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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2016. április 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

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

Mihály alpolgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Dr. Rojkó László, 

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

képviselők.                                      
 

Távol maradt:      Bakné Rápási Ágnes  és Császár József Sándor képviselők.    

                       

Meghívottként részt vettek:  

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

osztályvezető, Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, Erdei Koletta köztisztviselő, 

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

köztisztviselő, Juhász Mariann a Kornisné Központ intézményvezető helyettesítési feladatokat 

ellátó munkatársa, Gerebenics Károly tűzoltó alezredes, mb. kirendeltség-vezető, Nácsáné Dr. 

Kalán Eszter a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője és Dr. Hosszú József a 

Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője.  
 

Meghívottként távolt maradt:  
Sári Józsefné a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének területi vezetője és 

Volosinóczki Béla a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. ügyvezetője.  
 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

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

képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 11 fő képviselő volt jelen. 

Először kérte, hogy „Egyebek” napirendi pont alatt vegye fel a testület napirendjére „a 

Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról, valamint „a 

Tiszavasvári Strandfürdő Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás adásáról a medencék vízjogi 

létesítési engedélyezéséhez” szóló előterjesztéseket. Előterjesztői jogon javasolta, hogy a 

meghívóbeli 6. napirendi pontot, vagyis „a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. vízdíjtartozás 

megfizetésére vonatkozó kérelméről” szóló előterjesztést vegye le a testület napirendjéről, 

mivel a napirendhez további egyeztetések szükségesek a Kft vezetőivel. Majd a meghívott 

vendégekre való tekintettel kérte, hogy elsőként a 3. napirendi pontot tárgyalja a testület. 

Végezetül kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok 

megtárgyalásának elfogadásáról.  

 

Időközben Császár József Sándor képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-

testület 11 fővel továbbra is határozatképes volt.  
 

A Képviselő–testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontok tárgyalását. 
 

A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi 

pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület: 
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NAPIRENDEK     

      

1. Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójáról.  

 

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

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
      

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  
 

5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 

bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról.  
 

6. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének 

önkormányzati támogatás iránti kérelméről, valamint pénzügyi elszámolás és szakmai 

beszámoló a 2015. évi önkormányzati támogatásról.  
 

7. Előterjesztés a HÉSZ 2016. évi 3. számú módosítására irányuló Járműszerelvényt 

Gyártó Zrt. által benyújtott kezdeményezésről. 

 

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

9. Előterjesztés a támogatott lakhatás kialakításával kapcsolatos pályázati lehetőség 

kidolgozására vonatkozó együttműködésről.  
 

10. Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthori u. 6 sz. alatti üres nem lakás célú helyiség 

REQUIEM Fúvószenekari Alapítvány részére történő használatba adásáról.  
 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium intézményvezetői beosztás 

(magasabb vezető) ellátására benyújtott pályázatok véleményezéséről.  
 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosításáról.  
 

13. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás adásáról 

a medencék vízjogi létesítési engedélyezéséhez.  
 

14. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS 
 

15. Előterjesztés a tiszavasvári 6654 hrsz-ú ingatlan 3 ha nagyságú füves területének 

mezőgazdasági célra történő bérbe adásról.  
 

16. Előterjesztés Gazdag Ákos önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó 

kérelméről.  
 

17. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról. 
 

18. Előterjesztés Huri Ibolya Tiszavasvári, Táncsics M. u. 30. sz. alatti lakos 

földbizottsági állásfoglalás elleni kifogásáról.  
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. 

évi tevékenységéről szóló beszámolójáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Koletta köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Gerebenics Károly tűzoltó alezredes, mb. kirendeltség-vezető: 

Köszöntötte a Képviselő-testületet, majd elmondta, hogy a többi településen is szeretnének az 

üléseken beszámolni és számot adni a tavalyi évben elvégzett tevékenységükről. A 

tűzvédelmi törvény meghatározza, hogy a hivatásos tűzoltó parancsnokságok a működési 

területükön lévő önkormányzatok felé évente beszámoljanak munkájukról, illetve a 

tűzvédelmi helyzetről. Ezt szerették volna bővebben is kiegészíteni, ezért is készült 

előterjesztés és részletes beszámoló, hiszen a hivatásos tűzoltóságok a 2012. évtől az új 

katasztrófavédelmi törvény bevezetésével állami irányítás alá kerültek és a hivatásos 

katasztrófavédelem részévé váltak. Tehát a hivatásos tűzoltó parancsnokságok a 

katasztrófavédelmi kirendeltségek állományába tartoznak. Egy kicsit szélesebb körű és 

nagyobb mennyiségű anyagot tartalmaz az előterjesztés, mint maga a tűzvédelmi helyzet, 

pontosan azért, hogy egy kis rátekintést adjanak az általuk végzett munkára. A hivatásos 

katasztrófavédelem három szakterület mentén végzi a tevékenységét, vagyis a polgári 

védelem, iparbiztonsági és tűzvédelmi területeken. Ezen kívül vannak még plusz hatásköreik, 

mint például a kéményseprő ipari szolgáltatás vagy a hulladékszállítás felügyelete, de vannak 

egyéb más hatáskörök is. A polgári védelmi szakterületen próbálnak egy kicsit Tiszavasvárira 

fókuszálni, de ezen területet érintően legfontosabb feladat a települések katasztrófavédelmi 

osztályba sorolása, ennek évenkénti felülvizsgálata, illetve azoknak a terveknek, 

tervrendszereknek a folyamatos, naprakészen tartása, ami egy esetleges katasztrófa 

helyzetben, egy olyan kialakult veszélyhelyzetben, ami bekövetkezhet, az itteni védekezést a 

polgármester úr irányításával biztosítanák. Ezen túl szintén a polgári védelmi rendszer fő 

feladata azoknak az önkéntes mentő szervezetek megalakítása, amelyek a köteles polgári 

védelmi szervezeteken túl veszélyhelyzetben végezik a védekezéssel kapcsolatos feladatokat. 

Iparbiztonság szakterületen fő tevékenységük elsősorban a veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzem, illetve a veszélyes áruszállítás felügyelete. Tiszavasváriban fontos kiemelni az 

Alkaloida, illetve az Ecomissio Kft üzemeit, hiszen vannak olyan alsó küszöbértékű veszélyes 

üzemek, melyeknek a folyamatos felügyelete, a belső védekezési rendszerének ellenőrzése a 

feladatuk. Folyamatosan jelen vannak azokon a védekezési gyakorlatokon, amit ezek az 

üzemek végrehajtanak. Ezen túl kiemelkedő feladatuk még a veszélyes anyagok szállításának 

felügyelete, ellenőrzése, melyet a 36-os főúton rendszeresen végeznek, pontosan azért, hogy a 

Tiszavasvárin átmenő veszélyes anyagot szállító forgalmat is felügyelet alatt tartsák. 

Mindezek után örömmel mondta, hogy nagyon kevés probléma van ezekkel a 

szállítmányokkal. Úgy véli, hogy a folyamatos ellenőrzés elég jogkövetővé tette már ezeket a 

szállító vállalatokat, tehát nagyon minimális hiányosságokat szoktak tapasztalni. Továbbá 

elmondta, hogy a tűzvédelmi szakterület tevékenységét a kirendeltségükön 7 hivatásos 

szervezet végzi, azonban egy kicsit más a kirendeltségnek és a tűzoltó parancsnokságoknak a 
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működési, illetékességi területe. A kirendeltség alapvetően 4 járás területén végez 

tevékenységet, a tűzoltó parancsnokságok pedig működési területet kaptak. Ez úgy lett 

beosztva, hogy melyik az a tűzoltó parancsnokság, amelyik az adott települést a leghamarabb 

eléri, és nyilván az a tűzoltó parancsnokság kapja működési területébe az adott települést, aki 

a tűzvédelmi tevékenységet végzi. Tiszavasvárit tekintve a hivatásos tűzoltó parancsnokság a 

Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó parancsnokság. Elsődleges beavatkozó Tiszavasváriban a 

Tiszavasvári Önkormányzati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság állománya. Nagy öröm az, 

hogy ez a tűzoltó parancsnokság ilyen színvonalon és ilyen jól végzi a feladatát. Véleménye 

szerint a lakosság is nagy bizalmat fektethet a helyi tűzoltó parancsnokságba, hiszen az elmúlt 

évi feladatait is rendszeresen ellenőrizték és felügyelték és a tapasztalatok szerint a tűzoltóság 

nagyon magas szinten végzi a mentő-tűzvédelmi feladatokat. Azon túl, hogy önkormányzati 

tűzoltóságként, mint létesítményi tűzoltósági feladatokat is vállaltak, ezen feladatokat is 

maradéktalanul el tudják látni. Bízik abban, hogy a jövőben is legalább ilyen szinten fogják 

tudni végezni. Természetesen egy nagyobb, kiterjedt káreseménynél akár a hivatásos tűzoltó 

parancsokság még nagyobb erő bevonásával tudja végezni a városban ezt a tevékenységet.  

Még egy nagyon fontos terület a hatósági terület, hiszen nagyon sok hatósági ellenőrzést 

végeznek, akár tűzvédelmi, iparbiztonsági, akár polgárvédelmi szakterületen. Igyekeznek 

megelőző jelleggel a hiányosságokat felfedni, illetve segíteni, támogatni az 

önkormányzatokat, akár a tűzvédelmi helyzet javításában is. Ehhez végzik az ellenőrzéseket, 

illetve mint tűzvédelmi hatóság engedélyező jogkörük is van, tehát azokban az eljárásokban, 

ahol a jogszabály felhatalmazza őket, akkor azokban is eljárnak akár hatóság, akár 

szakhatóságként. Végezetül elmondta, hogy magáról a katasztrófavédelmi 

feladatrendszerükről röviden ennyit szerettet volna még elmondani a képviselő-testület 

részére, valamint az írásos anyagban igyekeztek számokkal mindegyiket alátámasztani.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megköszönte alezredes úr rövid tájékoztatását, illetve összefoglalóját. Majd elmondta, hogy 

két dolgot szeretne megjegyezni az előterjesztéssel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy az idei 

évben már volt, mind az önkormányzati, mind pedig az egyesületi tűzoltóságnak közgyűlése, 

ahol elfogadták a tavalyi évi beszámolót, illetve az idei évi tervezetet. Azt látja, hogy az idei 

évi tervezés és gazdálkodás egy kicsit biztonságosabb lesz, mint, amit a nagy átalakulás során 

2013-tól kezdve minden évben kalkuláltak. Reméli, hogy érintettség révén ezen véleményével 

Balázsi Csilla képviselő asszony is egyetért, hiszen ő az önkormányzati tűzoltóság 

könyvelője. Érzékelhető, hogy a pénzügyi feltételek adottak, és megfelelő szakmai 

színvonalon folyik a tűzoltóság munkája. A korábbi években is kifogástalanul működött az 

önkormányzati tűzoltóság, éppen ezért is szerette volna és ragaszkodott ahhoz, hogy maradjon 

meg, mint önkormányzati tűzoltóság és próbáljanak minden lehetséges utat bejárni, hogy ez 

Tiszavasváriban továbbra is működhessen. A másik megjegyzése egy örömteli bejelentés 

lenne, mégpedig arra vonatkozóan, hogy hosszas ötletelés és előkészítő munkának az 

eredményeképpen várhatóan Tiszavasvári fog otthonául szolgálni 2016. május 28-án a 

Megyei Tűzoltóversenynek. Ez egy olyan vetélkedő, ami nem is játékos, túlmenően azon, 

hogy játékos formában vannak bizonyos feladatok megszervezve, azért nagyon komoly 

szaktudást és fizikai erőnlétet is igényel. Ez több korcsoportot érint, hiszen egészen a fiatal 

korosztálytól az ún. hivatásos tűzoltóállományig van minden kategória. Nagy büszkeséggel 

mondhatják, hogy Tiszavasvári kimagaslóan szokott szerepelni ezeken a versenyeken, hiszen 

minden évben, szinte minden kategóriában érmes helyezést érnek el. Tehát már most az 

előkészítő munkálatok folynak. Véleménye szerint nagyon jó területet választottak, hiszen a 

strandfürdő területén kerül megrendezésre a rendezvény. Bízik abban, hogy nem csak egy 

színvonalas rendezvénynek tudnak majd helyt adni, hanem Tiszavasvári ismét meg tudja 

csillogtatni a tudását mind a férfi, női önkéntes és hivatásos tűzoltók is.  
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Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy (2.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett 

munkájáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  
 

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

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

 

Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 

    Ssz.        

1. 2016. március 31. Nyíregyháza Sajtótájékoztató 

2. 2016. április 1. 

Bohács József az EKIK 

intézményvezetője Protokolláris bejárás 

3. 2016. április 1. Dancs Sándorné vállalkozó Aktuális kérdések megbeszélése 

4. 2016. április 4. Polgármesteri fogadónap 

5. 2016. április 4. Kovács Zoltán építész 

TOP pályázati kiírás 

egyeztetése 

6. 2016. április 4. 

Lakatos József Gusztáv a 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Lakatos 

Mihály a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselője Aktuális kérdések megbeszélése 

7. 2016. április 5. 

Mizser Zsolt Tiszadada 

polgármestere  

Közös pályázati lehetőség 

megbeszélése 

8. 2016. április 5.  

Székely László Páty település 

polgármestere  

A Tiszavasváriban megvalósuló 

"Rend és tisztesség" 

programmal kapcsolatos 

tájékoztatás  

9. 2016. április 6. Sajtótájékoztató   

10. 2016. április 6.  Terepbejárás   

11. 2016. április 7.  

Nácsa Balázs a Tiszatér 

Társulás vezetője, Pethe 

László a Tiszatér Társulás 

munkatársa TOP pályázati megbeszélés 

12. 2016. április 8. Budapest Pályázati megbeszélés 

13. 2016.április 10. Sajtótájékoztató   

14. 2016. április 11. Nyíregyháza   

15. 2016. április 13. Budapest MPK elnökségi ülés 

16. 2016. április 14.  Rendkívüli képviselő-testületi ülés  

17. 2016. április 14.  

Kovács Miklós a Tiszamelléki 

Mélyépítő Kft. ügyvezetője 

Posta előtti terület 

rendbetételének megbeszélése, 

belvíz elvezetési kérdések 

tárgyalása 

18. 2016. április 15. 

Volner János országgyűlési 

képviselő Aktuális kérdések megbeszélése 
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19. 2016. április 18. 

Pántya Attila az E-ON 

regionális ügyvezetője Aktuális kérdések megbeszélése 

20. 2016. április 19.  

Seszták Oszkár a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei 

közgyűlés elnöke Pályázati kiírások megbeszélése 

21. 2016. április 19.  Tiszavasvári Városi Bölcsőde  

Bölcsődék Napja alkalmából 

megrendezésre kerülő szakmai 

nap 

22. 2016. április 20. 

HBVSZ. Zrt- 

Hajdúböszörmény Tanácsülés 

23. 2016. április 20. 

Dancs Miklós a Kézilabda 

szakosztály vezetője 

TAO pályázat benyújtásával 

kapcsolatos egyeztetés 

24. 2016. április 21.  Rendkívüli képviselő-testületi ülés  

25. 2016. április 21.  

Németh Zoltán 

tűzoltóparancsnok Aktuális kérdések megbeszélése 

26. 2016. április 22.  Budapest Televíziós vita 

27. 2016. április 25. 

Bohács József az EKIK 

intézményvezetője 

XII. Öhönforgató verseny és 

Néptánctalálkozó részleteinek 

megbeszélése 

28. 2016. április 25. 

Szabó András a Tiva-Szolg 

Kft. ügyvezetője 

Pályázati lehetőség 

megbeszélése 

29. 2016. április 26. 

Nácsa Balázs a Tiszatér 

Társulás ügyvezetője Pályázati megbeszélés 

30. 2016. április 26.  

Balogh Artúr a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Roma 

Munkaadók és Munkavállalók 

Országos Szervezetének 

elnöke Pályázati megbeszélés 

31. 2016. április 26.  

Murányi Levente a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom 

korábbi országgyűlési 

képviselője és alelnöke és 

1956-os hős 56-os emlékhely létrehozása 

32. 2016. április 27. Budapest TOP pályázati egyeztetés 

33. 2016. április 27.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Terület-és 

Vidékfejlesztési Bizottságának ülése 

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy minden rendes testületi ülés előtti szerdán írásban megkaphatnák-e a 

képviselők polgármester úr beszámolóját.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Nem.  
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Ráduly Zsolt képviselő: 

Miért nem? 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Véleménye szerint az az ő jogköre, hogy miről számol be a képviselő-testület részére és ez 

nem egy kötelező dolog, ez egyfajta segítség vagy kedvesség az ő részéről.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Tudomása szerint más testületeknél kiküldik írásban.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Nem kötelező, ez egy gesztus. Rozgonyi Attila polgármester idejében egyáltalán nem volt 

ilyen, hiszen azt mondta, hogy ezek olyan jellegű információk, amiről egyáltalán nem 

szeretne beszélni. Azonban ő nagyon szívesen beszámol a munkájáról, de akkor engedtessék 

meg neki, hogy a maga módján tájékoztassa a képviselőket. Ha valakinek kérdése van, akkor 

legyen mindig naprakész.  

 

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

testületi ülés között végzett munkájáról. 
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Tárgy (3.np.): Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

111/2016. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

3/2016. (I.27.)  Kt. számú határozat 

7/2016. (I.27.)  Kt. számú határozat 

44/2016. (II.15.)  Kt. számú határozat 

46/2016. (II.15.)  Kt. számú határozat 

68/2016. (III.24.)  Kt. számú határozat 

71/2016.(III.24.)  Kt. számú határozat 

69/2016.(III.24.)  Kt. számú határozat 

70/2016.(III.24.)  Kt. számú határozat 

72/2016.(III.24.)  Kt. számú határozat 

73/2016.(III.24.)  Kt. számú határozat 

83/2016.(III.31.)  Kt. számú határozat 

84/2016.(III.31.)  Kt. számú határozat 

85/2016.(III.31.)  Kt. számú határozat 

86/2016.(III.31.)  Kt. számú határozat 

95/2016.(III.31.)  Kt. számú határozat 

98/2016.(IV.14.)  Kt. számú határozat 

99/2016. (IV.14.)  Kt. számú határozat 

101/2016. (IV.14.)  Kt. számú határozat 

102/2016.(IV.14.)  Kt. számú határozat 

103/2016. (IV.14.)  Kt. számú határozat 

 

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta meg: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

13/2016.(IV.29.) önkormányzati 

rendelete 

 

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

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, 

a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek                                                                 

feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 

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

felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

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

jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:    

 

 

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) 

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

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

a) 2 429 276 E Ft költségvetési bevétellel 

b) 2 665 108 E Ft költségvetési kiadással 

c)    235 832  E Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  141 194 E Ft működési hiánnyal  

cb)    94 638  E Ft felhalmozási hiánnyal,  

d)   372 679 E Ft finanszírozási bevétellel 

e)   136 847 E Ft finanszírozási kiadással 
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f)    235 832  E Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  229 377 E Ft működési többlettel 

fb)      6 455 E Ft felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

 

 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) 

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

 

h) Az önkormányzat a kiadások között  9 713 E Ft általános,  61 508  E Ft céltartalékot állapít 

meg.
  

 

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

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., 2.1, 2.2,  6.,  9.1.,  9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.3., 9.4., 9.4.1.,  

9.6., 9.6.1., 9.7., 9.7.1., 9.7.2., 9.8., 9.8.1., 9.9., 9.9.1., 10., 12.,  melléklet helyébe e rendelet  1. 2. 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.  melléklete, 3. táj., 4. 

táj., 5. táj., és 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet  26. 27. 28. és 29. melléklete lép.  

 

4.§  Ez a rendelet 2016. április 30-án lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2016. április 28. 

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő 

 

 

 

     Kihirdetve:  2016. április 29. 

 

 

 Badics Ildikó 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2016.(IV.29.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Általános indoklás 

 

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

szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

 

 

 

Részletes indoklás 

 

1. §-hoz 

 

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

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

szerinti módosult összegeit mutatja be.  

 

2. §-hoz 

 

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

 

 

3. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 

bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

112/2016. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései 

kiegészítésének jóváhagyásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei jelenleg hatályos bankszámlaszerződései 

kiegészítéséhez az alábbiak szerint járul hozzá: 

 

 

1. A bankszámlaszerződés kiegészítéseket a határozattervezet mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a bankszámlaszerződés 

kiegészítések aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal          Felelős:    Dr. Fülöp Erik  

          polgármester 

 

         Intézményvezetők 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi 

Szervezetének önkormányzati támogatás iránti kérelméről, 

valamint pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló a 2015. évi 

önkormányzati támogatásról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Koletta köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a HÉSZ 2016. évi 3. számú módosítására irányuló 

Járműszerelvényt Gyártó Zrt. által benyújtott kezdeményezésről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.                  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2016. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A HÉSZ 2016. évi 3. számú módosítására irányuló  

Járműszerelvényt Gyártó Zrt. által benyújtott kezdeményezéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1) Támogatja a Járműszerelvényt Gyártó Zrt. (1151 Budapest, Fő u. 63-65.) 

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

elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására sor kerüljön. 

 

2) Elrendeli, hogy a Tiszavasvári, Kabay János u. 31. sz. alatti ingatlan övezeti besorolása 

érdekében egy új övezet bevezetésével az Ipari gazdasági egyéb övezetre (Ge) legyen 

módosítva. 

 

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

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

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

Járműszerelvényt Gyártó Zrt. (1151 Budapest, Fő u. 63-65.) vállalja. 

 

4) Felkéri a polgármestert, hogy a 

 

- Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatokat lássa 

el, 
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- Településrendezési szerződést kérelmezővel írja alá, 

 

- Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati 

szintű ellátásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 nem egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet „A” alternatívájának 

elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet „A” alternatívájának elfogadását bocsátotta szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

115/2016. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról 

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. számú melléklet 5. pontjában meghatározottak alapján  

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1.) A munka és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátására a Tempo Loki Kft.-vel 

(4400 Nyíregyháza, Család u. 69.) 140.000,-Ft/hó+Áfa díjért köt vállalkozási szerződést 

2016. május 29. napjától kezdődő határozatlan időre. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal       Felelős: dr. Fülöp Erik 

                                                                                               polgármester 

 

3.) Felkéri a jegyzőt, hogy az esetlegesen hiányzó fedezet pótlására tegyen javaslatot a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor. 

 

 

Határidő: 2016. május 29.       Felelős: Badics Ildikó jegyző 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a támogatott lakhatás kialakításával kapcsolatos 

pályázati lehetőség kidolgozására vonatkozó együttműködésről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 nem egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezet szavazásra bocsátotta.   
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2016. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 
 

a támogatott lakhatás kialakításával kapcsolatos pályázati lehetőségről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a támogatott lakhatás 

kialakításával kapcsolatos pályázati lehetőségről” című előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület  
 

1. kezdeményezi a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 

Kft.-vel (1071 Budapest Damjanich utca 4.) együttműködési megállapodás 

megkötését, a támogatott lakhatás megvalósítására irányuló pályázat kidolgozásában 

való közreműködésre vonatkozóan. 
  
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. 
 

3. felkéri a polgármestert, hogy a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. által megküldött megállapodás-tervezetet véleményezésre 

és elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: azonnal, ill.      Felelős: Dr. Fülöp Erik 

esedékességkor          polgármester 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthori u. 6 sz. alatti üres nem lakás 

célú helyiség REQUIEM Fúvószenekari Alapítvány részére történő 

használatba adásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő  

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 nem egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2016. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 

 

A Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti üres nem lakás célú helyiség REQUIEM 

Fúvószenekari Alapítvány részére történő használatba adásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

A Képviselő-testület a Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti irodaházban lévő 69 m
2 

alapterületű, korábban is próbateremként funkcionált nem lakás célú helyiséget 2016. május 

01-től határozatlan időtartamra a REQUIEM Fúvószenekari Alapítvány ingyenes 

használatába adja a határozat 1 sz. mellékletében található Haszonkölcsön szerződésben 

foglaltak szerint. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az Alapítvány vezetőjét a Testület döntéséről, 

továbbá felhatalmazza a haszonkölcsön szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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117/2016. (IV.28.) Kt. határozat 1. sz. melléklete 

 

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2016. (IV.28.) 

Kt. számú határozata alapján egyrészről  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
székhelye:  Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

adószám:  15732468-2-15 

számlaszám:  11744144-15404761 

képviselője:  Dr. Fülöp Erik polgármester,  

mint haszonkölcsönbe adó (továbbiakban: kölcsönadó), másrészről 

 

REQUIEM Fúvószenekari Alapítvány 

székhelye:  4440 Tiszavasvári, Krúdy u. 7. fsz/2. 

adószám:  ………………….. 

számlaszám:  ………………….. 

képviselője:  Némethné Mándi Krisztina 

mint haszonkölcsönbe vevő (továbbiakban: kölcsönvevő) között a következő feltételek 

szerint: 

 

1. Kölcsönadó a Kölcsönvevő használatába adja a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 1/2 hrsz. alatt nyilvántartott, valójában Tiszavasvári, 

Báthori utca 6. szám alatti ingatlanon található irodaház 69 m
2 

nagyságú helyiségét 

próbaterem céljából. 

 

2. A helyiség a Kölcsönvevő részére az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint 

kerül átadásra. 

 

3. A haszonkölcsön szerződés 2016. május 01. napjától határozatlan időre szól.  

 

4. Felek megállapítják, hogy Kölcsönvevő a helyiség használatáért bérleti díjat nem fizet. 

 

Kölcsönvevő köteles megfizetni a Kölcsönadó számlájára a helyiséghasználattal 

kapcsolatban felmerülő fűtési- és áram költségeket a közműszolgáltatók által, a 

Kölcsönadó részére megküldött közüzemi számlák és az Energetikus által készített 

számítások alapján.  

 

5. Kölcsönvevő köteles gondoskodni, a helyiség hatósági tűzvédelmi, vagyonvédelmi és 

balesetvédelmi rendszabályai, környezetvédelmi előírások, valamint egyéb hatósági 

előírások betartásáról.  

 

6. Kölcsönvevő felelős minden olyan kárért, amely a helyiség rendeltetésellenes, vagy 

szerződésellenes használatának következménye. 

 

7. Kölcsönvevő a helyiségen átalakítást, felújítást, beruházást csak a Kölcsönadó 

engedélyével végezhet.  
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8. Kölcsönvevő a használati jog megszűnését követő 30 napon belül a helyiséget tisztán, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Kölcsönadó részére 

visszaadni.  

 

9. Kölcsönvevő a helyiséget albérletbe nem adhatja, és egyéb módon sem terhelheti meg.  

 

10. Kölcsönadó szavatol azért, hogy a Kölcsönvevő a használatba vett helyiséget 

zavartalanul használhatja. 

 

11. Kölcsönadót megilleti az azonnali felmondás joga akkor is, ha az ingatlanra a 

Kölcsönadónak a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva szüksége van. 

 

12. A haszonkölcsön szerződés megszűnésekor a Kölcsönvevő elviheti az általa létesített 

berendezési és felszerelési tárgyakat. 

 

13. Kölcsönadó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: 

 ha a Kölcsönvevő jelen szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt lényeges 

kötelezettségét nem teljesíti; 

 ha a Kölcsönvevő rendeltetésellenes magatartást tanúsít; 

 ha a Kölcsönvevő a használati jogot átruházza, vagy a helyiséget albérletbe adja a 

Kölcsönadó hozzájárulása nélkül. 

 

14. Felek rögzítik, hogy a haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel bármikor 

megszüntethető. Jelen haszonkölcsön szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 30 

napos felmondási idővel a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával felmondhatja. 

 

15. Felmondás esetén a Kölcsönvevő csereingatlan biztosítására nem tarthat igényt. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvény, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és nem lakás 

célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati 

támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelete, valamint a Ptk. rendelkezései 

az irányadóak. 

 

 

Tiszavasvári, 2016. április 29. 

 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata  REQUIEM Fúvószenekari Alapítvány 

 haszonkölcsön adó  haszonkölcsön vevő 

 képv.: dr. Fülöp Erik polgármester  képv.: Némethné Mándi Krisztina    
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium 

intézményvezetői beosztás (magasabb vezető) ellátására benyújtott 

pályázatok véleményezéséről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy Vig Csabát javasolja a 

Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium intézményvezetői beosztására. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

118/2016.(IV.28.) Kt. sz.  

határozata 

 

A Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás 

álláshelyre Víg Csaba által benyújtott pályázat véleményezéséről 

 

1./ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdései alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Nyíregyházai Tankerülete által fenntartott és működtetett Tiszavasvári Váci Mihály 

Gimnázium intézményvezetői beosztására az intézményvezetői pályázati kiírásra benyújtott 

pályamű benyújtóját Víg Csabát javasolja. 

 

2./ A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a javaslatot továbbítsa a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé. 

 

Határidő: 2016. május 5.          Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. alapító 

okiratának módosításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

119/2016. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról   

 

(amely a  Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 

5/2016.(IV.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Elfogadja a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft alapító okiratának módosítását a 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a módosító irat aláírására, az ügyvezető részére történő 

megküldésére. 

3.) A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb 

szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való 

közléssel válik hatályossá. 

 

 

Határidő: azonnal                                                Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. részére tulajdonosi 

hozzájárulás adásáról a medencék vízjogi létesítési engedélyéhez.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatásképpen elmondta, hogy tegnap délután érkezett a képviselő-testülethez a 

Strandfürdő Kft. kérelme, mely szerint hullámmedence és kneipp medence kapcsán a vízügyi 

hatósághoz létesítési engedély benyújtása szükséges. A tervek elkészültek, ezekről már a 

képviselő-testület is tudomással bír, hiszen 2014 decemberében már tudomásul vette a 

Strandfürdő Kft. ez irányú fejlesztési szándékait. Most pedig egy tulajdonosi hozzájárulás 

megadására van szükség ahhoz, hogy a vízjogi létesítési engedélyt megkapják. Igazából a 

határozat-tervezet ezt a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazza.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli 

kiegészítéssel együtt.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

120/2016.(IV.28.) Kt. sz. 

határozata 

 
A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás adása a medencék 

vízjogi létesítési engedélyéhez 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Hozzájárul Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló tiszavasvári 5702/10 hrsz-

ú, valóságban 4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 4. szám alatti ingatlanon a Tiszavasvári 

Strandfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. által Koleszár János vízgazdálkodási tervező 

Msz:03-1/2016. számú engedélyes tervdokumentációjában foglalt tartalommal strandfürdő 

fejlesztés hullám-medence és kneipp medence vízellátás –és vízkezelés kivitelezéséhez. 

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (14.np.): Egyebek 

 

Hozzászólások: 

 

Szabó Krisztián képviselő: 

Megjegyezte, hogy több lakos is megkereste telefonon, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy 

igaz-e az, hogy az Egység úti óvodában egy csoport bezárásra kerül. Tehát erről szeretne az 

Egyesített Óvodai Intézmény vezetőjétől egy írásos tájékoztatást kérni, hogy mi indokolja a 

csoportbezárást.    

 

Badics Ildikó jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy polgármester úr már előzetesen kiküldött egy levelet az 

intézményvezetőnek ezzel kapcsolatban, hogy készítsen egy beszámolót, valamint arról, hogy 

a kormányhivatal előírásaira milyen elképzelései vannak. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

A válaszról természetesen írásban tájékoztatni fogják a képviselő-testületet is.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Az elmúlt évben az Ifjúság úti játszótér felújítása, illetve megépítése örömteli esemény volt, 

azonban egy év alatt nagyon elhasználódtak a játékok, hiszen a csúszda is megsérült. Ezzel 

kapcsolatban megkérdezte, hogy mikor kerül megrendelésre az új csúszda, mert ami választ 

kapott erre a kérdésre az számára nem kielégítő, hiszen a gyerekek már nagyon szeretnék 

használni a játékokat és se a homok nincs kicserélve, se a festések nincsenek elkészítve, pedig 

már hamarosan jön a jó idő és a gyerekek szeretnének kijönni a játszótérre.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ezzel kapcsolatban beszélt a kincstár vezetőjével, illetve kért is egy olyan kimutatást és 

tájékoztatást, hogy melyek azok a területek, ahol esetleg javítani tudnak, mint intézmény. 

Bízik abban, hogy minél hamarabb megérkezik a válasz.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán megérkezett a 

Városi Kincstártól a válaszlevél, melyben az áll, hogy 3 helyre kell az összetört csúszdát 

pótolni.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Természetesen nekik is az a céljuk, hogy minél hamarabb és gördülékenyebben menjenek a 

megrendelések, de ha a nagykalapból egyet kiemelnek, akkor az sértődésre adhat okot. Tehát 

ő kifejezetten kérte, hogy nagy összességében, komplexitásában kezeljék, hiszen a többi 

területen lévő játszótér is ugyanannyira fontos. Tudja azt, hogy az ember egy kicsit 

elfogultabbak azzal, ami az ember szívéhez közel áll, éppen ezért kérte, hogy komplexen 

kezeljenek minden játszóteret. Lehet, hogy így a munkálatok egy kicsit hosszabb időt vesznek 

igénybe, de úgy véli, hogy megér annyi várakozást, hogy ne legyenek támadások, ne legyen 

konfrontáció és ne legyen sértődés más területen lakók részéről. Úgy véli, hogy egyszerre 

fogják megrendelni a munkálatokat és nagyjából egyszerre fel fogják újítani mindegyik 

játszóteret.  
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Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője: 

Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, majd elmondta, hogy két dolog miatt szeretett volna 

szót kérni. Az egyik az, hogy a februári testületi ülésen felvetett egy pár problémát, melynek 

orvoslását kérte a képviselő-testülettől. Ezek közül az utcanév táblák cseréje félig-meddig 

megvalósult. Felhívta a figyelmet és kérte, hogy a helyi rendeletben leírtak szerint cselekedjen 

az önkormányzat, mert valahol lecserélték a táblát és a régit nem hagyták ott. Majd 

megjegyezte, hogy Rojkó doktor úr is jelezte azt a problémát, hogy a tájékozódást nehezíti, 

hogy például az Eszterházy utcára ki van rakva a tábla, de a régi, az Élmunkás utca tábla már 

nincs ott.  

  

Badics Ildikó jegyző: 

Emlékezet szerint nem ezt mondta doktor úr.  

 

Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője: 
Nem mondta, hogy ezt mondta.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Azt mondta hivatalvezető úr, hogy doktor úr is ezt mondta.  

 

Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője: 

Doktor úr is azt mondta, hogy jó lenne, ha kicserélnék a táblákat, de ezek megtörténtek.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Egy listát kért az utak elnevezéséről, amit meg is küldtek a részére.  

 

Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője: 

Megjegyezte, hogy most már lecserélésre került minden tábla, de néhány helyen a régi táblák 

is leszedésre kerültek. Tehát azt szeretné, ha ebben a témában lenne előrelépés. A másik 

dolog, amiről szeretne még beszélni az az, hogy a 2016. április 14-ei testületi ülésen 

megdöbbenéssel tapasztalta polgármester úr egyik megnyilvánulását, csak már nem volt rá 

érkezése reagálni, mert el kellett mennie egy hivatalos elfoglaltsága miatt. Tehát polgármester 

úr zokon vette azt, hogy a tavalyi kormányablak átadó kapcsán az állófogadás költségeit az 

önkormányzatnak kellett állnia. Úgy véli, hogy ha erre visszaemlékeznek, és objektív 

tájékoztatást adnak a város lakossága felé, akkor ez úgy történt, hogy megkérte először jegyző 

asszonyt, majd polgármester urat, hogy be tudja-e vállalni az önkormányzat az átadó 

ünnepség költségeit. Jegyző asszony akkor a támogatásáról biztosított, de mondta, hogy 

polgármester úrnak ez annyira nem tetszett, aminek a testületi ülésen most hangot is adott, de 

aztán sikerült meggyőzni erről, és végül is bevállalta az önkormányzat. Úgy látta, hogy ez 

zokon esett polgármester úrnak. A kormányablakot az elmúlt 8 hónap tapasztalatai alapján 

körülbelül minden Tiszavasvári lakos kétszer látogatta meg, hisz közel 25 ezres 

ügyfélforgalmuk volt már szeptember óta. Tehát ha ez ilyen nagy áldozatot jelentett, akkor azt 

kérné polgármester úrtól, hogy az ezzel kapcsolatos költségeket számlázza ki a 

kormányhivatal részére és meg fogják fizetni az ellátás költségeit.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy el fogja kérni a Városi Televíziótól a 2016. április 

14-ei képviselő-testületi ülés filmanyagát, és végig fogja nézni, mert ő erre másképp 

emlékszik. Tehát nem azt mondta, hogy zokon esett, hogy az önkormányzatnak, illetve a 

képviselő-testületnek kellett kifizetnie, de az önkormányzat és a járási hivatal egy elkülönült 

rendszer, tehát politizálhatnak, de úgy véli, hogy a Járási Hivatal kap egy külön költségvetést. 
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Meg lehet onnan is közelíteni, hogy városi érdek, minden magyar állampolgárnak az érdeke, 

ezzel nem nyit vitát, de ezzel kapcsolatban hivatalvezető úr is ismeri a véleményét. 

Emlékezete szerint valóban igen hevesen reagált erre, mert nem tartja jogosnak, de ettől 

függetlenül természetesen vállalta az önkormányzat. Mindezek után elmondta, hogy azt 

sérelmezte, hogy az elmúlt ülés alkalmával Ráduly képviselő úr a fejéhez vágta, hogy a 

Becsület Légiója Egyesület tagjaival kötött együttműködés ugyan nem kerül az 

önkormányzatnak egyetlen forintjába sem, valamint Tiszavasvári Képviselő-testülete, illetve 

önkormányzata részéről semmiféle juttatást nem kapnak azok a személyek, akik ebben a 

munkában szerepet vállaltak. Azt is nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy ezek az emberek ide 

jönnek a városba, szabadidejükből áldoznak, konfliktust vállalnak fel Tiszavasvári érdekében, 

az ő érdekében, Ráduly képviselő úr érdekében, minden tiszavasvári lakos, meg állampolgár 

érdekében, és akkor azt a méltatlan kérdést kapja, melyet nem is tud hova rakni, hogy igen 

ám, de ezek a személyek esznek. Ha ezzel belegázolt hivatalvezető úr lelki világába, akkor 

most emiatt elnézést kér, nem rá akarta kihegyezni. Az tény és való, hogy ugyanúgy, ahogy a 

kormányablak átadása során felmerült költségeket bevállalta az önkormányzat, ugyanúgy a 

megyei tűzoltó verseny megszervezésével kapcsolatban is vállalja azoknak a személyeknek a 

megvendégelését, akik akár versenyzőként, akár protokolláris vendégekként a városba 

látogatnak. Ha bármiféle prominens személy érkezik Tiszavasváriba vagy bármelyik magyar 

településre, akkor az alapvető, hogy igyekeznek jó házigazdák lenni. Ha ez valakinek szúrja a 

szemét, hogy egy közel 3 milliárd forintos településnek a költségvetésében jut erre pénz, 

akkor megint azt tudja mondani, hogy ez tényleg méltatlan és ez a kákán is csomót keresés. 

Mindezek után elmondta, hogy ő erre is reagált ebben a hozzászólásában, de ő is kíváncsi és 

vissza fogja nézni az ülés filmanyagát, de szerinte hivatalvezető úrnak is vissza kellene 

néznie, hiszen azt nem értette, hogy ha egyik részről ez sérelmes, akkor ugyanolyan részről 

miért nem sérelmes. Tehát egy nagyon erős kettős mércét érez ebben a dologban. Tehát ha 

nem fogadják el a Becsület Légióját, - ami mindenkinek a szíve joga-, akkor már meg lehet 

kérdezi, hogy miért kapnak ezek az emberek ebédet és azt miért kell az önkormányzatnak 

kifizetni.  Ugyanakkor egy kormányablak átadása során, vagy egy polgárőr és egy tűzoltó nap 

szervezése alkalmával fel sem merül ez a kérdés. Tehát arra kért mindenkit, és ne legyen 

ebből sértődés, hogy ha az egyik oldalt kritizálják, akkor komplexitásában nézzék az egészet, 

ne alkalmazzanak kettős mércét csak azért, mert valaki nem fogadja el, vagy nem szimpatikus 

neki a Becsület Légiója, vagy az ő személye. Ilyen gyerekes dolgokba ne kössenek bele. 

Természetesen a költségeket kigyűjteti, viszont akkor mellérakja a kormányablak átadása 

során keletkezett költségeket is, hogy komplexitásában lásson a képviselő-testület.   

 

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

polgármester bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 


