségvetés készítésének 

munkálatait. 

 

Önkormányzatunk gazdálkodása tekintetében szükséges a folyamatosság biztosítása, ezért 

javaslom a mellékelt rendelettervezet elfogadását a 2012. évi költségvetési rendelet 

hatálybalépéséig megvalósítandó átmeneti gazdálkodásról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről készített számszaki és szöveges értékelést, 

valamint a 2012. évi költségvetés koncepciójának, valamint az átmeneti gazdálkodásról szóló 

előterjesztést a fentiek szerint javaslom megtárgyalásra és elfogadásra. 

 

Tiszavasvári, 2011. november 21. 

 

 Dr. Fülöp Erik 

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

alábbi rendeletet alkotta meg: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
36/2011.(XII.2.) önkormányzati  

rendelete 
 
 

 
a 2012. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó 

átmeneti gazdálkodásról 

 
 

 

 

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1.) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. 10.§ (1.) 

a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva  a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 2.2. pontja által biztosított véleményezési 

jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 3.4. pontja által biztosított véleményezési 

jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 1.3.11. pontja által biztosított véleményezési 

jogkörében illetékes Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a Szervezeti 

és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 1.3.11. pontja által 

biztosított véleményezési jogkörében illetékes Népjóléti és Sport Bizottság véleményének 

kikérésével  a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi 

költségvetése megállapításáig az alábbiakat rendeli el: 

 

 

 

1.§. 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés 

hatálybalépésének napjáig: 

 

a.) Tiszavasvári Város Önkormányzata bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait 

teljesítse;  

 

b.) az intézmények finanszírozását legfeljebb a 2011. évi önkormányzati támogatás 

időarányos részarányának figyelembevételével biztosítsa;   

 

c.) a folyamatban lévő beruházási feladatokat a szerződések szerinti ütemezések szerint 

teljesítse. 

 

 

(2) A felhatalmazás alapján beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési 

rendeletbe be kell építeni.  
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2.§. 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet 2012. év január 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetési 

rendelet hatálybalépéséig kell alkalmazni.  

 

Tiszavasvári, 2011. november 29. 

 

 

 

                         Dr. Fülöp Erik                                                       Bundáné Badics Ildikó 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2011. december 2-án  

 

 Bundáné Badics Ildikó  

  jegyző 

 
A 2012. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 

36/2011(XII.2.) önkormányzati rendelet indoklása 

 

 

1. Általános indoklás 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján amennyiben az önkormányzat a költségvetési rendeletet tárgyév január 

1-ig nem alkotta meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat.  

 

 

Részletes indoklás 

1. §-hoz 

 

Az önkormányzat működése, az intézmények finanszírozása, a fejlesztési feladatok 

határidőben történő megvalósítása érdekében szükséges e rendeletet megalkotni.  
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Deli Zoltán köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 

előterjesztésről nem született döntés. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

Képviselő-testületnek. 

 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés és hozzászólás a Képviselő – testület tagjai részéről 

nem hangzott el, ezért Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 

 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

281/2011. (XI. 29.) Kt. számú 

határozata 

 

a Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többszörösen módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) és a 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (3) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Művelődési Központ és Könyvtár alapító 

okiratának módosításáról szóló 197/2009. (IX.24.) Kt. számú határozatát és annak 232/2009. 

(X.12.), 294/2009. (XII.22.) és a 127/2010. (VI.24.) Kt. számú határozataival való 

módosítását az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. a Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 5. 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Tiszavasvári Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

8. § (1) bekezdésében valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

szóló 1997. évi CXL. törvény 55., 65. és 76. §-ában meghatározott önkormányzati 
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közgyűjteményi és közművelődési tevékenységek folyamatos ellátására nyilvános könyvtárat 

és közművelődési intézményt működtet. A Művelődési Központ és Könyvtár a 

közgyűjteményi és közművelődési tevékenységét Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének Tiszavasvári város kulturális koncepciójáról szóló 95/2011. (IV.21.) 

Kt. számú határozatában meghatározottak szerint látja el. 

      

2. a Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 6. 

Alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenységek: pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

 

6. Alap- és vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény alapfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55., 65. és 76. §-ai határozzák meg. 

 

KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolása: 

9004 Művészeti létesítmények 

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

Alaptevékenysége: 

Az intézmény szakágazati besorolása: 

900100                      Előadó-művészet 

900200                      Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

900400                      Művészeti létesítmények működtetése          

910100                      Könyvtári, levéltári tevékenység 

932900                      M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

Az intézmény szakfeladatai: 

900200  Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 

900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123  Könyvtári szolgáltatások 

910501  Közművelődési tevékenységek és támogatások 

910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

932919  M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 

 

Vállalkozói tevékenysége: nincs. 

 

3. a Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 12. 

Típus szerinti besorolás: pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

12. Feladatellátáshoz kapcsolódó kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási 

besorolás:  

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint a 

Városi Kincstár látja el 2007. július1-től.  
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4. A Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata egyéb 

pontjai nem módosulnak. 

 

5. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar 

Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való 

átvezetését.  

 

 

Határidő: 2011. december 7.    Felelős: Dr. Fülöp Erik 

     polgármester 

      Bundáné Badics Ildikó 

                 jegyző 
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281/2011. (XI.29.) Kt. sz. határozat függeléke  

 

ALAPÍTÓ  OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 

1. Intézmény neve:   MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

 

2. Intézmény székhelye:  Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

 

3. Telephelye:   1. számú Fiókkönyvtár  

                                        Tiszavasvári, Vasvári Pál út 95. 

 

4. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ):  

63/1995. (V.31.) Képviselő-testületi számú határozat  

 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

8. § (1) bekezdésében valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

szóló 1997. évi CXL. törvény 55., 65. és 76. §-ában meghatározott önkormányzati 

közgyűjteményi és közművelődési tevékenységek folyamatos ellátására nyilvános könyvtárat 

és közművelődési intézményt működtet. A Művelődési Központ és Könyvtár a közgyűjteményi 

és közművelődési tevékenységét Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Tiszavasvári város kulturális koncepciójáról szóló 95/2011. (IV.21.) Kt. számú határozatában 

meghatározottak szerint látja el. 

      

6. Alap- és vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény alapfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55., 65. és 76. §-ai határozzák meg. 

 

KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolása: 

9004 Művészeti létesítmények 

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

Alaptevékenysége: 

Az intézmény szakágazati besorolása: 

900100                      Előadó-művészet 

900200                      Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

900400                      Művészeti létesítmények működtetése          

910100                      Könyvtári, levéltári tevékenység 

932900                     M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

Az intézmény szakfeladatai: 

900200  Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 

900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123  Könyvtári szolgáltatások 

910501  Közművelődési tevékenységek és támogatások 

910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

932919  M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
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Vállalkozói tevékenysége: nincs. 

 

7. Működési köre: Tiszavasvári város 

 

8. Jogállása:  
Az intézmény önálló jogi személy, szakmailag önálló, bankszámlával önállóan nem 

rendelkező, önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

 

9. Alapító jogokkal felruházott  irányító szerve és székhelye:   
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

10. Felügyeleti szerve és székhelye: 

    Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

11. Alapításának éve: 1995. július 01. 

 

12. Feladatellátáshoz kapcsolódó kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási 

besorolás:  

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint a 

Városi Kincstár látja el 2007. július1-től.  

 

13. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak  

végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az 

intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség 

megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a 

megbízás visszavonásának jogát Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorol saját hatás- 

körben. 

 

14. Az intézmény képviseletére jogosult: 

Az intézmény kinevezett vezetője, akadályoztatása esetén a vezető által írásban megbízott 

személy. 

 

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

 

16. Az intézmény által használt önkormányzati vagyon: 

 a Tiszavasvári, Szabadság tér 1. szám alatt található tiszavasvári 19 hrsz-ú felülépítményes 

ingatlan, valamint a Művelődési Központ vagyonleltárában szereplő berendezések és 

felszerelések, továbbá 

– a Tiszavasvári, Vasvári Pál út 95. alatt található tiszavasvári 822/2/A/2 hrsz-ú 

felülépítményes   ingatlan, valamint a Városi Könyvtár vagyonleltárában szereplő 

berendezések és felszerelések. 
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17. A feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezési joga: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályban lévő rendeletében foglaltak szerint. 

 

 

Záradék: A Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítását Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 197/2009. (IX.24.) Kt. számú, továbbá a 

232/2009. (X.12.), a 294/2009. (XII.22.), a 127/2010. (VI.24.) és a 281/2011.(XI.29.) Kt. 

számú módosító határozataival hagyta jóvá.  

 

Tiszavasvári, 2011. november 29. 

 

 

 

 

Tárgy (9. np.): Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról 

Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:   Deli Zoltán köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 

előterjesztésről nem született döntés. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

Képviselő-testületnek. 

 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés és hozzászólás a Képviselő – testület tagjai részéről 

nem hangzott el, ezért Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

282/2011. (XI. 29.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többszörösen módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) és a 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (3) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Hankó László Zeneiskola Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 125/2010. (VI.24.) Kt. sz. 
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határozatát és annak 140/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozatával való módosítását az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. A Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 

3. Telephelyei  pontja módosul az alábbiak szerint: 

 

3. Telephelye: Tiszadada, Kossuth tér 3. 

 

2. A Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirata egyéb pontjai nem módosulnak. 

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

Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való 

átvezetését.  

 

Határidő: 2011. december 7.    Felelős: Dr. Fülöp Erik 

     polgármester 

      Bundáné Badics Ildikó 

                 jegyző 
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282/2011. (XI.29.) Kt. sz. határozat függeléke 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 

1. Intézmény neve: HANKÓ LÁSZLÓ ZENEISKOLA ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY  

 

2. Intézmény székhelye: Tiszavasvári, Báthory u. 1. sz. 

 

3. Telephelye:   Tiszadada, Kossuth tér 3. 

 

4. Intézmény típusa:  alapfokú művészetoktatási intézmény  

 

5. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ):  

163/2009. (VII.23.) Kt. számú határozat és annak mellékletei 

 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése, valamint a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdése e) pontja alapján alapfokú 

művészetoktatási feladatot lát el. 

 

7. Alap- és vállalkozási tevékenysége: 

 

Alaptevékenysége 2010. január 1.-től:   

 

Az intézmény szakágazati besorolása 

852020   Alapfokú oktatás 

 

Az intézmény szakfeladatai 2010. január 1.-től 

852031 szakfeladat  Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

856099 szakfeladat  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Az alaptevékenységen túl rendelkezésre álló nevelési-oktatási, 

szellemi és anyagi kapacitás kihasználása 

 

Évfolyamok száma:  12 ebből 

    2 év előképző 

    6 év alapfokú képzés 

    4 év továbbképző évfolyam 

Csoportok száma:  Hangszeres csoport:   11 

    elmélet: szolfézs - kötelező tárgy 

 

Maximális tanulólétszám: 200 fő 

Maximális csoportlétszám:   15 fő 

Tanszakok megnevezése:  

 

Klasszikus zene:  

Fafúvós tanszak:   - Furulya 

    - Fuvola 

    - Klarinét 
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    - Szaxofon 

Rézfúvós tanszak:   - Trombita 

- Kürt 

- Tenor 

- Bariton 

- Posan 

Akkordikus  tanszak: - Gitár 

    - Ütő 

Billentyűs tanszak:  - Zongora 

Vokális tanszakok:  - Magánének 

 

Elektroakusztikus zene: 

Billentyűs tanszak:   - Szintetizátor 

 

 

Kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: nincs 

 

8. Működési köre:  Tiszavasvári közigazgatási területe 

    Tiszadada közigazgatási területe 

 

9. Intézmény  jogállása:  

Önálló jogi személy, szakmailag önálló, bankszámlával önállóan nem rendelkező, önállóan 

működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

 

10. Alapító jogokkal felruházott  irányító szerve és székhelye:   
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

11. Felügyeleti szerve és székhelye:  

    Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

12. Fenntartó neve és címe: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

13. Alapításának éve: ismeretlen 

 

14. Feladatellátáshoz kapcsolódó kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási 

besorolás: 

Önállóan működő költségvetési szerv. 

Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint a 

Városi Kincstár látja el 2007. július 1.-jétől. 

 

15. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak  

végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az 

intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség 

megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a 
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megbízás visszavonásának jogát Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorol saját hatás- 

körben. 
       
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
 

17. Az intézmény képviseletére jogosult: 

Az intézmény kinevezett vezetője, akadályoztatása esetén a vezető által írásban megbízott 

személy. 
 

18. Az intézmény által használt önkormányzati vagyon: 

- a Tiszavasvári, Báthory u. 1. sz. alatt lévő 20/1 hrsz-ú, 119 m
2
 alapterület és felülépítményes 

ingatlana, 

- a Tiszavasvári, Báthory u. 3. sz. alatt lévő 20/2 hrsz-ú, 434 m2 alapterület és 

felülépítményes ingatlana, valamint az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és 

felszerelések. 
 

19. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési joga: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályban lévő rendeletében foglaltak szerint. 
 

Záradék: A Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 

okiratának módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 181/2009. 

(VIII.27.) Kt. számú, továbbá a 234/2009. (X.12.), 295/2009.(XII.22.), a 125/2010. (VI.24.), 

140/2011 (VI. 23.) és a 282/2011. (XI. 29.) Kt. számú módosító határozataival hagyta jóvá.  

 

Tiszavasvári, 2011. november 29. 

 

 

Tárgy: (10. np.): Előterjesztés a TIVA-SZOLG Kft. felügyelő bizottsági tagjának 

megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a testületi ülést megelőzően új határozat-tervezet 

került kiosztásra, mivel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény 31. §-ának 

rendelkezési értelmében a társaság felügyelő bizottsági tagjának nem szűnik meg a 

jogviszonya a tisztségéről való lemondással, ezért az új határozat-tervezet I. pontja a törvény 

ide vonatkozó részeit pontosítja, és a Képviselő-testület részéről a lemondás tudomásul vételét 

rögzíti. Hozzátette, hogy az új határozat-tervezet II. pontja szerint az új felügyelő bizottsági 

tag Sotkó Gyula, aki díjazásban nem részesül tevékenységéért. Elmondta végül, hogy Sotkó 

Gyula nem tud jelen lenni a Képviselő-testületi ülésen, de a felkérést örömmel vette, és 

megtisztelve érezné magát, amennyiben a testület bizalmat szavaz számára. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 

előterjesztésről nem született döntés. 

 



71 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem volt, ezért Dr. Fülöp Erik 

polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK  

 283/2011. (XI. 29.) Kt. számú 

            h a t á r o z a t a 

 

(amely az 5/2011. (XI. 29.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

Tiva-Szolg Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról és alapító okiratának 

módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szól 2006. 

évi IV. tv. 36. § (3) bekezdése és a 31.§ (1)- (2) bekezdései alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1./ A felügyelő bizottság tagjának László Zoltán 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 1/3. szám alatti 

lakosnak a Tiva-Szolg Kft. legutóbbi felügyelő bizottsági ülésén, 2011. október 4-én a 

felügyelő bizottsági tagságáról történő lemondása bejelentését a képviselő-testület 2011. 

november 29. nappal tudomásul veszi. 

 

2./ A Felügyelő Bizottság új tagjának Sotkó Gyula 4440 Tiszavasvári, Révai József u. 3. szám 

alatti lakost választja meg 2011. november 30. napjától 2012. május 31. napjáig tartó 

határozott időre, aki a Felügyelő Bizottság többi tagjaihoz hasonlóan e tevékenysége ellátásért 

díjazásban nem részesül. 

 

3./ Felkéri a polgármestert, hogy Képviselő-testület döntéséről írásban értesítse Tiva-Szolg 

Kft. ügyvezetőjét, valamint az érintetteket. 

 

4./ Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező tartalommal a Tiva-Szolg 

Kft. alapító okirat módosításának aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal                         Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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283/2011. (XI.29.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 

A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 4440 

Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. gazdasági társaság tagja a társaság 1995. július 10-én kelt, 1996. 

március 12-én, 1996. november 1-jén, 1998. március 24-én, 1998. december 30-án, 1999. 

november 24-én, 2000. január 27-én, 2000. május 2-án, 2003. január 9-én, 2003. április 11-én, 

2003. április 30-án, 2003. szeptember 1-jén módosított, 2007. május 30-án módosított, 2008. 

április 7-én, 2008. július 17-én, 2009. május 21-én, 2009. július 14-én, 2011. augusztus 2-án 

módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja. 

 

1./  Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

9./  A Felügyelő Bizottság 

 

A társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait az 

alapító jogosult megválasztani határozott időre, de legfeljebb öt évre. A Felügyelő Bizottsági 

tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók. 

 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység 

gyakorlása érdekében a társaság vezető tisztségviselőitől és vezető beosztású alkalmazottaitól 

jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azt 

megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja. 

 

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő 

Bizottság határozatképességéhez a tagok 2/3-a, de legalább 3 tag jelenléte szükséges. 

Határozatait szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 

Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem 

utasíthatja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság legfőbb 

szerve hagy jóvá. 

A Felügyelő Bizottság működésére egyebekben a Gt. vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

Sotkó Gyula (sz.: Sárospatak, 1960. szeptember 26., an.: Kiss Margit) 4440 Tiszavasvári, 

Révai József u. 3. sz. alatti lakos, akinek megbízatása 2011. november 30 naptól 2012 

május 31 napjáig tart.  

 

Pallóné Szurkos Szilva (lkn: Szurkos Szilvia, sz: Tiszalök, 1970. április 2, an: Mészáros 

Margit) 4440 Tiszavasvári, Adria u. 10. sz. alatti lakos akinek megbízatása 2008. április 7. 

naptól 2012. május 31. napjáig tart. 

 

Girincsi Sándor (sz.: Nyíregyháza, 1971. április 7., an.: Pethe Irma) 4440 Tiszavasvári, 

Honfoglalás u. 13. sz. alatti lakos akinek megbízatása 2008. április 7. naptól 2012. május 31. 

napjáig tart. 

 



73 

 

Nem lehet felügyelő bizottsági tag az: 
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, 

mentesülésének időtartamáig, 

- akit valamely foglalkozástól eltiltottak az ítélet hatálya alatt, 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 283/2011. (XI.29.) Kt. sz. 

határozatával (amely az 5/2011. (XI.29.) számú alapítói határozatnak minősül) 2011. 

november 29-én módosította a TIVA-Szolg Kft. alapító okiratát. 

 

Tiszavasvári, 2011. november 29.   

 

 

 

 

 

 

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

     Tiszavasvári Város Önkormányzata                         

                              dr. Fülöp Erik polgármester                                

                                       

Ellenjegyzem: 

Nyíregyháza, 2011. ……………………..hó…….nap   

 

 

 

 

 

 

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

Dr. Vaskó László 

ügyvéd 
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Tárgy: (11. np.): Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár vezetői 

álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 

 

Bundáné Badics Ildikó jegyző: 

Arról tájékoztatta a képviselőket, hogy 2011. november 11-én járt le a Művelődési Központ és 

Könyvtár intézményvezetői álláspályázatára a pályaművek benyújtásának határideje, és a 

kiírásra négy személy nyújtott be pályázatot. Hozzátette, hogy a beérkezett pályaművek 

pályázati kiírásnak való megfelelését a határozat-tervezet mellékletét képező táblázat 

tartalmazza. Hozzáfűzte, hogy a korábban kiküldött anyagban az szerepel, hogy egyik pályázó 

pályázata sem érvényes, mivel egyikük sem csatolta a pályázati kiírásban meghatározott 

dokumentumokat hiánytalanul, ami a pályázati kiírás eredményes elbírálásához szükséges. 

Azzal folytatta, hogy az egyik pályázó a Művelődési Központ és Könyvtár korábbi 

intézményvezetője, Lázár István volt, aki 2011. október 31. napjáig látta el az 

intézményvezetői feladatokat, és a pályázati anyagának hiányossága az volt, hogy nem 

igazolta a szakmai gyakorlatát okirat másolati példányával. Hozzáfűzte, hogy a pályázatok 

áttanulmányozását követően felvette a kapcsolatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatallal, annak tisztázása érdekében, hogy szükséges-e a szakmai gyakorlat külön 

igazolása a pályázat részeként Lázár István esetében. Elmondta, hogy akkor arra az 

álláspontra jutottak, hogy a korábbi intézményvezetőnek is be kell nyújtania a szakmai 

gyakorlatát igazoló dokumentumok másolati példányát. Amikor az Oktatási és Kulturális 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta, hogy Lázár István pályázatát fogadják el 

érvényesnek. Elmondta, hogy ezt követően ismételten felvette a kapcsolatot az Önkormányzat 

törvényességi felügyeletét ellátó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal a kérdés 

tisztázása érdekében. Hozzáfűzte, hogy ekkor többszöri telefonváltás után azt az információt 

kapta, hogy a Kormányhivatalnál dolgozók egyike ismer egy hasonló ügyet, amely a 

Legfelsőbb Bíróság elé került, és amiből arra lehet következtetni, hogy a Képviselő-testület 

nem követ el hibát, hogyha a saját nyilvántartása alapján elfogadja igazoltnak a szakmai 

gyakorlatot Lázár István esetében. Elmondta azt is, hogy kérték a Kormányhivataltól a szóban 

forgó Legfelsőbb Bírósági állásfoglalás másolati példányát, azonban ők arra hivatkoztak, 

hogy ez egy belső szakmai anyag, amit nem lehet kiadni. Elmondta még, hogy a 

Kormányhivatal tájékoztatásának megfelelően a pályázatokat újra értékelték, és a pályázati 

anyagok a testületi ülés napjának délelőttjére összehívott Szakmai - Szakértő Bizottság elé 

kerültek, amelynek megállapításait dr. Köblös Ibolya a téma felelőse fogja felolvasni a 

testület számára. Arról is tájékozatta a megjelenteket, hogy a testületi ülésen új határozat-

tervezetek kerültek kiosztásra, amelyben a három formai hibás pályázat érvénytelenségéről 

döntene a Képviselő-testület, míg Lázár István intézményvezetői pályázata tekintetében 

megállapításra kerül a pályázat érvényessége, továbbá annak eredményességéről határoz a 

testület a két alternatíváról való szavazással. 

 

dr. Köblös Ibolya témafelelős: 

Elmondta, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláspályázatára 

beérkezett pályaművekről a Szakmai - Szakértői Bizottság 2011. november 29-én megtartott 

ülésén az alábbi megállapításokat tette:  

 

„Megállapította, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére 

beérkezett pályázatra 4 pályamű érkezett, amelyek közül három formai hibás ezért nem volt 

értékelhető a Bizottság számára. 



75 

 

 

Megállapította továbbá, hogy Lázár István pályázó pályázata mind formailag, mind tartalmilag 

megfelel a pályázat kritériumainak. Lázár István szakmai, vezetői programja precíz, reális, 

előremutató, az intézmény jelenlegi eredményeit is figyelembe vevő, összhangban áll a 

Művelődési Központ Könyvtár jelenlegi személyi és tárgyi feltételeivel, a város gazdasági 

helyzetét is figyelembe veszi és összességében megvalósítható. 

 

Fentiek alapján a Szakértői Bizottság a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői 

feladatainak megbízásával a következő 5 éves időtartamra Lázár Istvánt javasolta megbízni a 

Képviselő-testület számára.” 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 

előterjesztésről nem született döntés. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Lázár 

István pályázatát fogadja el érvényesnek. 

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Azt mondta, hogy egyetért a Szakmai Bizottság most elhangzott megállapításaival, hiszen 

Lázár István a kultúráért mindent megtesz Tiszavasváriban, és volt rá példa, hogy a Vasvári 

Pál Emléknapon a betegágyából irányította az eseményeket. Reményét fejezte ki, hogy a 

testület mostani döntésével támogatni fogja Lázár István további intézményvezetői 

munkavégzését. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést 

szavazásra bocsátotta. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

284/2011.(XI.29) Kt. számú 

 határozata 

 

 

A Művelődési Központ és Könyvtár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett 

pályázatok elbírálásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
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1) a 257/2011. (X.04.) Kt számú határozattal kiírt a Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezető (magasabb vezető) álláspályázatra benyújtott Belinszki József 

pályázatát - a beérkezett pályázati anyag benyújtásának formai hibájára tekintettel 

(nem postai úton történt a pályázat benyújtása, szakmai gyakorlatát okirat másolatával 

nem igazolta, a beküldött erkölcsi bizonyítvány nem eredeti példány, és három 

hónapnál régebbi) miatt – érvénytelennek nyilvánítja. 

 

2) felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a pályázat benyújtóját a 

beküldött pályázati anyag egyidejű visszaküldésével. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

285/2011.(XI.29) Kt. számú 

 határozata 

 

 

A Művelődési Központ és Könyvtár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett 

pályázatok elbírálásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1) a 257/2011. (X.04.) Kt számú határozattal kiírt a Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezető (magasabb vezető) álláspályázatra benyújtott Pál Istvánné 

pályázatát - a beérkezett pályázati anyag benyújtásának formai hibájára tekintettel (a 

pályázó iskolai végzettsége nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak, a 

beküldött erkölcsi bizonyítvány nem eredeti) miatt – érvénytelennek nyilvánítja. 

 

2) felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a pályázat benyújtóját a 

beküldött pályázati anyag egyidejű visszaküldésével. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

286/2011.(XI.29) Kt. számú 

 határozata 

 

 

A Művelődési Központ és Könyvtár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett 

pályázatok elbírálásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1) a 257/2011. (X.04.) Kt számú határozattal kiírt a Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezető (magasabb vezető) álláspályázatra benyújtott Juhász Borbála 

pályázatát - a beérkezett pályázati anyag benyújtásának formai hibájára tekintettel (a 

pályázó szakmai gyakorlatát okirat másolatával nem csatolta, intézményvezető 

tanfolyam eredményes elvégzését okirattal nem igazolta) miatt – érvénytelennek 

nyilvánítja. 

 

2) felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a pályázat benyújtóját a 

beküldött pályázati anyag egyidejű visszaküldésével. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

 

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

Lázár István intézményvezetői pályázatát érvényesnek nyilvánította, a határozat-tervezet 

„A” alternatívájáról 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodással többségi 

igen szavazat hiányában nem született döntés, míg a határozat-tervezet „B” alternatívájáról 

6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

287/2011.(XI.29) Kt. számú 

 határozata 

 

 

A Művelődési Központ és Könyvtár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett 

pályázatok elbírálásáról 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1) a 257/2011. (X.04.) Kt számú határozattal kiírt a Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezető (magasabb vezető) álláspályázatra benyújtott Lázár István 

pályázatát érvényesnek nyilvánítja, arra tekintettel, hogy a pályázó szakmai 

gyakorlatát igazoló eredeti dokumentumok a pályázat kiírójánál megtalálhatók, és a 

pályázat egyebekben megfelel a pályázati kiírásban szereplő valamennyi feltételnek. 

 

 

2) megállapítja, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető (magasabb 

vezető) pályázati kiírásra beérkezett pályaművek egyike sem kapta meg a Képviselő-

testület tagjai többségének támogatását, amelyre tekintettel a 257/2011. (X.04.) Kt. 

számú határozattal kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

 

3) felkéri a polgármestert, hogy az egyetlen érvényes pályázat benyújtóját, Lázár Istvánt 

a döntésről értesítse. 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

4) a 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet 7.§ (10) bekezdése alapján dönt a Művelődési 

Központ és Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) pályázat újbóli kiírásáról az 

alábbiak szerint: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján 

pályázatot hirdet a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2012. február 1. –től 

2017. január 31. napjáig szól.  

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A település közművelődési tevékenységének, a városi ünnepségek lebonyolításának 

koordinálása. A helyi hagyományok felkutatása, megőrzése, a helyi amatőr képzőművészek 

felkutatása, összefogása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek 

szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Városi 

Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a Képviselő-testület által az adott munkakörre megállapított 

határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

- felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú 

egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; 

- a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a 

képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált 

vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó 

közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja, 

- a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy nem 

szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával 

rendelkező esetén felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő 

feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett; 

- kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez; 

- büntetlen előélet; 

 és/vagy 

- könyvtári szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú 

egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai 

könyvtárosi képzettség; 

- felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy nem szakirányú 

egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával rendelkező 

esetén a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, 

azzal, hogy könyvtárban magasabb vezető beosztáshoz a 2009 után szerzett főiskolai 

könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat szükséges; 

- büntetlen előélet. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- legalább 1-3 év vezetői tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
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 részletes szakmai önéletrajzot 

 vezetői programot 

 végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

 nyilatkozatot arról, hogy - pályázatával kapcsolatban- testületi ülés keretében 

kívánja-e zárt ülés megtartását. 

 nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati 

anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. február 1. 

napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bundáné Badics Ildikó jegyző nyújt, a 

42/520-500 -as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 4239-17/2011., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Képviselő-testület a pályáztató által felkért, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakmai-szakértői bizottság írásbeli 

véleményezését követő ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából, 

tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó 

dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, 

vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- Tiszavasvári Város Honlapja – 2011. december 6. 

- Vasvári Hírmondó Tiszavasvári – 2011. december 11. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon 

szerezhet. 
 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. 

 

Felkéri a polgármestert a pályázat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 

Képzési Központ internetes oldalán, a Vasvári Hírmondóban és a Város honlapján történő 

megjelentetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2011. december 11.   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Hozzászólások: 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Szerinte ez a mostani intézményvezetői pályázatról történő szavazás „színjáték” volt a város 

vezetői részéről, és irreális is, hiszen Lázár István sokat tett eddig a város érdekében a 

Művelődési Központ és Könyvtár vezetésével. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Azt mondta, hogy ő tartózkodott a mostani döntés meghozatalakor, mivel nem látja, hogy azt 

a drasztikus költségcsökkentést, amit a jövő évre előirányoztak a Művelődési Központ és 

Könyvtárnál Lázár István vezetésével végre lehetne-e hajtani. 

 

Lázár István pályázó: 

Elmondta, hogy immár 16 éve vezetője a Művelődési Központ és Könyvtárnak, és szerinte 

egy ilyen döntés meghozatalához erősebb indokok kellenek, mint a jövő évi 

költségcsökkentés, amire Dr. Fülöp Erik polgármester hivatkozott. Hozzátette, hogy azért is 

jelent meg most a testületi ülésen, hogy ha valamelyik képviselőnek lenne kérdése, feltehesse 

azokat. Kifogásolta, hogy a mostani döntésben nem vették figyelembe a képviselők a 

Szakértői Bizottság véleményét. 

 

 

Tárgy (12.np.): Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül és 1 tartózkodással a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület 

számára. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Hozzászólások: 

 

Lippai Lajos ügyvezető, Lippai és Lippai Kft.: 

Elmondta, hogy mindössze az inflációarányos emelést kérték megszavazni a testülettől, ami 

decemberben szokott megtörténni, 2010-ben decemberben viszont nem volt áremelés, hanem 

erre 2011. márciusban került sor. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Szerinte mivel idén márciusban már volt egy emelés, ezért 2012. márciusban kellene 

visszatérni a témára. 
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Papp Mária képviselő: 

Csatlakozott az előtte szóló képviselő javaslatához. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést 

szavazásra bocsátotta azzal a kiegészítéssel, hogy „a temetői díjtételek felülvizsgálatáról 

szóló előterjesztést 2012. márciusában ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.” 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

288/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

a temetői díjtételek felülvizsgálatáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

A Képviselő-testület 

 

1.) a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében szereplő temetői díjtételek felülvizsgálatát követően úgy dönt, 

hogy a temetői díjakat 2012. január 1. napjától nem emeli.  

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy  

 

a) a felülvizsgálat eredményéről tájékoztassa a Tiszavasvári Városi Köztemető üzemeltetését 

végző Lippai és Lippai Kft.-t; 

 

b) a temetői díjtételek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 2012. márciusában ismételten 

terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: azonnal,     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

illetve esedékességkor   
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő Strandfürdő Kft. 

értékesítésének előkészítéséről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 

előterjesztésről nem született döntés. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Hozzászólások: 

 

Papp Mária képviselő: 

Megkérdezte, hogy van-e már érdeklődő a társaság megvásárlására, mivel egy befektető 

talán nagyobb összegből tudná megoldani a Strandfürdő üzemeltetését. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Azt válaszolta, hogy vannak érdeklődők, de most a Képviselő-testületnek kell döntenie, 

hogy az első lépést megtegye a Strandfürdő értékestése felé vezető úton, és ahhoz, hogy 

2-3 hónap múlva akár egy konkrét pályázati kiírás a testület elé kerülhessen. 

Megjegyezte, hogy a mostani döntésben ösztönző erő lehet az is, hogy most veszteséges 

a vállalkozás, és majd mérlegelni kell, hogy az eladás a jobb a cégnek, vagy kedvezőbb 

lenne egy 10-15 éves bérbeadás például. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Reményét fejezte ki, hogy ez az értékestés sikerülni fog, nem úgy, mint a TIVA-Szolg 

Kft-é, ami ha összejön megoldhatta volna a város gazdasági problémáit. 

 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megjegyezte, hogy a TIVA- Szolg Kft. bérbeadása azért hiúsult meg, mert nem volt 

olyan személy, vagy cég, aki megvette volna a társaságot. 

 

Császár József alpolgármester: 

Azt mondta, hogy a TIVA-Szolg Kft. most indul fejlődésnek, és jövőre 30-40 millió 

forintos bevételt várnak tőle, ezért az ilyen társaságot szerinte nem szabad eladnia az 

Önkormányzatnak. Hozzátette, hogy a korábbi eladási kísérletnek a TIVA-Szolg Kft 

esetében technikai okai voltak. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az elhangzottakhoz hozzátette, hogy az előző ciklusban Rozgonyi Attila polgármester úr 

azt tervezte, hogy amennyiben sikeresen értékesítik a TIVA- Szolg Kft-ét, akkor a 

körülbelül 500 millió forintos bevétel egy részét a strand fejlesztésére, egy részét 

önkormányzati tartalékok képzésére, míg 100 millió forintot költségcsökkentésre 

fordítottak volna. 

 



84 

 

Palló Sándor képviselő: 

Felszólította Dr. Fülöp Erik polgármestert, és Császár József alpolgármestert, hogy 

vállalják a mostani költségcsökkentés következményeit, és nézzenek szembe a városban 

közszférában foglalkoztatott lakosokkal. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Elmondta, hogy ők már korábban felvették a kapcsolatot a lakossággal, a közszférában 

dolgozókkal, és a vállalkozókkal is, és mindenkit tájékozattak róla, hogy milyen 

lehetőségei vannak gazdasági téren az Önkormányzatnak, és a vezetőség vállalja a 

következményeket a döntéseiért. 

 

Császár József alpolgármester: 

Azt mondta, hogy a képviselők másfél évvel ezelőtt is példát mutattak a lakosságnak, 

amikor lemondtak a tiszteletdíjukról. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megjegyezte, hogy Császár József alpolgármester fele annyi pénzért vállalta az 

alpolgármesterséggel járó feladatokat, mint korábban bárki. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Tudomása szerint, mikor Dr. Fülöp Erik polgármester egyeztetett az Önkormányzati 

költségvetéssel kapcsolatban az Általános Iskolában dolgozókkal senki nem mondta, 

hogy csökkentsék a fizetését. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő által elmondottakra azt mondta, hogy a 

mostani költségcsökkentés olyan, mint, amikor a Kormány bevezet egy újabb adónemet, 

mivel senki nem mondja, hogy adót akar fizetni. Hozzátette, hogy vagy ezt a megoldást 

választják, és mindenkinek csökken egy kicsivel a fizetése, vagy 40-50 pedagógust is el 

kell bocsátani például. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt Dr. Fülöp 

Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

289/2011. (XI. 29.) Kt. számú  

határozata 

 

az önkormányzati tulajdonban lévő Strandfürdő Kft. értékesítésének előkészítéséről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § 

(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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A Képviselő-testület  

 

1.) egyetért a Strandfürdő Kft. értékesítésével; 

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a Strandfürdő Kft. értékesítésének jogi lehetőségét vizsgálja 

meg, és ennek ismeretében az értékesítésre vonatkozó konkrét intézkedéseket terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

Csócsics Gordon képviselő elhagyta az üléstermet, a Képviselő-testület 9 fővel továbbra 

is határozatképes volt. 

 

Tárgy (14.np.): Előterjesztés a LEADER program IV. tengelyének keretében 

benyújtott és elnyert pályázatok visszamondásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Csikós László Márk Építési irodavezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 

előterjesztésről nem született döntés. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 3 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a „Vasvári Vendégház kialakítása a 

csónakázó tó mellett” című eredményes pályázat visszamondásáról szóló határozat-tervezetet, 

3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással „A Városi Strandfürdő 

körmedencéjének lefedése” című eredményes pályázat visszamondásáról szóló határozat-

tervezetet, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással „A gyári lakótelepen 

szabadidős és sportlétesítmények kialakítása, felújítása” című eredményes pályázat 

visszamondásáról szóló határozat-tervezetet, továbbá 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

1 tartózkodással a „Kézműves műhelyek kialakítása az Ifjúsági Tábor területén” című 

eredményes pályázat visszamondásáról szóló határozat-tervezetet a Képviselő-testület 

számára elfogadásra javasolja. 

 

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Népjóléti és Sport Bizottsága 1 igen 

szavazattal, 2 tartózkodással nem hozott határozatot a „Vasvári Vendégház kialakítása a 

csónakázó tó mellett” című eredményes pályázat visszamondásáról; 1 igen szavazattal,  2 

tartózkodással nem hozott határozatot a „Városi Strandfürdő körmedencéjének lefedése” ” 

című eredményes pályázat visszamondásáról; 3 tartózkodással nem hozott határozatot a 

„gyári lakótelepen szabadidős és sportlétesítmények kialakítása, felújítása” című eredményes 

pályázat visszamondásáról; továbbá 1 igen szavazattal, 2  tartózkodással nem hozott 

határozatot a „kézműves műhelyek kialakítása az Ifjúsági Tábor területén” című eredményes 

pályázat visszamondásáról. 
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Bakné Répási Ágnes képviselő elhagyta az üléstermet a Képviselő-testület 8 fővel továbbra 

is határozatképes volt. 

 

 

Hozzászólások: 

 

 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Elmondta, hogy 2011. december 2-ig a közbeszerzési eljárás lefolytatásával együtt meg 

kellene kezdeni a kivitelezést is ezen pályázatok megvalósítása esetében, ami most már 

lehetetlen. Hozzátette, hogy sajnálatos módon a nyáron lefolytatott közbeszerzési kiírás is 

sikertelen volt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

290/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

A „Vasvári Vendégház kialakítása a csónakázó tó mellett” 

című eredményes pályázat visszamondásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy a „Vasvári Vendégház kialakítása a csónakázó tó mellett” 

című pályázat megvalósításához az Irányító Hatóságot képviselő Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által megítélt 

nettó 21.709.268 Ft támogatást nem veszi igénybe, és a beruházást nem kívánja 

megvalósítani. 
 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy döntésről értesítse az Irányító Hatóságot és a döntés 

értelmében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

291/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

 

„A Városi Strandfürdő körmedencéjének lefedése” 

című eredményes pályázat visszamondásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy „A Városi Strandfürdő körmedencéjének lefedése” című 

pályázat megvalósításához az Irányító Hatóságot képviselő Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által megítélt nettó 

25.348.630 Ft támogatást nem veszi igénybe, és a beruházást nem kívánja 

megvalósítani. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy döntésről értesítse az Irányító Hatóságot és a döntés 

értelmében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

292/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

 

 

„A gyári lakótelepen szabadidős és sportlétesítmények kialakítása, felújítása” 

című eredményes pályázat visszamondásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
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1. Kifejezi szándékát, hogy „A gyári lakótelepen szabadidős és sportlétesítmények 

kialakítása, felújítása” című pályázat megvalósításához az Irányító Hatóságot képviselő 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 

által megítélt nettó 16.469.368 Ft támogatást nem veszi igénybe, és a beruházást nem 

kívánja megvalósítani. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy döntésről értesítse az Irányító Hatóságot és a döntés 

értelmében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 

 

 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

293/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

 

„Kézműves műhelyek kialakítása az Ifjúsági Tábor területén” 

című eredményes pályázat visszamondásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy „Kézműves műhelyek kialakítása az Ifjúsági Tábor 

területén” című pályázat megvalósításához az Irányító Hatóságot képviselő 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 

által megítélt nettó 10.034.884 Ft támogatást nem veszi igénybe, és a beruházást nem 

kívánja megvalósítani. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy döntésről értesítse az Irányító Hatóságot és a döntés 

értelmében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés az Ifjúsági Tábor fejlesztése érdekében 2001. évben 

megvalósult pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalásról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Csikós László Márk Építési irodavezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 

előterjesztésről nem született döntés. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Hozzászólások: 

 

Császár József alpolgármester: 
Elmondta, hogy ez a mostani fizetési kötelezettség egy 2001. évi „baki” következménye. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

294/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

 

Az Ifjúsági Tábor fejlesztése érdekében 2001. évben megvalósult 

pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalásról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási 

Nonprofit Kft. által tett megállapítást elfogadja, miszerint az Önkormányzat „A 

Tiszavasvári ifjúsági tábor komfortfokozatának bővítése” című pályázat során nem a 

34/TC-Sz/2000. számú Támogatási Szerződésben foglaltak szerint járt el. 

 

2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács a 216-1/2011. (VI.30.) 

MTT számú határozatával megállapított 4.799.390 Ft visszafizetését részletekben 

kívánja teljesíteni a Tanácshoz benyújtott kérelemben foglaltak szerint: 2011. július 

26-ig sor került 299.390 Ft átutalására, a fennmaradó 4.500.000 Ft összeget pedig 

2011. október 20-tól kezdődően 15 hónap alatt havonta 300.000 Ft-os részletekben 

utalja, melyről a testület tagjai a 2011. július 21-én megtartott testületi ülésen kaptak 

szóbeli tájékoztatást a két ülés között végzett tevékenység részeként. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy 
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- a 2011. évben esedékes 1.199.390 Ft költségvetésben történő átvezetéséről, 

továbbá 900.000 Ft átutalásáról gondoskodjon, 

 

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács később 

megszületendő döntésének értelmében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

Tárgy (16.np.): Előterjesztés Tiszavasvári belterületi vízrendezése érdekében 

pályázat benyújtásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Csikós László Márk Építési irodavezető 

 

Csikós László Márk témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Arról tájékoztatott, hogy a határozat –tervezet „A” alternatívájának 3.pontjában a beruházás 

összköltsége a következőképpen módosul: 

A beruházás összköltsége: 125.318.000 Ft 

Igényelt támogatás (90 %): 112.786.000 Ft 

Önkormányzati sajáterő (10 %): 12.532.000 Ft 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 

előterjesztésről nem született döntés. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy 

szavazzanak a határozat-tervezet „A” alternatívájáról. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

295/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári belterületi vízrendezése érdekében pályázat benyújtásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-alföldi Operatív 

Program keretében kiírt ÉAOP-5.1.2/D-11. kódszámú, Belterületi bel- és csapadékvíz-

védelmi fejlesztések című felhívásra pályázatot nyújt be „Tiszavasvári Város belterületi 

vízrendezése” címmel. 
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2. A pályázat benyújtására konzorciumi formában kerül sor. A konzorcium vezetője 

(projektgazda) Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

4.), a konzorcium tagja a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (4025 

Debrecen, Hatvan u. 8-10.). 

 

3. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

A beruházás összköltsége: 125.318.000 Ft 

Igényelt támogatás (90 %): 112.786.000 Ft 

Önkormányzati sajáterő (10 %): 12.532.000 Ft 

 

4. A beruházás megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi, illetve 

a beruházás megvalósításának éve szerinti költségvetésében biztosítja. 

 

5. A pályázat elkészítésével a TISZATÉR Társulást (4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.) 

bízza meg bruttó 375 000 Ft díj ellenében. A pályázat pozitív elbírálása esetén 

pályázatírót a támogatási összeg 1,5 %-nak megfelelő mértékű szakértői díj illeti meg. 

 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a 

 

- Konzorciumi együttműködési megállapodást a Tiszántúli Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatósággal kösse meg, 

 

 

- pályázatot az ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP KSZ-hez (4002 Debrecen 2., Pf. 501.) 

nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

Tárgy (17.np.): Előterjesztés a járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Kabai Jakabné köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Arról tájékoztatott, hogy a Kistérségi Tanács megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 

előterjesztést a Képviselő-testület számára. 
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Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy 

szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

296/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

Járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításáról 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. végrehajtásáról szóló 337/200. (XII.30.) Korm. 

rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján kezdeményezi a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi 

Társulásnál, hogy támogassa: 

 

1.  a járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosítását – heti 6 órában gyógytorna szolgáltatás 

biztosítása érdekében- oly módon, hogy a rendelkezésre álló sebészet 8 szakorvosi 

óraszám heti 7 órára, valamint a meglévő heti 30 fizioterápia nem szakorvosi óraszám 25 

órára módosítja. 

 

2.  felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási 

Tanácsot az átcsoportosítás engedélyeztetéséhez a szükséges intézkedések megtétele 

céljából.  

 

 

 

Határidő:  azonnal                                       Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
                                                                                     

            

 

 

Tárgy (18.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti társasház 

felújításáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 

előterjesztésről nem született döntés. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 
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Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy 

szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

297/2011. (XI.29.) Kt. számú  

határozata 

 

A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti társasház felújításáról, valamint Alapító 

Okiratának módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 80. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület  

 

1./  elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal a Tiszavasvári, Kossuth u. 

2. szám alatti társasház Alapító Okiratának módosítását, valamint a társasház Szervezeti 

és Működési Szabályzatát, tekintettel arra, hogy az önkormányzati érdekeket nem sért. 

   

 felkéri a polgármestert, hogy a társasház Alapító Okiratát és a Szervezeti és Működési 

Szabályzatot az Önkormányzat képviseletében írja alá. 

 

Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

2./  felkéri jegyzőt, hogy a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti társasház Felújítási 

Bizottságában való közreműködésre jelölje ki a Polgármesteri Hivatal műszaki 

végzettségű köztisztviselőjét. 

 

Határidő: esedékességkor     Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 

 

3./ nem kívánja a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti önkormányzati lakások nyílászáróit  

kicserélni. 

       felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Tiszavasvári Lakásszövetkezet 

Elnökét. 

 

       Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

4./ tudomásul veszi a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti társasházban található 

önkormányzati tulajdonú öt lakás és egy üzlethelyiség energetikai felújításának 

összköltségét, mely 6.309.819 Ft.  
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények 

működtetésének átvételéről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-

testület számára. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy 

szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

298/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

Tájékoztató a szociális és gyermekjóléti intézmények működtetésének átvételéről 

 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztató a szociális és 

gyermekjóléti intézmények működtetésének átvételéről szóló előterjesztéssel kapcsolatban 

az alábbi döntést hozza:  
 

1. Az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához 

szükséges intézkedések megtételéről szóló 145/2011. (VI.23.) számú határozatát fenntartja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az álláspontok közelítése érdekében továbbra is 

egyeztetéseket folytasson le, melyek eredményéről tájékoztassa a testületet. 

 

 

 

Határidő:                  Felelős: Dr. Fülöp Erik 

1. pont: azonnal                                                         polgármester 

2. pont: esedékességkor                                
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés a 2012. évi közmunkaigény jóváhagyásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a munkaügyi központ tájékoztatása alapján 2011. november 22. és december 

5. napja között a minisztérium munkatársai vizsgálják felül az Önkormányzat által benyújtott 

2012-es közmunka igénylő adatlapokat, így a bemutatott projektelemek megvalósítása a 

tervtől jelentősen eltérhet, ezen kívül előfordulhat, hogy a valamely projektelem a feltételek 

biztosításának hiányában nem valósul meg. Hozzátette, hogy a benyújtáshoz nem feltétlenül 

szükséges a testület jóváhagyó határozata, azonban most azt kérik, hogy a képviselők adjanak 

felhatalmazást arra vonatkozólag, hogy a minisztérium munkatársaival történő egyeztetés 

eredményétől függően a lehetőségeknek megfelelően módosításra kerüljön a közmunkaigény. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-

testület számára. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 

ezért az előterjesztésről nem született döntés. 

 

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy 

szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

299/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

 

 

Tájékoztató a 2012. évi közmunkaigény jóváhagyásáról 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztató a 2012. évi 

közmunkaigény jóváhagyásáról előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  

 

1. A 2012 évi közmunkaigényt a melléklet szerinti adattartalommal elfogadja. 

 

2.Felhatalmazza a polgármestert, hogy a minisztérium munkatársaival történő egyeztetés 

eredményétől függően a lehetőségeknek megfelelően módosítsa a közmunkaigényt. 

 

 

 

Határidő:                  Felelős: Dr. Fülöp Erik 

polgármester 

1. pont: azonnal 

2.pont: esedékességkor  
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KÖZMUNKAIGÉNY 2012. 

 

I. Bevezető 

 

A 2012-es év tervezett közmunkaigényének ismertetését megelőzően néhány változásról 

szeretném tájékoztatni Önöket. 2011 szeptemberétől a közfoglalkoztatás rendszerében 

jelentős változások következtek be. 

Az újonnan hatályba lépő, a közfoglalkoztatási bérről szóló kormányrendelet értelmében 

2011. szeptember 1. napjától jóval kevesebb bérért dolgoznak a közmunkások.  

A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított 

közfoglalkoztatási bér a szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő 

munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén: 

- havibér alkalmazása esetén 57 000 forint, 

- hetibér alkalmazása esetén 13 120 forint, 

- napibér alkalmazása esetén 2 624 forint. 

A legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén 

a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése 

esetén: 

- havibér alkalmazása esetén 78 000 forint, 

- hetibér alkalmazása esetén 17 950 forint, 

- napibér alkalmazása esetén 3 590 forint. 

A havi közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér-részletekben történik. 

 

A 2011.08.31. napján, vagy azt megelőzően megkötött hatósági - és munkaszerződés 

alapján létrejött jogviszonyok esetében azonban még a kötelező munkabért és garantált 

bérminimumot kellett alkalmaznunk, mivel ezekben az esetekben a foglalkoztatásra irányuló 

szerződés megkötésének napja volt az irányadó.  

Így azok többsége, akiket szeptembertől foglalkoztat a kincstár, a magasabb bért kapja, míg 

az októberrel kezdődő foglalkoztatási jogviszonyok esetén már az alacsonyabb bért fizetjük. 

 

A 2012-es foglalkoztatást azok alapján az információk alapján terveztük, melyeket a 

munkaügyi központ 2011. november 7. napján közölt a településekkel.  

A tájékoztató értelmében az önkormányzatok 6 mintaprogramhoz csatlakozhatnak a 

közmunka megszervezésekor. 

Ezek az alábbiak: 

- mezőgazdasági projekt, (Friss alapanyag biztosítása a településeken működő 

konyhák számára. Más településeknek segítségnyújtás. A megtermelt zöldség, 

gyümölcs, kisállattenyésztés biztosítsa az önkormányzati intézmények ellátását, 

valamint a többlettermékek esetleges feldolgozását, értékesítését.) 

- mezőgazdasági utak rendbetétele, (Mezőgazdasági telepek, majorok bekötése a 

közút hálózatba, a termékek, termények, állatok biztonságos szállításának 

megkönnyítése. Össze kell kapcsolni a külterületi belvíz elvezetési feladatok 

végrehajtásával.) 

- belvízelvezetés, (A településeket, mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek 

kialakulásának megelőzése, a belvízelvezető árkok kialakítása, rendszeres 

karbantartása.) 



98 

 

- illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, (A települések és külterületek 

megtisztítása, a tiszta környezet fenntartása. Az illegális hulladéklerakó helyek, a 

hulladékfajták és mennyiség feltérképezése.  

Felszámolás megtervezése. /létszám, eszköz, gép, munkaóra, rakodó- szállító 

kapacitás, szállítási útvonal, szállítási ütemezés, lerakó hely, költség/ Új illegális 

hulladéklerakások megakadályozásának feladatai /személyi, dologi, eszköz igény/). 

- a közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának kialakítása, (Folyamatos 

munkalehetőség, megélhetés biztosítása. Fóliaházak, üvegházak kialakítása, 

betonelem gyártás, karbantartási tevékenységek, faipari tevékenység.) 

- bio- és megújuló energiatermelés, (Drága gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a 

fűtőanyag helyi biztosítása és új vegyes tüzelésű kazánok párhuzamos beállítása. 

Várható megtakarítás bemutatása. A fűtőanyagot a mezőgazdasági projekt állítja elő.) 

- közúthálózat javítása (Az önkormányzati és állami kezelésű úthálózat karbantartása, 

javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a balesetveszély csökkentése. 

Közútkezelő szakembereinek bevonása. Az útpálya mellett az útszél és a mellette lévő 

árok karbantartása. Belvíz elvezetési feladatokhoz kapcsolható.) 

 

A mintaprogramok beruházási és dologi költségei és kiadásai teljes összegben támogathatóak. 

A korábban ismertetett, szeptemberben hatályba lépő szabályozástól eltérően a programokban 

kizárólag 8 órában foglalkoztathatóak a közmunkások.  

A megvalósításhoz javasolt költségkeret nem haladhatja meg a 2012 évre tervezett program 

időtartamának  

- első felére vonatkozóan a: 110.000Ft/fő/hó összeget 

- második felére vonatkozóan a: 100.000Ft/fő/hó összeget 

 

A téli program összefoglaló ismertetésétől (folyamatos munkalehetőség, megélhetés 

biztosítása) eltérően ebben a projektelemben 2-2 hónapos (január, február, november, 

december) foglalkoztatás tervezhető és természetesen – a fenti leírás hiányossága ellenére - 

magában foglalhatja az utak siktalanítását is.  

 

A dologi költségek tervezésekor a megjelölt költségkeret átlagával számoltunk. 

(105.000FT/hó/fő) A csoportvezetők, brigádvezetők többletteljesítményének ellentételezése 

nem biztosítható a 105.000Ft terhére. Így az 57.000, valamint a 78.000.-Ft feletti rész erejéig 

terveztük a dologi igényt, természetesen sok esetben jócskán a lehetőségeken alul, figyelembe 

véve, hogy a bérek - így a dologi igény költségvetési forrása - is utólagos finanszírozású.  

 

Az munkaügyi központ tájékoztatása alapján 2011. november 22. és december 5. napja között 

a minisztérium munkatársai vizsgálják felül a 2012-es közmunka igénylő adatlapokat, így a 

bemutatott projektelemek megvalósítása a tervtől jelentősen eltérhet. Ezen kívül előfordulhat, 

hogy a valamely projektelem a feltételek biztosításának hiányában nem valósul meg 

 

 

II. Mezőgazdasági projektelem (A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma 

(a program során elvégzendő feladatok számbavétele és szakmai indoklása, a tevékenység 

bemutatása a foglalkoztatás helye szerint és a projekt egészére összesítve): 

 

Tiszavasvári Város adottságai, és múltja révén jelentős mezőgazdasági potenciállal 

rendelkezik. Az önkormányzat és egyik intézménye szintén rendelkezik körülbelül 60 ha 

földterülettel, és 600 m2 fóliasátorral.  
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A fóliasátrakban megoldható az időjárási viszonyokat nehezen viselő növények termesztése, 

mint például a paradicsom, paprika, uborka, karalábé. A fóliasátrak fűtését megújuló 

energiaforrások felhasználásával olcsón és fenntartható módon tudjuk biztosítani, a termálvíz 

hője télen és tavasszal felhasználható a fűtésre. A fűtött fóliasátor miatt a palánták magról 

történő nevelése már év elején megkezdődhet. A megfelelő gondozás során így jó minőségű 

primőr árut állíthatunk elő, melyeknek a helyi konyhák és a környező felvásárlók adhatnak 

piacot.  

A zöldségtermesztés és annak előkészítő valamint utómunkái áprilistól egészen szeptember 

végéig mintegy 4,3 ha területen valósulhatnának meg az önkormányzati tulajdonban lévő 

földterületeken. Ehhez szükség lenne betanított segédmunkásokra és megfelelő 

munkairányítókra a hatékony, szakszerű munkavégzés érdekében. Az egyes gazdálkodási 

folyamatok nagy munkaerőigénnyel járnak, amit támogatott foglalkoztatás segítségével 

tudunk biztosítani. 

A fóliasátort és környékét, valamint a szántóföldet a terménylopások megelőzése érdekében 5 

fő éjjeli őrrel kívánjuk őriztetni.  

A város területén található konyhák alapanyag felhasználásához, a zöldségek előkészítéséhez 

5 fő konyhai kisegítőt igényeltünk.  

A város területén található önkormányzati és kistérségi társulás fenntartásában működő 

intézmények konyhái évente jelentős összeget költenek az étkeztetés biztosítása érdekében 

élelmezési alapanyagokra. A beszerzések sok esetben egészségtelen nagyipari termelésből 

származnak. Az önkormányzat hosszú távú célja, hogy a városi konyhák élelmiszer alapanyag 

igénye minél nagyobb arányban a helyi termelésből származzon. Ennek érdekében ki kell 

alakítani a munkavállalók azon rétegét, melyek a növénytermesztéshez, mezőgazdasághoz 

megfelelően értenek, valamint biztosítani kell az önkormányzati mezőgazdasági termelés 

hatékony rendszerének a létrehozását. Az önkormányzat távoli tervei között szerepel a 

későbbiekben egy állattartó telep kialakítása is, melyhez szintén a mezőgazdasági termelés 

biztosíthatná a takarmány előállítását. 

 

A program költségvetésének számszaki indoklása: 

Bér és járulékok költségei: 

A tervezett bérek esetében figyelembe vettük a közmunka bérminimumokat (57000 Ft és 

78000 Ft), valamint az önkormányzatokra érvényes járulékkedvezményt.  

Foglalkozás egészségügyi vizsgálat: 

A munkába állást megelőzően minden résztvevőnél kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat 

elvégzése. Ennek költsége 1900 Ft/fő (ÁFA mentes tevékenység), a program valamennyi 

résztvevőjére számolva a költsége: 110.200.-Ft. Ez a program keretében elszámolható, a 

dologi költségigény terhére. 

Védőruha és védőeszközök költségei:  

A résztvevők számára a munkavégzéshez a védőeszközök biztosítását a tervezett 

tevékenységek indokolják. A program során a foglalkoztatottak részére munkavédelmi 

kesztyű, védő lábbeli beszerzését igényeljük. Tervezett költség: 12.500 Ft/fő/év. 

Dologi kiadások:  

A dologi kiadásoknál a vetőmagok, növényvédőszerek, tápoldatok, termesztő edények, 

termőföld költségeit terveztük. Szükséges még a szántóföldi zöldségtermesztéshez a 

következő: gépi bérmunkák díjai, növényvédőszerek, vetőmag, műtrágya. 

Nagy tárgyi eszközként traktorra van szükségünk a hosszú távú termelés költséghatékony 

kialakításának feltételeként. Ehhez üzemanyagköltséggel számoltunk kiegészítve azt a 

munkások, valamint eszközeik munkaterületre szállításával. A traktor esetében 20-22 literes 

fogyasztás mellett hektáronként 2 nappal számítottuk az összesen 4,3  ha szántását.  
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Igényelt közvetlen költségek felsorolása: 
S

o
rs

z
á
m

Költség megnevezése
Mennyiségi 

egység

Elszámolni 

kívánt 

mennyiség

Ft/egy mennyiségi 

egység

Nettó költség

(Ft)
ÁFA

Összesen

(Ft)

1. Orvosi alk. vizsgálat fő 58 1900 110200 0 110200

2. Védőruha, védőeszköz fő 58 12500 580000 145000 725000

3. vetőmag fóliához (kisért.) db 1650 66000 16500 82500

4. termesztő edény (kisért.) db 2000 32500 8125 40625

5. termőföld fóliába (kisért.) m3 1,5 60000 15000 75000

6. növ.védősz. (kisért.) l 120000 30000 150000

7. bérmunka szántón (egyéb) munkaóra/ha 911600 227900 1139500

8. növ.védősz. Szántó (kisért) l/kg 720856 180214 901070

9. vetőmag szántóf. (kisért) mázsa 107,5 8000 688000 172000 860000

10. műtrágya (kisért.) mázsa 41 17875 586300 146575 732875

11. motoros permetező (nagyért.) db 1 187500 150000 37500 187500

12. öntözőtömlő (75 mm) (kisért.) m 300 1000 240000 60000 300000

13. szivattyú (nagyért.) db 1 150000 120000 30000 150000

14. üzemanyag (egyéb) l 1140 430 392160 98040 490200

15. traktor (nagyért.) db 1 6250000 5000000 1250000 6250000

16. kötözőeszközök (kisért.) méter 150000 120000 30000 150000

17.

18.

19.

20.

12344470Összesen:
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mezőgazdasággal kapcsolatos feladatok ellátása 0289/25, 0289/26 hrsz-on fóliasátor 10 segédmunkás

munkavezető 0289/25, 0289/26 hrsz-on fóliasátor 2 munkavezető

mezőgazdasági területek őrzése 0289/25, 0289/26 hrsz-on fóliasátor 5 portás, telepőr, egyszerű őr

konyhai feladatok ellátása Tv., Petőfi u. 1. 5 konyhai kisegítő

mezőgazdasággal kapcsolatos feladatok ellátása 0340/13 hrsz-ú kincstári használatba adott szántó 30 segédmunkás

munkavezető 0340/13 hrsz-ú kincstári használatba adott szántó 5 munkavezető

adminisztrátor Városi Kincstár Tiszavasvári, Tv., Báthory u. 6. sz. 1 adminisztrátor

Ellátandó feladat megnevezése
Ellátandó feladat helyszíne

(cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése)

Ellátandó feladathoz 

szükséges munkakör

Tervezett 

létszám

(fő)
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munkakör megnevezése FEOR

szakképzettség 

szükséges 

(igen/nem)

létszám*

(fő)

bér¹

(Ft)

járulék²

(Ft)

Bér- és 

járulék 

összesen

(Ft/fő)

Bér- és járulék 

mindösszesen

(Ft)

A támogatás 

mértéke

(%)

kezdete vége

 napi 

munkaidő

(óra/nap)

segédmunkás 9119 nem 10 6840000 923400 776340 7763400 100% 2012.01.01 2012.12.31 8

munkavezető 3139 igen 2 1872000 252720 1062360 2124720 100% 2012.01.01 2012.12.31 8

portás, telepőr, egyszerű őr 9231 igen 5 4680000 631800 1062360 5311800 100% 2012.01.01 2012.12.31 8

konyhai kisegítő 9236 nem 5 3420000 461700 776340 3881700 100% 2012.01.01 2012.12.31 8

segédmunkás 9119 nem 30 10260000 1385100 388170 11645100 100% 2012.04.01 2012.09.30 8

munkavezető 3139 igen 5 2340000 315900 531180 2655900 100% 2012.04.01 2012.09.30 8

adminisztrátor 4112 igen 1 936000 126360 1062360 1062360 100% 2012.01.01 2012.12.31 8

58 30348000 4096980 5659110 34444980

Igényelt támogatásFoglalkoztatásra vonatkozó adatok

Mindösszesen:

A tervezett foglalkoztatás 

 
 

A program időtartama: 2012. január 1. -2012. december 31. –ig 

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 58 fő 

Az igényelt előleg összege: 5985 eFt 

A felajánlott saját forrás összege: 0 eFt 
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III. Közúthálózat rendbetétele: 

 

Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetét tekintve csak támogatott foglalkoztatásból tudja közterületek rendbetételét, a szemétszedést, az 

ároktisztítást megoldani. Ezek azonban a higiénia, a tiszta környezet, a balesetmentes közlekedés érdekében elengedhetetlenül szükségesek.  

 

A program költségvetésének számszaki indokolása a bér, járulék, foglalkozás egészségügyi vizsgálat és a védőruha, védőeszközök tekintetében a 

II. pontban foglalt tematikának megfelelően alakul. 

 

Igényelt közvetlen költségek felsorolása magában foglalja a dologi igényt: 

 

S
o

rs
z
á

m

Költség megnevezése
Mennyiségi 

egység

Elszámolni 

kívánt 

mennyiség

Ft/egy mennyiségi 

egység

Nettó költség

(Ft)
ÁFA

Összesen

(Ft)

1. Orvosi alk. Vizsgálat fő 65 1900 123500 0 123500

2. Védőeszköz, védőruha fő 65 12500 650000 162500 812500

3. fűnyíró (nagyértékű) db 6 80000 384000 96000 480000

4. fűkasza (nagyértékű) db 6 140000 672000 168000 840000

5. gereblye (kisértékű) db 40 2000 64000 16000 80000

6. seprű (kisértékű) db 40 1000 32000 8000 40000

7. lapát (kisértékű) db 40 2000 64000 16000 80000

8. ásó (kisérétű) db 40 2000 64000 16000 80000

9. lombseprű (kisértékű) db 40 2000 64000 16000 80000

10. kézi kasza (kisértékű db 40 2500 80000 20000 100000

11. talicska (kisértéű) db 10 12000 96000 24000 120000

12. üzemanyag (egyéb) l 2000 430 688000 172000 860000

13. motorolaj (egyéb) l 10 2000 16000 4000 20000

14. damil (kisértékű) db 20 500 8000 2000 10000

15. fenőkő (kisértékű) db 20 250 4000 1000 5000

16. kisteherautó db 1 4000000 4000000 1000000 5000000

17.

18.

19.

8731000Összesen:
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Munkaterv: 

 

kezdete vége

közúthálózat karbantartása Tiszavasvári Város közterületei 2012.04.01 2012.09.30 54 segédmunkás

munkavezető Tiszavasvári Város közterületei 2012.04.01 2012.09.30 11 munkavezető

Ellátandó feladat megnevezése
Ellátandó feladat helyszíne

(cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése)

Ellátandó feladathoz 

szükséges munkakör

Tervezett 

létszám

(fő)

Tervezett időtartam
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Foglalkoztatás ütemezése:   

munkakör megnevezése FEOR

szakképzettség 

szükséges 

(igen/nem)

létszám*

(fő)

bér¹

(Ft)

járulék²

(Ft)

Bér- és 

járulék 

összesen

(Ft/fő)

Bér- és járulék 

mindösszesen

(Ft)

A támogatás 

mértéke

(%)

kezdete vége

 napi 

munkaidő

(óra/nap)

segédmunkás 9119 nem 54 18468000 2493180 388170 20961180 100% 2012.04.01 2012.09.30 8

munkavezető 3139 igen 11 5148000 694980 531180 5842980 100% 2012.04.01 2012.09.30 8

65 23616000 3188160 919350 26804160

Igényelt támogatásFoglalkoztatásra vonatkozó adatok

Mindösszesen:

A tervezett foglalkoztatás 

 
 

 

Az igényelt előleg összege: 6825 eFt 

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 65 fő 

A program időtartama: 2012. április 1. - 2012. szeptember 30. -ig 

A felajánlott saját forrás összege: 0 eFt 
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IV. Mezőgazdasági utak rendbetétele: 

 

Az önkormányzati földterületekhez kapcsolódó, valamint a várost körülvevő mezőgazdasági 

földutak sok esetben nem rendelkeznek sárrázókkal, melyek a csúszásveszély, sárfelhordás 

közúti megakadályozása érdekében elengedhetetlenül szükségesek lennének. A 

mezőgazdasági utak rendbetételével a helyi rendőrkapitányság munkatársai is jobban meg 

tudnák közelíteni a földterületeket gépjárműveikkel, így a terménylopások száma a 

folyamatos járőrözéssel visszaszorítható lenne.  

Az utak mentén elhelyezkedő vízelvezető árkok tisztítása, karbantartás, rendbetétele is fontos 

feladat lenne, melyre csak támogatott foglalkoztatásból tudunk embereket foglalkoztatni. A 

hatékony, és szervezett munka érdekében azonban szükség van az egyes csoportokhoz kellő 

számú munkavezetőre is.  

Az önkormányzat hosszú távú tervei között szerepel a mezőgazdasági tevékenységhez 

kapcsolódó utak megfelelő szinten tartása, járhatóvá tétele, belvízmentesítése a balesetveszély 

megelőzése érdekében. A sárrázók kialakításával a közutakon csökkenhet a sárfelhordás, 

mely igen veszélyes lehet.  

 

Dologi kiadások:  

Önkormányzati tulajdonú utak hossza: 

HRSZ: 6577 Hossz: 280 m 

HRSZ: 0106 Hossz: 100 m 

HRSZ: 0125 Hossz: 100 m 

HRSZ: 0135/1 Hossz: 170 m 

HRSZ: 0208 Hossz: 100 m 

HRSZ: 0218 Hossz: 100 m 

HRSZ: 0340/12 Hossz: 100 m 

Összesen: 950 m 

Szélesség: 4 m 

 

Rétegrend: 

25 cm M 80 durva zúzottkő 

10 cm M 22 zúzottkő 

 

Szükséges mennyiség és árak: 

M 80 950 m3 5000 Ft/m3 4.750.000 Ft 

M 22 380 m3 4500 Ft/m3 1.710.000 Ft 

Összesen: nettó 6.460.000 Ft 

 + 25 % ÁFA: 1.615.000 Ft 

Mindösszesen: 8.075.000 Ft 

 

Szükséges kavicsmennyiség és ahhoz kapcsolódó fuvardíj: 

1330 m3=2394t 

kb. 400 forduló bruttó 5000Ft/fuvar 2000.000.-Ft 

Gréderelés: 

5 nap 8 óra 12.000.-Ft/ óra=480.000.-Ft+ÁFA 

Hengerelés: 

10 nap 8 óra 8000.-Ft/óra=640.000.-Ft+ÁFA 
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Amennyiben a szolgáltatási igény dologi költségként nem számolható el a projektelem 

újratervezése szükséges, mert a vállalások nem teljesíthetőek! A szolgáltatást igénylő 

munkálatok elvégzését a 2012-es év második felére tervezzük, az addig összegyűlt 

elszámolható dologi költségek terhére. Az év első felében a kizárólag kézi munkaerő 

igénybevételével biztosítható munkálatok elvégzése történne. 

 

A program költségvetésének számszaki indokolása a bér, járulék, foglalkozás egészségügyi 

vizsgálat és a védőruha, védőeszközök tekintetében II. pontban foglaltak tematika szerint 

alakul. 

 

Igényelt közvetlen költségek felsorolása magában foglalja a dologi igényt: 

 

S
o

rs
z
á
m

Költség megnevezése
Mennyiségi 

egység

Elszámolni 

kívánt 

mennyiség

Ft/egy mennyiségi 

egység

Nettó költség

(Ft)
ÁFA

Összesen

(Ft)

1. Orvosi alk. Vizsgálat fő 50 1900 95000 0 95000

2. védőruha, védőfelszerelés fő 50 12500 500000 125000 625000

3. M80 durva zúzott kő (kisért.) m3 950 5000 4750000 1187500 5937500

4. M22 zúzottkő (kisért.) m3 380 4500 1710000 427500 2137500

5. hengerelés (egyéb) munakóra 80 10000 640000 160000 800000

6. gréderelés (egyéb) munkaóra 40 15000 480000 120000 600000

7. szállítás (egyéb) db 400 5000 1600000 400000 2000000

8. lapát (kisértékű) db 50 2000 80000 20000 100000

9. bozótvágó (kisértékű) db 40 3000 96000 24000 120000

10. üzemanyag (egyéb) l 200 430 68800 17200 86000

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

12501000Összesen:
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Munkaterv: 

 

kezdete vége

mezőgazdasági utak rendbetétele 6577, 0106, 0125, 0135/1, 0208, 0218, 0340/12 hrsz-ú 2012.01.01 2012.12.31 45 segédmunkás

munkavezető 6577, 0106, 0125, 0135/1, 0208, 0218, 0340/12 hrsz-ú 2012.01.01 2012.12.31 5 munkavezető

Ellátandó feladat megnevezése
Ellátandó feladat helyszíne

(cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése)

Ellátandó feladathoz 

szükséges munkakör

Tervezett 

létszám

(fő)

Tervezett időtartam

 

 

 



109 

 

Foglalkoztatás ütemezése: 
   

munkakör megnevezése FEOR

szakképzettség 

szükséges 

(igen/nem)

létszám*

(fő)

bér¹

(Ft)

járulék²

(Ft)

Bér- és 

járulék 

összesen

(Ft/fő)

Bér- és járulék 

mindösszesen

(Ft)

A támogatás 

mértéke

(%)

kezdete vége

 napi 

munkaidő

(óra/nap)

segédmunkás 9119 nem 45 30780000 4155300 776340 34935300 100% 2012.01.01 2012.12.31 8

munkavezető 3139 igen 5 4680000 631800 1062360 5311800 100% 2012.01.01 2012.12.31 8

50 35460000 4787100 1838700 40247100

Igényelt támogatásFoglalkoztatásra vonatkozó adatok

Mindösszesen:

A tervezett foglalkoztatás 

 
 

Az igényelt előleg összege: 5250 eFt 

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 50 fő 

A program időtartama: 2012. január 1. - 2012. december 31. napig 

A felajánlott saját forrás összege: 0 eFt 
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V. Téli közmunkaprogram: 

 

Az utak, járdák téli időszakokban való tisztán tartása elengedhetetlenül szükséges a 

balesetmentes közlekedés megakadályozása érdekében. A közintézmények épületei előtt, 

valamint az intézmények udvarán ezt a feladatot csak támogatott foglalkoztatás keretében 

tudja biztosítani az önkormányzat.  

A szakszerű gépi karbantartási feladatok ellátását kellő számú munkaerővel az önkormányzat 

önerőből nem tudja ellátni. Az önkormányzati intézményekben lévő nagyszámú, sokszor már 

régi, sok javítást igénylő gépek karbantartási feladatai igénylik a 20 fő szakmunkás munkaerő 

alkalmazását.  

Hosszú távú terv a téli karbantartási feladatok rendszeresítése, melynek eredményeképpen a 

gépek, eszközök tartósan üzemképes állapotban maradhatnak, és szolgálhatják az 

önkormányzat mezőgazdasági, és egyéb munkákhoz kapcsolódó jövőbeni terveit.  

 

Foglalkozás egészségügyi vizsgálat: 

A munkába állást megelőzően minden résztvevőnél kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat 

elvégzése. Ennek költsége 1900 Ft/fő (ÁFA mentes tevékenység), a program valamennyi 

résztvevőjére számolva a költsége: 201.400.- Ft (53+53 fő). 

 

A program költségvetésének számszaki indokolása egyebekben a bér, járulék, foglalkozás 

egészségügyi vizsgálat és a védőruha, védőeszközök tekintetében II. pontban foglaltakhoz 

tematika szerint alakul. 

 

Igényelt közvetlen költségek felsorolása magában foglalja a dologi igényt: 

 

 

S
o

rs
z
á
m

Költség megnevezése
Mennyiségi 

egység

Elszámolni 

kívánt 

mennyiség

Ft/egy mennyiségi 

egység

Nettó költség

(Ft)
ÁFA

Összesen

(Ft)

1. Orvosi alk. Vizsgálat fő 106 1900 201400 0 201400

2. védőruha, védőeszköz fő 106 12500 1060000 265000 1325000

3. hólapát (kisértékű) db 30 1500 36000 9000 45000

4. sarokcsiszoló (kisértékű) db 2 22500 36000 9000 45000

5. kézi kavarógép (kisérétű) db 1 15000 12000 3000 15000

6. elszívógép (kisértékű) db 1 35000 28000 7000 35000

7. kompresszor (kisérétkű) db 1 25000 20000 5000 25000

8. csavarhúzókészlet (kisért.) db 2 5000 8000 2000 10000

9. fogókészlet (kisért) db 2 5000 8000 2000 10000

10. jégmentesítő (kisértékű) t 3 32000 76800 19200 96000

11. üzemanyag (egyéb) l 200 430 68800 17200 86000

12. vesszőseprű (kisértékű) db 30 1500 36000 9000 45000

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1938400Összesen:
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Munkaterv: 

 
 

kezdete vége

karbantartási feladatok ellátása Tv., Petőfi u. 1. 2012.01.01 2012.02.28 20 karbantartó

karbantartási feladatok ellátása Tv., Petőfi u. 1. 2012.11.01 2012.12.31 20 karbantartó

segédmunkás Tiszavasvári város közterületei 2012.01.01 2012.02.28 30 segédmunkás

segédmunkás Tiszavasvári város közterületei 2012.11.01 2012.12.31 30 segédmunkás

munkavezető Tiszavasvári város közterületei 2012.01.01 2012.02.28 3 munkavezető

munkavezető Tiszavasvári város közterületei 2012.11.01 2012.12.31 3 munkavezető

Ellátandó feladat megnevezése
Ellátandó feladat helyszíne

(cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése)

Ellátandó feladathoz 

szükséges munkakör

Tervezett 

létszám

(fő)

Tervezett időtartam
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Foglalkoztatás ütemezése:   

munkakör megnevezése FEOR

szakképzettség 

szükséges 

(igen/nem)

létszám*

(fő)

bér¹

(Ft)

járulék²

(Ft)

Bér- és 

járulék 

összesen

(Ft/fő)

Bér- és járulék 

mindösszesen

(Ft)

A támogatás 

mértéke

(%)

kezdete vége

 napi 

munkaidő

(óra/nap)

karbantartó 9239 igen 20 4680000 631800 265590 5311800 100% 2012.01.01 2012.03.31 8

karbantartó 9239 igen 20 4680000 631800 265590 5311800 100% 2012.10.01 2012.12.31 8

segédmunkás 9119 nem 30 5130000 692550 194085 5822550 100% 2012.01.01 2012.03.31 8

segédmunkás 9119 nem 30 5130000 692550 194085 5822550 100% 2012.10.01 2012.12.31 8

munkavezető 3139 igen 3 702000 94770 265590 796770 100% 2012.01.01 2012.03.31 8

munkavezető 3139 igen 3 702000 94770 265590 796770 100% 2012.10.01 2012.12.31 8

106 21024000 2838240 1450530 23862240

Igényelt támogatásFoglalkoztatásra vonatkozó adatok

Mindösszesen:

A tervezett foglalkoztatás 

 
 

Az igényelt előleg összege:  5565 eFt 

Foglalkoztatni kívánt összes létszám:  106 fő (53+53 fő) 

A program időtartama: 2012. január 1- február 28. - ig  

                                2012. november 1-december 31-ig. 

A felajánlott saját forrás összege: 0 eFt 

 



113 

 

 

VI. A foglalkoztatásra vonatkozó összesített adatok: 

 

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 279 fő 

 

Költség megnevezése 
A támogatás teljes időtartamára (Ft) 

2011 2012 Összesen 

Munkavállalók munkabére  110.448.000 110.448.000 

Munkabérek járulékai  14.910.480 14.910.480 

Bér és járulék összesen  125.358.480 125.358.480 

Munkabérek és járulékai után igényelt 

támogatási összeg 

 125.358.480 125.358.480 

Közvetlen költségek   35.514.870 35.514.870 

Szervezési költség     

Támogatási igény összesen  

(munkabérek és járulékai után igényelt 

támogatási összeg+közvetlen költség 

+szervezési költség) 

  

161.568.330 

161.568.330 

Felajánlott saját erő összege   0 0 

Képzés költsége   0 0 

 

 

Fenti tervek a kidolgozásához irányszámot, viszonyítási alapot, nem kaptunk, ezért az a 

minisztérium munkatarásainak véleményezése után kisebb nagyobb mértékben módosulhat. 

 

Még nem tudjuk, hogy a megjelölt projektelemeken kívül várható-e egyéb közfoglalkoztatási 

lehetőség (intézményekben dajka, adminisztrátor, postázó, őrök stb…) a 2012-es évre. Amennyiben 

arra lehetőségünk lesz az intézményi közfoglalkoztatás igénylése szándékunkban áll. 

 

 

Tiszavasvári, 2011. november 29. 

 

 

 

         Dr. Fülöp Erik 

           polgármester 
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Egyebek: 

 

 

Tárgy (21.np.): Előterjesztés Infrastrukturális fejlesztés a Tiszavasvári Kistérségi 

Társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti 

intézményekben.”című pályázat benyújtásáról  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Csikós László Márk Építési irodavezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 

előterjesztésről nem született döntés. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 

előterjesztésről nem született döntés. 

 

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja 

a Képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Arról tájékoztatott, hogy a Kistérségi Tanács megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést 

a Képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy 

szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

300/2011. (XI. 29.) Kt. számú 

határozata 

 

„Infrastrukturális fejlesztés a Tiszavasvári Kistérségi Társulás által fenntartott szociális és 

gyermekjóléti intézményekben.” című pályázat benyújtásáról 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 

 

1. ÉAOP-4.1.3/A-11 „Infrastrukturális fejlesztés a Tiszavasvári Kistérségi Társulás által 

fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben.„ című pályázat benyújtását támogatja. 

 

2.  A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:  
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- A projekt címe: „Infrastrukturális fejlesztés a Tiszavasvári Kistérségi Társulás által 

fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben.” 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe; 4440 Tiszavasvári, Hősök út 38. 

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma; 3110 

- A pályázati konstrukció száma (ÉAOP-4.1.3/A-11) 

- A projekt összes költsége: 65.652.354,- Ft 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:  62.369.736,- Ft (95 %) 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét és forrásait 

(saját forrás, hitel, egyéb) : 3.540.618,- Ft (5 %) 

- A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összegét: 62.369.736,- 

Ft (95 %) 

- Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  

 

3.  Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  

4. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa soron 

következő ülésén támogassa a pályázat benyújtását.  

 

Határidő:  esedékességkor                                        Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

Tárgy (22.np.): Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2011. 

(VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy 

szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

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

rendeletet alkotta meg: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 Képviselő-testületének 

37/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 24/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § 92. § 

(1) a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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l. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 24/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 

melléklet lép. 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba, és 2011. december 2. napján hatályát 

veszti. 

(3) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 24/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, valamint a 

10. § (1) bekezdésben a „Az intézményvezető a megállapodást 15 napon belül megküldi a 

Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak” szövegrész. 

 

 

Tiszavasvári, 2011. november 29. 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 

   polgármester   jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2011. november 30. 

 

   Bundáné Badics Ildikó 

               jegyző 
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                                         1. melléklet a 37/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézményekben alkalmazandó 

térítési díjakról 

 

 

1. TITKIT Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 115. §. (1) bekezdésének alapján a 

személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a 

normatív állami hozzájárulás különbözete. Ez az összeg az intézményi térítési díj összege, és ennek 

alapján kerül meghatározásra a személyi térítési díj, amely 2011. január 1-től 

1.1. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 116. § (3) bekezdése szerint (a 

személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi 

jövedelmének): 

1.1.1. 30 %-át étkeztetés, 

1.1.2. 25 %-át házi segítségnyújtás, 

1.1.3. 30 %-át, ha házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, illetve támogató 

szolgáltatás, 

1.1.4. 20 %-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 

1.1.5. 2 %-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében.  

  

1.2. 117. § (2) bekezdése szerint (az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem 

haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének) 

1.2.1. 15 %-át a nappali ellátást, illetve 30 %-át a nappali ellátást és ott étkezést, 

1.2.2. 60 %-át az átmeneti elhelyezést, 

1.2.3. 80 %-át egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén. 

 

2. A 2010. évi tényadatok, valamint a 2011. évi normatíva adatok alapján az egyes 

szolgáltatások esetén az előző évi önköltségek alapján, a szolgáltatási egységekre 

meghatározott intézményi térítési díjak az alábbiak: 

2.1.Szociális étkeztetés esetén: 

2.1.1. Tiszavasvári ellátási területen:      497,29,- Ft/adag 

2.1.2. Tiszanagyfalu ellátási területen:     368,98,- Ft/adag 

 

2.2. Házi segítségnyújtás esetén:  

2.2.1. Tiszavasváriban:       0,- Ft/ gondozási óra 

2.2.2. Tiszanagyfalu:       0,- Ft/gondozási óra 

 

2.3. Idősek nappali ellátása – idősek klubja: 

2.3.1. Tiszavasvári ellátási területen:     0,- Ft/hó 

2.3.2. Tiszanagyfalu ellátási területen:     2.090,46,- Ft/hó 

 

2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén:               204,74- Ft/ hó/ készülék 

 

2.5. Támogató szolgáltatás esetén: 

2.5.1. Tiszavasvári és Tiszadada ellátási területen egységes: 

2.5.1.1.szállítás:         34,32,- Ft/km 

2.5.1.2.személyi segítés:       178,54,- Ft/óra 

 

2.6. Közösségi pszichiátriai szolgáltatás esetén: 
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2.6.1. Tiszavasvári ellátási területen:      0,- Ft/óra 

2.6.2. Tiszadobi ellátási területen:      0,- Ft/óra 

2.6.3. Rakamazi ellátási területen:      0,- Ft/óra 

 

2.7. Családok átmeneti otthona esetén:      33.653,45,- Ft/hó 

 

2.8. Idősek gondozóháza:        64.276,28,- Ft/hó 

2.9. Bentlakásos elhelyezés keretében  

2.9.1. Idősek otthonában:       64.029,49- Ft/hó 

2.9.1.1.emelt szintű ellátás:        68.072,21,- Ft/hó 

2.9.1.2. fogyatékos személyek otthonában:     64.033,13,- Ft/hó 

2.9.1.3. szenvedélybetegek otthonában:     60.696,68,- Ft/hó 

 

3. A fenntartó az egyes szolgáltatásokat igénybevevők jövedelmi viszonyait, illetve az egyes 

szolgáltatások által biztosított ellátási körülményeket és a differenciált normatív állami 

támogatásokat figyelembe véve egyes szolgáltatások esetén jövedelem arányosan kategorizált, 

míg egyéb szolgáltatások esetében maximált intézményi térítési díjakat állapít meg. 

Mindezek alapján 2011.03.01-től alkalmazandó intézményi térítési díjak: 

 

3.1. Szociális étkeztetés esetén Tiszavasváriban                                                                                                              
3.1.1. Akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 

3.1.1.1. 0,-Ft-tól az öregségi nyugdíj legkisebb összegéig (0,- Ft  - 28.500,- Ft-ig)      

252,8- Ft/adag, 
3.1.1.2. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege + 1Ft-tól az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 150 %-ig (28.501,- Ft – 42.750,- Ft-ig)                             

 293,6,- Ft/adag, 

 

3.1.1.3.az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150 %+1Ft-tól az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege 200 %-ig (42.751,- Ft – 57.000,- Ft-ig)           

 310,4- Ft/adag, 

 

3.1.1.4. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 200 %-a+1Ft-tól  (57.001,-Ft-tól)  

                   

        367,2,- Ft/adag, 
térítési díj fizetendő, mely az Áfát nem tartalmazza. 

 

3.2. A házi segítségnyújtás keretében történő kiszállítás :   90,- Ft/adag 

      (a szolgáltatás szociális ellátás keretében történik, mely Áfa mentes)     

      

 

4. Szociális étkeztetés esetén Tiszanagyfaluban 

4.1.Egységesen a maximalizált intézményi térítési díj:    295,2- Ft/adag 

térítési díj fizetendő, mely az Áfát nem tartalmazza. 

4.2.A házi segítségnyújtás keretében történő ebéd kiszállítása:    40, -Ft/adag 

(a szolgáltatás szociális ellátás keretében történik, mely Áfa mentes) 

  

5. Házi segítségnyújtás személyi térítési díja Tiszavasvári esetében: 

Egységesen a maximalizált intézményi térítési díj:     0,- Ft/ gondozási óra 

 

6. Házi segítségnyújtás személyi térítési díja Tiszanagyfalu esetében: 

A házi segítségnyújtás maximalizált intézményi térítési díja:  0,- Ft/ gondozási óra 
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7. Idősek nappali ellátása esetében: 

Tiszavasvári és Tiszanagyfalu ellátási területen a nappali ellátás (idősek klubja) szolgáltatás 

ingyenes. A nappali ellátás igénybevételekor, étkezést is igénylők a szociális étkezésre vonatkozó 

jogszabályok alapján fizetnek térítési díjat. 

 

8. Támogató szolgáltatás esetében Tiszavasvári és Tiszadadai ellátási területen: 

8.1. a szállítás tevekénység intézményi térítési díja: 

8.1.1. szociálisan rászorulók esetében:      30,- Ft/km 

8.1.2. szociálisan nem rászorult személyek esetében:    45,- Ft/km a térítési díj; 

8.2. személyi segítés intézményi térítési díja: 

a szociálisan rászorulók esetében:      0,- Ft/ gondozási óra 

 

9. Közösségi pszichiátriai ellátás 

Az ellátás igénybevétele mindhárom telephelyen (Tiszavasvári, Tiszadob, Rakamaz) térítésmentes. 

10. Családok átmeneti otthona:    

Az ellátásért fizetendő intézményi térítési díj:     33.630,- Ft/hó 

 

11.  Bentlakásos ellátásokban alkalmazandó intézményi térítési díjak: 

2010.01.01-től megszűnt a jövedelem alapján történő differenciálás. Így nem kell külön választani 

az egyes ellátásokban az intézményi térítési díjat. 

11.1.Idős ellátásban A, B, E épületben ellátottak:     60.750,- Ft/hó 

11.2.Idős ellátásban C, D épületben ellátottak:     64.020,- Ft/hó 

11.3.Emelt szintű ellátásban részesülők:      67.980,- Ft/hó 

11.4.Fogyatékos ellátásban az A, B épületben:    60.750,- Ft/hó 

11.5.Fogyatékos ellátásban az C, D épületben:     64.020,- Ft/hó 

11.6.Szenvedélybeteg ellátásban E épületben:     60.750,- Ft/hó 

11.7.Idősek gondozóháza:        64.020,- Ft/hó 

 

12. TITKIT Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 

12.1. Családsegítés: térítésmentes 

12.2. Szociális étkeztetés: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 115.§ 

(1) bekezdésének alapján, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a 

szolgáltatási önköltség és a tárgy évi normatív állami hozzájárulás különbözete. Az így 

meghatározott díj, az intézményi térítési díj.  

A személyi térítési díj, nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, valamint a 

szolgáltatást igénybe vevő személyes rendszeres havi jövedelmének: 

12.2.1. 30%-át étkeztetés 

12.2.2. 25%-át házi segítségnyújtás 

12.2.3. 30%-át, ha házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, illetve támogató 

szolgáltatás esetében. 

12.2.2. Szociális étkeztetés esetén maximalizált térítési díj:   469 Ft 

12.2.3. Szociális étkeztetés térítési díja:     360 Ft + ÁFA  

12.2.4. A kiszállítás térítési díja:      0 Ft 

12.3. Házi segítségnyújtás térítési díja:     0 Ft 

 
13. TITKIT Rakamazi Gondozási Központja 

13.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 115. § (1) bekezdésének 

alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási 

önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ez az összeg az intézmény térítési díj 

összege, és ennek alapján kerül meghatározásra személyi térítési díj. A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 116.§. (3) bekezdésének alapján, ez nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét és az ellátott jövedelmének: 
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13.1.1. 30   %-át étkeztetés 

13.1.2. 25 %-át házi segítségnyújtás, illetve 30 %-át házi segítségnyújtás és étkezést is biztosítanak 

13.1.3. 15 %-át nappali ellátás esetén, illetve 30 %-át nappal ellátás és étkezés 

13.1.4.  80 %-át tartós elhelyezés esetén. 

13.2. A fentiek valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 115.§ (10) 

bekezdésében foglaltakban a személyes gondoskodás keretében nyújtott szolgáltatások intézményi 

térítési díjai az alábbiak:  

13.2.1. Szociális étkeztetés esetén meghatározott intézményi térítési díj: (A térítési díj az Áfa-t nem 

tartalmazza.)        240 Ft 

13.2.2. Házi segítségnyújtás esetén meghatározott intézményi térítési díj            0.-Ft/óra.  

13.2.3. Nappali ellátás – Idősek Klubja esetén meghatározott intézményi térítési díj 0 Ft/nap.  

Rakamaz Város ellátási területen a nappali ellátás (idősek klubja) szolgáltatás ingyenes. A nappali 

ellátás igénybevételekor, étkezést is igénylők a szociális étkezésre vonatkozó jogszabályok alapján 

fizetnek térítési díjat. 

13.2.4. Idősek Otthona 

13.2.4.1. Átlagos szintű ápolás átlagos szintű ellátás esetében intézményi térítési díj 2.400.-Ft/nap, 

72.000.-Ft/hó. 

13.2.4.2. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében intézményi térítési díj  2.400.-Ft/nap, 

72.000.-Ft/hó 

13.2.4.3.Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása esetében intézményi térítési díj  2.400.-

Ft/nap, 72.000.-Ft/hó 

13.2.5. Ebéd kiszállítás térítési díja: Az ebéd kiszállítás térítési díja 2011. április 01-től 55-

Ft/alkalom. 

 

14. Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Idősek Gondozó Központja 

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Idősek Gondozó Központjában 2011. április 

1- jétől számított intézményi térítési díjak az alábbiak: 

14.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 116. § (3) bekezdése szerint 

a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres 

havi jövedelmének 

14.1.1. 30 %-át étkeztetés 

14.1.2. 25 %-át házi segítségnyújtás, 

 

 

14.1.3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 117. § (2) bekezdése szerint 

a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj 

meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A 

jövedelemhányad  nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 

14.1.3.1. 50 % - át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést, 

14.1.3.2. 80 %-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén. 

14.1.4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 115. § (10) bekezdésében 

foglaltak szerint „a fenntartó az intézményi térítési díjat a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény 115. § (1) bekezdése szerint kiszámított és a külön jogszabály szerint 

dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

14.1.5. A fenntartó a szolgáltatásokat igénybe vevők jövedelmi, vagyoni viszonyait, illetve 

körülményeit, a 2010. évi önköltségi adatokat figyelembe véve egyes szolgáltatások - az időskorúak 

ápoló – gondozó otthoni ellátása, valamint a házi segítségnyújtás - vonatkozásában maximált 

intézményi térítési díjakat állapít meg. 

14.2. Az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona maximált intézményi térítési díja:  

2.100 Ft/nap/fő, 63.000 Ft/hó/fő 
(A szolgáltatás ÁFA mentes) 

14.3. A házi segítségnyújtás maximált intézményi térítési díja:  
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600 Ft/gondozási óra  
(A szolgáltatás ÁFA mentes) 

14.4. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 

310 Ft/ételadag  

(A térítési díj az ÁFÁ – t nem tartalmazza.)  

14.4.1.Kiszállítási költség :  

70 Ft/háztartás 

(A házi segítségnyújtás keretében történő szolgáltatás ÁFA mentes) 

 
A TITKIT SZESZK, a TITKIT Tiszadobi CSGYSZ 2011. március 1.-jétől, a TITKIT 

Rakamazi Gondozási Központ és a TITKIT Tiszalöki Idősek Gondozó Központja térítési díjai 

2011. április 1.-jétől alkalmazandóak, kivétel a TITKIT Rakamazi Gondozási Központ házi 

segítségnyújtásért fizetendő térítési díja, amely július 1. napjától ingyenes. A TITKIT SZESZ 

támogató szolgáltatás díjai 2011. december 1. napjától alkalmazandóak. 
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A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 24/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet indokolása 

 

 

1. Általános indokolás 

 

E rendelet megalkotását a személyes gondoskodás körébe tartozó térítési díjak rendeletbe 

foglalásával kapcsolatos felhatalmazás változása teszi szükségessé.  

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. tv. 13. §-a módosította a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.(a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdését az 

alábbiak szerint: 

„92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról 

a) a helyi önkormányzat 

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a 

társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.” 

 

Részletes indokolás  

 

1. §-hoz 

 

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 

Központja által működtetett támogató szolgáltatás vonatkozásában szükségessé vált az 

intézményi díjak felülvizsgálata.  

Támogató szolgálat működése során térítési díj ellenében biztosított szolgáltatások: szállító 

szolgálat, illetve személyi segítés. 

A hasonló szolgáltatások összehangolt térítési díjának biztosítása érdekében vált szükségessé a 

személyi segítés 0,- Ft/gondozási órában meghatározott intézményi térítési díj 2011. december 

01. napjától történő megállapítása. 

A szállítói szolgáltatás egységes térítési díját pedig szociálisan rászorulók esetében: 30,- Ft/km, 

míg a szociálisan nem rászorulók szállítása 45,- Ft/km-ben szükséges megállapítani 2011. 

december 01. napjától.  

 

 

2.-§-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló 24/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyett e rendelet, 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt melléklete lép. A módosítás a támogató szolgálatot 

érinti, melynek jelen rendelettel módosított térítési díjai 2011. december 1. napjától 

alkalmazandóak. 

Hatályon kívül helyezésre került továbbá a 24/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet 3. alcím 

10.§ - ában található „A Megállapodást az intézményvezető 15 napon belül megküldi a Tiszavasvári 

Többcélú Kistérségi Társulásnak” szövegrész, mivel az egyes szociális tárgyú, gyermekvédelmi, 

családtámogatási fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló  2010. 

évi CLXXI. tv 20. § - a alapján az intézményvezetőnek már nem kell megküldenie a megállapodást 

a fenntartónak. 
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Tárgy (23.np.): Előterjesztés intézményi fűtéskorszerűsítésről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Csikós László Márk Építési irodavezető 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Arról tájékoztatott, hogy az utóbbi időben sokan keresik meg az Önkormányzatot az intézmények 

energiafelhasználásával kapcsolatban, ezért szerinte érdemes lenne egy közbeszerzést 

megvalósítani, arra vonatkozóan, hogy van-e olyan ajánlattevő, aki más konstrukcióban biztosítaná 

az intézmények fűtését. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy 

szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

301/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

 

Intézményi fűtéskorszerűsítésről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. Megállapítja, hogy számos önkormányzati tulajdonban lévő intézmény fűtési rendszere elavult, 

a kazánok hatásfoka jelentősen csökkent, a korszerűsítésük indokolt. 

 

2. Az alábbi felhasználási helyeken a meglévő gázkazánokat faapríték adagolású kazánokra 

kívánja cserélni: 

 

- Egyesített Óvodai Intézmény Varázsceruza Óvoda 

Tiszavasvári, Vörös hadsereg u. 10/a. 

- Egyesített Óvodai Intézmény Lurkó-Kuckó Óvoda 

Tiszavasvári, Egység u. 4. 

- Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó Óvoda 

Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 67/a. 

- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység 

Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 97/a. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a fenti intézmények fűtési rendszerének korszerűsítésével 

kapcsolatos közbeszerzési eljárást készítse elő és az Ajánlattételi felhívást terjessze a Képviselő-

testület elé. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (24.np.): Előterjesztés önkormányzati tulajdonú gépkocsi-parkolóhelyek 

bérbeadásáról a TAVE TRADE Kft. részére 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Arról tájékoztatott, hogy a TAVE TRADE Kft kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, arra 

tekintettel, hogy a Kossuth utca 24. szám alatti-régi könyvtár épületét-kereskedelmi üzlethelyiségek 

kialakítására szeretné felhasználni, amihez hatósági engedélyek beszerzése szükséges. Hozzátette, 

hogy ezen engedélyek beszerzéséhez gépkocsi tárolókra lenne szüksége, és ezért kérte a 15 

parkolóhely bérbe adását 2011. december 1. napjától határozatlan időtartamra, évi 241 e forint 

plusz ÁFA összegért, amit évente egyösszegben fizetne ki, és egy év múlva lenne esedékes a 

szerződés felülvizsgálata. 

 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy 

szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

302/2011. (XI.29.) Kt. számú 

határozata 

 

önkormányzati tulajdonú gépkocsi-parkolóhelyek bérbeadása a TAVE TRADE Kft. részére 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 80. § (1) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület   

 

1. bérbeadja a tulajdonában lévő tiszavasvári 2123/106 hrsz-ú, valóságban a Krúdy-lakótelepen 

található parkoló 15 db gépkocsi tárolására alkalmas területét a Nyíregyháza, Kállói u. 113. 

C.ép. székhelyű TAVE TRADE Kft. részére. Bérlő a bérbeadott területet kizárólag 

gépkocsi-parkolás céljára használhatja. A bérlet 2011. december 1. napjától határozatlan 

időre szól. A 15 db parkolóhely bérleti díja összesen 241.200 Ft.+ÁFA/év, melyet bérlő a 

bérleti szerződés megkötésekor egyösszegben köteles megfizetni az önkormányzat részére.  

 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést fenti feltételeknek megfelelően a 

bérlővel kösse meg. 

 

 

Határidő: 2011. november 30.   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti díj felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 2012. 

december havi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő 

 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Hozzászólások: 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Megkérdezte, hogy a Hősök úton a gyalogos átkelőhely kiépítésével, és az út felújításával mi a 

helyzet, továbbá megköszönte, hogy az Attila téren a betonból készült „bosszantók” miatti 

balesetveszély el lett hárítva. Ezután megjegyezte, hogy a Városházával szemközti téren a kopjafa 

ugyan betontalapzatot kapott, de az alsó részét fémmel kellene bevonni, hogy ne korhadjon el 

teljesen. Megkérdezte továbbá, hogy elnézést kért-e a város vezetősége a múltkori testvérvárosok 

találkozóján, Körösfőn való meg nem jelenése miatt. Végül elmondta, hogy a városban az Erste 

Bank előtti részen a vízelvezető összetört, ezért azt ki kellene javítani. 

 

Bundáné Badics Ildikó jegyző: 

Elmondta, hogy a körösfői polgármesterrel telefonon vette fel a kapcsolatot, és elnézést kért amiatt, 

hogy kommunikációs hiba miatt nem tudott jelen lenni a város vezetősége a testvérvárosok 

találkozóján. Ezután azt mondta, hogy a kopjafa javítását, valamint a bank előtti vízelvezetési 

problémát meg fogják vizsgálni. Ezt követően tolmácsolta a Tiszavasvári Középiskola Szakiskola 

és Kollégium meghívóját a képviselők felé a 2011. december 2-án, a Városi Sportcsarnokban 

tartandó Szalagavató ünnepségre. 

 

Császár József alpolgármester: 

A testvérvárosok találkozójával kapcsolatban megjegyezte, hogy olyan is előfordult már, hogy 

Tiszavasvári invitálta meg Körösfő elöljáróit egy március 15-i ünnepségre, akik azon nem tudtak 

megjelenni. 

 

Csikós László Mák Építési irodavezető: 

Elmondta, hogy a Hősök úton a gyalogos átkelőhely kiépítéséről a 2011. december 15-i, rendes 

testületi ülésre készülnek előterjesztéssel, továbbá, hogy ezen út burkolatának felújítása nem 

tökéletes, azonban ha mindkét oldalt kijavítanák az út teljes hosszában, az horribilis összegbe 

kerülne az önkormányzat részéről. Hozzátette, hogy az Ifjúság - Kossuth utcáknál történő gyalogos 

átkelőhely kiépítése kapcsán megkeresték a Magyar Közút illetékes Igazgatóságát, aki levélben 

tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy érvényes engedély jelenleg nincs arra az útszakaszra, és 

ha szeretne az Önkormányzat oda gyalogos átkelőt kiépíteni, akkor minden költséget neki kell 

állnia. Végül tájékoztatta a megjelenteket, hogy a témában Magyar Közút válaszlevele megküldésre 

került a képviselők számára. 

 

 

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

bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 


