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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2022. április 28-án  

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 95-121. 

rendeletei: 9. 

NAPIRENDEK  
 

 

1. Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2021. évi közrend- és közbiztonságáról 

szóló éves értékelő jelentésről 

 

2. Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatóról 

 
3.Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

4. Előterjesztés az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

5. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról 

  

6. Előterjesztés a Mezőőri Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

7. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi szakmai 

beszámolójáról 

 

8. Előterjesztés a 2022. évi közfoglalkoztatási programról szóló tájékoztatóról 

 

9. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 2021. 

évi szakmai beszámolójáról 

 

10. Előterjesztés Tiszavasvári Bölcsőde 2021. évi szakmai beszámolójáról 

 

11. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont 

kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződés 4. számú módosításának 

utólagos elfogadásáról 

 

12. Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című 

támogatásból megvalósuló Út, padka, járda, felújítása tárgyban közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos közbenső döntésről  

 

13. Előterjesztés pályázat benyújtása a TOP_Plusz -3.3.2.-21 kódszámú „Helyi egészségügyi 

és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázatra  
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14. Előterjesztés pályázat benyújtása a TOP_Plusz -1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak 

fejlesztése” című pályázatra  

 

15. Előterjesztés VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz 

szükséges önerő biztosításáról  

 

16. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának 

módosításáról 

 

17. Előterjesztés a HBVSZ Zrt. Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött 

bérleti szerződésének módosítására vonatkozó kérelméről 

 

18. Előterjesztés az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlanok értékesítéséről 

     

19. Előterjesztés a tiszavasvári 1367 helyrajzi szám alatt lévő önkormányzati ingatlan 

bérbeadásáról 

   

20. Előterjesztés Dancsné Orosz Katalin tiszavasvári 10492 hrsz-ú zártkerti közút egy 

részének megvásárlására vonatkozó kérelméről 

 

21. Előterjesztés a tiszavasvári 0750 hrsz alatt lévő görögkatolikus temető tulajdonjogának 

felajánlásáról 

 

22. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő „országos közút” megnevezésű 

ingatlanok járdaszakaszának ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről  

 

23. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 18/1 és 18/3 hrsz-ú 

ingatlanok tulajdonba vételéről 

 

24. Előterjesztés dr. Horai Károlyné eladásra felajánlott ingóságokra vonatkozó kérelméről 

 

25. Egyebek 

 

 

 

Készítette: Makra Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2022. április 28-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendes nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási 

Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, 

Szabó Zsolt, Szurkos Szilvia, Tamás Viktor, Volosinóczki Béla képviselők. 
  

Távol maradt:   
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth 

Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté 

osztályvezető-helyettes, Arató Atilla köztisztviselő, Badics Dorina Vanessza köztisztviselő, 

Berbécs Ibolya köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Kiss Réka köztisztviselő, 

Kovács Edina köztisztviselő, Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

Makkai Jánosné Kornisné Központ intézményvezető, Dr. Elek Tamás Tiszavasvári Járási 

Hivatal hivatalvezető, Farkas József r.dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, Paronai 

János kapitányságvezető, Deák Lászlóné pv felügyelő, Munkácsi Ágnes Tiszavasvári 

Bölcsőde vezető, Draviczkyné Varga Anita védőnői szolgálat, Bakti Péter mezőőri 

szolgálatvezető 
 

Meghívottként távolt maradt: Gerebenics Károly Nyíregyházi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség kirendeltségvezető, Gurály Edina Erzsébet Magyar Vöröskereszt Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Szervezete megyei igazgató,  

 

Jegyzőkönyv-vezető: Makra Anita 
 

Szőke Zoltán polgármester: 
Köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket, majd a jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő 

képviselőből 11 fő képviselő volt jelen. Külön köszöntötte dr. Eleke Tamás Tiszavasvári 

Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Farkas József, rendőrdandártábornokot, megyei főkapitányt, 

Paronai János rendőrezredest, kapitányságvezetőt, akinek ezúton is gratulált, ugyanis március 

15-én Pintér Sándor belügyminiszter úr soron kívül előléptette kimagasló szolgálati 

tevékenysége elismeréséül. Külön köszöntötte még Deák Lászlónét, tűzoltó alezredest, a 

Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselőjét. Javasolta a kiküldött meghívót 

módosítani az alábbiak szerint. Első napirendi pontként a 3. napirendi pontot, az 

„Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2021. évi közrend- és közbiztonságáról 

szóló éves értékelő jelentésről”, második napirendi pontban az „Előterjesztés a Nyíregyházi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról” szóló 

előterjesztéseket megtárgyalni. Előterjesztői jogon levenni javasolta a „fizikoterápiás 

feladatok jövőbeli ellátásáról szóló döntés meghozataláról” szóló előterjesztést a napirendek 

közül. Tekintettel arra, hogy a bizottsági ülések lezajlottak, és a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság javaslatának megfelelően javasolta, hogy az önkormányzat készítsen elő egy újabb 

közbeszerzési eljárás kiírását. Majd kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó 

napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  
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Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött 

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta az általa tett módosításokkal együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
 

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

napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2022. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2022. április 28. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. április 28. napján 

megtartott rendes ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2021. évi közrend- és közbiztonságáról 

szóló éves értékelő jelentésről 

 

2. Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatóról 

 
3.Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

4. Előterjesztés az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

5. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról 

  

6. Előterjesztés a Mezőőri Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

7. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi szakmai 

beszámolójáról 

 

8. Előterjesztés a 2022. évi közfoglalkoztatási programról szóló tájékoztatóról 

 

9. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 2021. 

évi szakmai beszámolójáról 

 

10. Előterjesztés Tiszavasvári Bölcsőde 2021. évi szakmai beszámolójáról 

 

11. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont 

kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződés 4. számú módosításának 

utólagos elfogadásáról 
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12. Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című 

támogatásból megvalósuló Út, padka, járda, felújítása tárgyban közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos közbenső döntésről  

 

13. Előterjesztés pályázat benyújtása a TOP_Plusz -3.3.2.-21 kódszámú „Helyi egészségügyi 

és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázatra  

 

14. Előterjesztés pályázat benyújtása a TOP_Plusz -1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak 

fejlesztése” című pályázatra  

 

15. Előterjesztés VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz 

szükséges önerő biztosításáról  

 

16. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának 

módosításáról 

 

17. Előterjesztés a HBVSZ Zrt. Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött 

bérleti szerződésének módosítására vonatkozó kérelméről 

 

18. Előterjesztés az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlanok értékesítéséről 

     

19. Előterjesztés a tiszavasvári 1367 helyrajzi szám alatt lévő önkormányzati ingatlan 

bérbeadásáról 

   

20. Előterjesztés Dancsné Orosz Katalin tiszavasvári 10492 hrsz-ú zártkerti közút egy 

részének megvásárlására vonatkozó kérelméről 

 

21. Előterjesztés a tiszavasvári 0750 hrsz alatt lévő görögkatolikus temető tulajdonjogának 

felajánlásáról 

 

22. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő „országos közút” megnevezésű 

ingatlanok járdaszakaszának ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről  

 

23. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 18/1 és 18/3 hrsz-ú 

ingatlanok tulajdonba vételéről 

 

24. Előterjesztés dr. Horai Károlyné eladásra felajánlott ingóságokra vonatkozó kérelméről 

 

25. Egyebek 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2021. évi közrend-

és közbiztonságáról szóló éves értékelő jelentésről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Badics Dorina Vanessza köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Paronai János rendőrezredes: 

Röviden kiegészítette a Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolóját. Az írásos előterjesztésben 

hat fő célt határoztak meg, melyből hármat emelt ki. Az első és legfontosabb a rendőrség 

külső és belső megítélésének javítása. Az állampolgárok és az együttműködő partnereknek a 

professzionális, fegyelmezett, sokoldalú lakosság és a helyi közösségek iránti felelősséget 

vállaló segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. Második a 

büntetőeljárások törvényes, szakszerű és időszerű, hatékony lefolytatása, a bűncselekményből 

származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása, és az okozott kár megtérítése érdekében a 

vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása. Úgy gondolja, 

hogy az adott terület és a város földrajzi elhelyezkedése mindenképpen meghatározó. Emellett 

meghatározó még a lakosság száma és annak összetételének aránya, az egyének, a családok 

anyagi, szociális és erkölcsi helyzete is. Fontos még a területen működő önkormányzatok 

hozzáállása a közrend- közbiztonság kérdéséhez. A társszervezetekkel történő együttműködés 

helyzete, és nem utolsó sorban az összrendőri tevékenység. A közterülti szolgálat, 

közrendvédelmi szolgálati ág nem optimális körülmények között látta el a szolgálatát, de a 

hiányokat igyekeznek pótolni, és előreláthatóan július, augusztus hónapban 8 fő fog érkezni 

szolgálat ellátásra. A készenléti rendőrség is látott el szolgálatot az illetékességi területen 

segítve a munkájukat és az itt élők biztonságát. Amit még fontos megemlítenie, az a 

csendháborítás.   

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Mint iskolaigazgató szeretné elmondani, hogy az utóbbi pár évben olyan példás 

együttműködést hoztak létre a rendőrséggel, ami a bemutatott képeken is jól látszott. A 

kerékpárosverseny, a sulimoped, a rendezvények, a napi szintű együttműködés is nagyon jó az 

iskola és a rendőrség között. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Úgy gondolja, hogy Tiszavasváriban egy példaértékű együtt gondolkodás, közös munka 

alakult ki mind a Járási Hivatal részéről, mind a Rendőrkapitányság, a Mezőőrség, és a 

Polgárőrség részéről. A közterületfelügyelővel való közös munkát is megkezdték, aminek 

látványos eredménye lett. A csendháborítás esetében egy elég magas szám van feltüntetve a 

beszámolóban. Arra kérte a lakosságot, hogy éljenek a bejelentés lehetőségével, mert ha nem 

teszik meg, akkor intézkedés sem fog történni. Volt még további olyan közös siker, ami az 

együtt gondolkodás eredménye, amikor a COVID idején olyan rendezvények megtartása 

esetén történtek, amik egy lakóközösség életét zavarták. Itt is sikeres volt az együttműködés. 

Az önkormányzat megpróbál majd minden eszközzel segíteni, hogy az új állományból 
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maradjanak itt Tiszavasváriban. Amennyiben szükséges akár lakhatási lehetőséggel 

igyekeznek majd segíteni. Az Önkormányzati Tűzoltóság már a tavalyi évben is jelezte, a 

szándékos félrevezető riasztások esetében vannak városrészek, ahol a lakosság néhány tagja 

megdobálja az autót, vagy nem úgy viselkedik, ahogy szükséges lenne, és kérték az ilyen 

vonulásuk esetére rendőri támogatás biztosítását. A másik felvetése a droggal kapcsolatos, a 

későbbi védőnői beszámolóban szerepel majd, hogy sokszor megnehezíti a védőnők 

munkáját, hogy terjednek ezek a szerek. A szülők, családok ezáltal agresszívabbakká válnak. 

Erre szükséges valamilyen megoldást találni, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, ahol 

kiszolgáltatottakká válnak. A bér kifizetések időszakában az ittasság is jelen van, és ebben 

kérnének támogatást, segítséget, hogy a jelenséget próbálják meg visszább fogni rendőri 

jelenléttel.  

 

Farkas József r.dandártábornok: 

Elmondta, hogy nem könnyű már évek óta kollégákat találni. A jövőben azon munkálkodnak 

majd, hogy a létszámot fel tudják tölteni a megfelelő szintre. Nincsenek könnyű helyzetben, 

hiszen rendkívül sok társadalmi hatás éri a kollégáikat. Ennek érdekében egy image filmet 

készítettek, amit majd a Megyei Közgyűlésen fognak bemutatni. Természetesen ilyen jellegű 

filmeket fog felajánlani az intézményeknek is, és próbálják majd bemutatni a munkájukat, és 

kollégákat is toborozni.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester szavazásra 

bocsátotta a határozat-tervezetet a Képviselő-testület számára. 
 

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 

96/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata  

 

Tiszavasvári Város 2021. évi közrend- és közbiztonságáról szóló éves jelentésről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 

 

I. A határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Tiszavasvári 

Rendőrkapitányság vezetőjének – Tiszavasvári Város 2021. évi közrend- és 

közbiztonságról szóló – éves jelentését. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 

vezetőjét a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán  

        polgármester 
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96/2022.(IV.28.) Kt.sz. határozat melléklete 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. 

évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Badics Dorina Vanessza köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára.   
 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e olyan szóróanyag, akár a közösségimédiában is megosztható 

eljárásrend, hogy például egy viharkár esetén mi a teendője egy lakosnak. Javasolta egy ilyen 

szóróanyagnak a megküldését az önkormányzat részére. 

 

Deák Lászlóné pv. felügyelő: 

Természetesen van erre lehetőség. Egy rövidített változatot fognak majd küldeni, amit kitehet 

majd a város a honlapjára. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Úgy gondolja, hogy például a múlt évi augusztusi viharkárt is sikerült példásan levezényelni, 

a vihar megtörténte után gyakorlatilag egy órán belül már tisztázódott, hogy hogyan érkezik a 

segítség. Mindenesetre a lakosság felé szükséges egy tájékoztató anyag, hogy időben tudjanak 

reagálni ilyen esetekben. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, így Szőke Zoltán 

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 

97/2022. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség által küldött tájékoztató anyagot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által küldött - a Nyíregyházi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló – tájékoztató 

anyagot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetőjét a testület döntéséről 

 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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97/2022.(IV.28.) Kt.sz. határozat melléklete 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

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: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) 

önkormányzati rendelete 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) 

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 és az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:) 

„a) 3.339.476.069 Ft költségvetési bevétellel 

b) 5.942.502.017 Ft költségvetési kiadással” 

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
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(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:   

2.603.025.948 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:) 

„ca) 169.279.978 Ft működési hiánnyal 

cb) 2.433.745.970 Ft felhalmozási hiánnyal” 

2. § 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. 

§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat a kiadások között 12.761.613 Ft általános, 120.312.379 Ft céltartalékot 

állapít meg, melyeket részletesen a 35. melléklet tartalmaz.” 

3. § 

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
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(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 26. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. 

(22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 28. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 

(23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 29. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 

(24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 34. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 

(25) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 35. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 

(26) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 36. melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 

(27) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 39. melléklete helyébe a 27. melléklet lép. 

(28) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 40. melléklete helyébe a 28. melléklet lép. 

(29) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 41. melléklete helyébe a 29. melléklet lép. 
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(30) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet 42. melléklete helyébe a 30. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2022. április 29. 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

     Kihirdetve: 2022. április 29. 

 

  

 Dr. Kórik Zsuzsanna 

 jegyző 
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Általános indokolás 

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

szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési és finanszírozási bevételi, kiadási 

főösszegek és a hiány összegei e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.  

2. §-hoz 

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

3. §-hoz 

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékleteket mutatja be. 

4. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés az önkormányzatok rendkívüli támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2022. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

Az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó  

igény benyújtásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatok rendkívüli 

támogatására vonatkozó igényének benyújtásával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 3. számú melléklete 2.1.5. pontja alapján 

pályázatot nyújt be rendkívüli támogatás elnyerése érdekében.   

 

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyenek intézkedést a pályázati anyag 

elkészítésére, benyújtására és egyben felhatalmazza őket a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. szeptember 30.                  Felelős:    Szőke Zoltán polgármester 

                          Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló 

beszámolóról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Badics Dorina Vanessza köztisztviselő 
 

Bizottsági vélemény: 
 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 
 

Hozzászólások: 
 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Azt tapasztalták a Szakrendelőben, hogy egyre kevesebben járnak terhesgondozásra. 

Megkérdezte, hogy mi lehet ennek az oka.  

 

Draviczkyné Varga Anita védőnő: 

Nem tapasztalták, hogy kevesebb lenne a kismama a védőnői szakrendelésen. Valószínű az lehet 

az oka, hogy magánorvosi rendelőkben veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Kismama nincs 

kevesebb, mint az előző években. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Mint már korábban elmondta, a rendőrség felé élt egy kéréssel a drogfogyasztással 

kapcsolatosan, és bízik benne, hogy némi segítségre számíthatnak. Emellett köszönetét és 

elismerését fejezte ki a védőnői szolgálatnak munkájukért.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

99/2022. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 
 

a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1. A Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete 

szerinti tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét.     

 

                 

    Határidő: azonnal                                                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 



120 

99/2022.(IV.28.)Kt.sz. határozat melléklete 

 

 

BESZÁMOLÓ 

a védőnői szolgálat 2021. évi munkájáról 

 

 

TIVA-SZOLG Nonprofit Kft 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
4440 Tiszavasvári Kossuth út 4 

Tel.:42-557-204 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Védőnői szolgálat: 

 

 

2021-ben a területi védőnői körzeteket ellátó védőnők neve: 

 

I - es körzet: Draviczkyné Varga Anita 

 

II - es körzet: Vanczerné Németh Mária 

 

III - as körzet: Molnárné Mikó Gyöngyi 

 

IV - es körzet: Kovács Zita Nóra 

 

V-ös körzet: Lengyel-Mezei Annamária  

 

VI-os körzet + Szorgalmatos ellátási terület: Matyasovszki Judit 

 

VII-es körzet: Ferenczné Takács Viktória 

 
 

A védőnők alapfeladataikat az egészségügyben meghatározott törvények - 49/2004 (V.21.) 

ESzCsM rendelet, 19/2009 EüM rendelet -, 26/2014 (IV.8.) EMMI rendelet, módszertani 

útmutatók, szakmai protokollok alapján valamint a COVID eljárás rendek 

figyelembevételével végzik. A védőnő kompetencia köre egyre szélesebb, napjainkra már az 

egész család egészségügyi, szociális problémáinak a megoldásában is részt vesz, humán 

szolgáltatásokat nyújt, és tanácsokat ad a felmerülő problémák megoldására. 

A VI-os és VII-es számú, vegyes ellátású védőnői körzetekben a  területi feladatokon túl, 

iskolai ellátás is történik. 
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A védőnői gondozás leggyakrabban alkalmazott módszerei a következők: 

 családlátogatás 

 távkonzultáció 

 önálló védőnői tanácsadás, 

 orvossal tartott tanácsadás, 

 fogadóóra tartása, 

 egészségnevelés a családok otthonában családlátogatások során, 

tanácsadóban, oktatási intézményekben (iskola, óvoda), 

 egészségfejlesztés közösségi színtéren. 

 

A családok komplex gondozása a következő elemekből tevődik össze: 

 

 családi életre való felkészítés, szülői szerepre ’nevelés’, 

 kiemelten a várandós nők, csecsemők védelme, rendszeres gondozása,  

 gyermekágyas anya és újszülöttjének gondozása, 

 egészségnevelés (egyéni és közösségi szinten), 

 szűrővizsgálatok végzése, biztosítása, 

 védőoltások megszervezése, 

 tanácsadások szervezése, lebonyolítása (várandós; csecsemő - önálló és orvossal 

tartott-, nővédelmi) 

 csoportok, foglalkozások, klubok szervezése (szülésfelkészítő tanfolyam, 

babamasszázs, elsősegélynyújtó, csecsemőgondozó tanfolyam) 

  

A védőnők családgondozói tevékenységük során kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű 

családok, ezen belül a roma lakosság gondozását. Munkánk során fontosnak tartjuk az 

ismerethiányból, szociális, egészségügyi, valamint pszichés okokból adódó hátrányok 

leküzdésének segítését, az állapotromlás megakadályozását, a problémakezelés előmozdítását 

a családok mindennapjaiban. A rendszeres, napi kapcsolat lehetővé teszi, hogy kialakuljon a 

kölcsönös bizalom, elfogadjuk egymás értékrendjét, és kultúráját, ami hatékonyan segíti a 

problémák felismerését, kezelését. A megfelelő kapcsolat kialakításához a gondozott 

családokkal ezeken túl szükség van megfelelő szakismeretekre, empátiára, előítélet 

mentességre, a másik ember feltétel nélküli elfogadására, hitelességre, elismerésre, egymás 

tiszteletben tartására, illetve korrekt helyzetfeltárásra, értékelésre.   
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A védőnői munka zömmel oktató – nevelő – segítő jellegű, alapvető eleme az értelemre, 

érzelemre hatás, ami feltételezi a megfelelő, mindkét fél számára egyértelmű, és érthető 

kommunikációt. A leghatékonyabb eszköz az egyéni beszélgetés során a meggyőzés, bár néha 

ez is kevésnek bizonyul.  

 

Pandémia hatása a védőnői munkára 

 

2021-ben is alkalmazkodtunk  a pandémia miatti feladatokhoz és nehézségekhez a munkánk 

során. A szakmai protokollokban változás nem történt az előző évhez képest. A rendszeres 

családlátogatások mellett/helyett továbbra is a távkonzultáció volt előtérben, ami az előírt 

szakmai protokollnak megfelel. A veszélyeztetett és problémás gondozottakra továbbra is 

kiemelt figyelmet fordítottunk. 

A csecsemő és várandós tanácsadásra továbbra is szigorúan előre egyeztetett időpontra 

érkeztek a gondozottaink. 

Előzetesen távkonzultáció útján a gondozás főbb kérdéseit egyeztettük, illetve a szülői 

kérdőíveket digitális eszközök segítségével jutattuk el a szülők számára így a személyes 

találkozások kevesebb időt vettek igénybe, csökkentve ezzel a megbetegedések esélyét. 

A pandémia nehézsége volt többek között , hogy a digitális eszközökkel nem rendelkező 

családoknál a járvány ellenére is szükséges volt a személyes felkeresés mert a kötelező 

védőoltások nem maradhattak el . Az I.-es számú Házi Gyermekorvosi körzetben 2021-ben is 

több orvos látta el a gyermekeket.  A védőnők a kialakult helyzet miatt több feladatot kaptak 

az orvosi tanácsadás szervezésén túl a személyes segédkezésben is. A tanácsadások számát 

növelni volt szükséges, illetve átszervezéseket is végre kellett hajtani az esetleges tömörülés 

elkerülése érdekében. 

A nehezített körülmények ellenére  mind az iskolai, mind a területi oltások, és kötelező 

szűrővizsgálatok rendben megtörténtek. 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően, miszerint az egészségügyben kötelező a COVID-19 

elleni védőoltás megléte, minden védőnő megkapta a szükséges védőoltást.  

A protokollnak megfelelően a várandósok és szoptatós anyukák  is tájékoztatva vannak a 

védőoltás lehetőségéről és menetéről. 
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Gondozott családok számának alakulása, illetve dohányzás előfordulása körzetenként: 

(2021.12.31-i állapot szerint)  

 

 Gondozott családok száma: Ebből Dohányzás: 

1) körzet 136 52 

2) körzet 129 58 

3) körzet 145 85 

4) körzet 134                        46 

5) körzet 138 75 

6) körzet 91 16 

     7.  körzet 11 4 

       

       Összesen: 

 

784 336 

   
 

 

2021-ben összesen 4586 családlátogatást végeztünk, ebből szaklátogatások száma (egy 

családon belül több 0-7 éves korú gyermek vagy várandós is lehet) 5875volt. 

Tanácsadáson 0-7 éves korig 3371 gondozási eset történt, ami a védőnői tanácsadóban zajló 

önálló és orvossal tartott tanácsadást is magában foglalja, távkonzultáció formájában 1894eset 

történt. 

Várandós tanácsadáson 1265gondozási eset történt. Távkonzultáció útján 333 fővel tartottunk 

kapcsolatot. 

Nővédelmi gondozással kapcsolatban 156 látogatást végeztünk, és a tanácsadás 353 esetben 

személyesen 246 esetben pedig távkonzultáció útján történt. 
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Az év folyamán gondozott várandós anyák száma illetve a 0-7 éves korú 

gondozottak létszáma 2021.12.31-i állapot szerint: 

 

 

 

 

1.kV*    

  

2.k V. 

                    

 

3.k V. 

 

4.k  

V. 

 

5.k V. 

 

6.k  V. 

 

7.k 

V. 

 

Össz: 

Várandós: 15  11 14   8 18   6 14   4 14    4 10      4 1    1 86     38 

Csecsemő: 32   3 30  3 27   8 33   16 24   8 16     4 2     2 164    44 

1-3 éves: 67  10 64  18 75   13 63    20 64  16 41     11 6    1 380     89 

3-7 éves: 70    7   89  18 104  7 94    6 80   18 70      5  8     1 445    62 

jelmagyarázat: V= Az Összlétszámból Veszélyeztetett (kizárólag eset jelzőlappal és egészségügyi 

dokumentációval rendelkezők száma) 

 

Szülések alakulása: 

 

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201

9 

2020 2021 

Élve 

születések 

száma: 

169 180 189 184 176 196 141 155 189 195 172 

Otthon 

szülés: 

 0 1 0 2 0 1 2 4 5 2 

Intézeti 

szülés: 

 180 188 184 174 196 140 153 185 191 172 

Koraszülés: 10 26 22 20 16 13 18 19 20 15 10 

Hátrányos 

helyzetű 

szülés: 

 99 97 108 98 101 60 95 79 120 80 

Halvaszülés:  1 1 3 1 0 2 0 0 1    2 

Fogyatékkal 

született: 

 3 6 2 6 2 3 1 2 0 2 
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A területi védőnői munka 3 fő színtéren történik:  

 a családok otthonában, ahol a látogatások alkalmával saját 

környezetében figyeljük meg a gyermekek fejlődését és aktuális 

tanácsokkal látjuk el a családtagokat 

  a védőnői tanácsadóban ahol a különböző növekedési, fejlődési, 

szűrővizsgálatok, egyéb eszközös mérések, védőoltások történnek. 

 a szakmai szabályok változása miatt elfogadottá vált a 

távkonzultáció lehetősége, amely magában foglalja a telefonon, 

messengeren, skype-on történő interaktív kapcsolattartást. 

 

A gyermek alapellátás részeként:  

 részt veszünk a családi környezet szociális problémáinak 

megelőzésében, 

 tanácsot adunk gondozási, nevelési kérdésekben, 

 táplálási tanácsot adunk, 

 ellenőrizzük és regisztráljuk a gyermekek testi-lelki-

szellemi fejlődését, 

 elvégezzük az alap szűrővizsgálatokat, státuszvizsgálatokat 

végzünk ami protokoll szerint az alábbi életkorokban 

kötelező:1,2,3,4,6,9,12,15,18 hónap illetve 2,2.5,3,4,5,6 

év. A szűrővizsgálaton kiszűrt elváltozásról a gyermek 

háziorvosát 72 órán belül értesítjük, 2021-ben 174 ilyen 

tájékoztatást írtunk. 

 kapcsolattartás a családdal és a szakemberekkel, 

 a higiénés viszonyokat figyelemmel kísérjük. 

 

Egészségfejlesztési munka az óvodákban és közösségi színtereken 

 

A 2020/2021-as tanévben Tiszavasvári óvodáiban a beíratottak létszáma: 501 fő volt. A 

Szorgalmatosi óvodába 51 gyermek járt.  

Az óvodás korú gyermekek szűrővizsgálata továbbra is a védőnői tanácsadóban történik   

3,4,5,6,7 éves korban.  A nevelési intézményekben  tisztasági szűrővizsgálatot, illetve 

egészségnevelést végzünk. Igény szerint szülői értekezleten veszünk részt.  
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A fejtetvességgel nagyobb mértékben fertőzött óvodai intézményekben a 2 heti 

rendszerességgel végzett szűrővizsgálatok, visszaellenőrzések a korábbi évekhez képest 

csekély javulást mutatnak. A tetvességgel kapcsolatos rendelkezések alapján állandó jelentési 

kötelezettségünk van a Népegészségügyi Szakigazgatási szerv felé.  

Önkormányzat gondozásában futó TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 számú pályázat keretén 

belül a Védőnői Szolgálat dolgozói a majorban élő hátrányos helyzetű kiskorú várandósok 

illetve megszült anyák számára várandós klubbot tartanak. 

 

Gyermekvédelmi tevékenység: 

 

Az országos átlagtól eltérően a terület jellegéből fakadóan, a védőnői munka jelentékeny 

részét teszi ki a gyermekvédelmi feladatok ellátása. A korábbi években megfigyelt problémák 

ebben az évben sem tűntek el. 

2021-ben 107  jelzést, tájékoztatást illetve környezettanulmányt küldtünk  a Kornisné Liptay 

Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata, valamint a 

Család és Gyermekjóléti Központja, illetve a Tiszalöki Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

felé. Munkánk során tapasztaljuk, hogy az előző évekhez hasonlóan a családok továbbra is 

több szociális problémával, anyagi nehézséggel küzdenek, ami a gondozási munkánkat is 

megnehezíti.  Nehézséget okoz egy drágább, korszerűbb tápszer, babaápolási cikk beszerzése. 

Sok esetben a vizsgálatokra történő beutazás költsége is nagy terhet ró a családok 

költségvetésére. Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy főként a hátrányos helyzetű kismamák 

várandósságuk 20. hete körül jelentkeznek várandósgondozásra. Ennek oka lehet egyrészről 

hanyagság, másrészről valószínűleg így spórolják meg a terhesség első felében a 

vizsgálatokra történő utazás költségeit. Ezek a vizsgálatok nagyon fontosak lennének, hiszen a 

fejlődési rendellenességek kora terhességben szűrhetők, és orvosi indokkal 18. hétig 

szakítható meg a terhesség. 

A társadalmi, gazdasági nehézségek egyre több családban éreztetik hatásukat. Sok családban 

gondot okoz a gyermekek megfelelő ellátása, egyes szülők többszöri felszólítás ellenére sem 

hozzák el gyermeküket védőoltásra, szűrővizsgálatra. 

Egyre több családban okoz problémát az ingatlanok túlzsúfoltsága (10-12 fő lakik egy 

szobában). Egyes családokban megoldhatatlannak látszó probléma a fejtetvesség. Ezen 

területeken a szakemberek összehangolt munkája ellenére is csak kismértékű, átmeneti javulás 

észlelhető. Évek óta fennálló probléma a kóbor kutyák megnövekedett száma, a kóbor kutyák 

ürülékükkel több fertőző betegséget is terjesztenek pl.: bélférgesség, bolhák, rühesség,ezért 
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biológiai veszélyt jelentenek az ott élő közösségre és az őket ellátó személyzet számára 

egyaránt(védőnők, gyermekjóléti szolgálat munkatársai,és egyéb szolgáltatók szakemberei) 

.Nagymértékben jelent meg a háztartásokban a csótány is, ami szintén betegségeket terjeszt. 

 Rendszeresen részt veszünk a jelzőrendszeri üléseken és az esetekkel kapcsolatos 

esetkonferenciákon. 2021-ben 21 esetkonferenciára szóló meghívót kaptunk és 21 

esetkonferencián meg is jelentünk. 

Szükség esetén részt veszünk rendőrségi kihallgatásokon és Bírósági tárgyalásokon is.  

 

 

Egyéb tevékenységek: 

 

A védőnői munka minden színterén törekszünk az egészséges életmód népszerűsítésére, 

propagáljuk a betegségek megelőzését célzó szűrővizsgálatok igénybevételét. 

 

2013 októberétől a nehéz anyagi helyzetben élő asszonyoknak lehetőségük van ingyenes 

Intrauterin fogamzásgátló eszköz használatára. 2021-ben 63 db-ot adtunk ki.  

2017 októberétől az RSZTOP program keretén belüli  élelmiszercsomag osztás 

megvalósulásához a várandósok tájékoztatásával illetve az igényléshez szükséges 

dokumentáció lebonyolításával nyújtunk segítséget. 

A Családbarát Magyarország által lehetőségünk nyílt a 2021.07.01-2021.12.31 között 

született újszülötteket megajándékozni egy csomaggal, amiben textil pelenka, body, 

babatakaró, lázmérő és előke volt. Az osztást, és az ezzel kapcsolatos dokumentációt a 

védőnők végezték. 

Kérésre részt veszünk a Kábítószer Egyeztető Fórum ülésein és társrendezvényein ( pl. 

éjszakai akadályverseny) 

A védőnői Szolgálat munkatársai 2021-ben részt vettek a Victoria a gyermekekért 

Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázatán. Az elbírálás sikeres volt 

számunkra, 403 300 Ft összértékben vásárolhattunk a munkánkban nélkülözhetetlen 

eszközöket (pl.:szűrő audiométert, látásvizsgáló lang stereo testet, magasság és súlymérő 

eszközt). 
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Munkakörülményeink: 

 

Az egyre jellemzőbb drogfogyasztás következtében a családok együttműködő készsége 

csökkenőben van. Gyakran találkozunk agresszív fellépéssel pl.: káromkodás, védőnő szidása 

és alkalmanként fenyegetések is elhangzanak.  

Jövedelem kifizetésekor nagy problémát jelent a mértéktelen alkoholfogyasztás, ez 

megnehezíti az adott időszakban a munkavégzést. A családok ellátása során problémát 

jelentenek a kommunikációs nehézségek: megértésbeli képességek hiánya, iskolázatlanság, 

rossz szociális környezetből eredő problémák.  

Kapcsolatok: 

 

A családok egészségének megőrzése érdekében hatékonyan együttműködünk a 

 háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, ( napi rendszerességgel) 

 gyakran konzultálunk gyermekgyógyász, nőgyógyász szakorvosokkal, 

egészségügyi szakdolgozókkal, kórházi egészségügyi 

szakdolgozókkal 

 Szociális intézményekkel, dolgozókkal, 

 Család és Gyermekjóléti Szolgálattal (napi kapcsolat) 

 Család és Gyermekjóléti Központtal (napi kapcsolat) 

 Gyámhivatallal,    

 Pedagógiai Szakszolgálattal, pszichológussal, gyógytornásszal, 

 Oktatási, nevelési intézményekkel, 

 Civil Szervezetekkel, Vöröskereszttel, 

 Megyei Tüdőgondozó Állomással 

 Bőr-és Nemi beteg Gondozó Intézettel 

Továbbképzések, konferenciák: 

 

2021.novemberében a kötelező szakmacsoportos Segítő beszélgetés című 2 napos online 

továbbképzésen vett részt néhány kolléganő.  2021. augusztusában a Kréta program iskola-

egészségügyi kiegészítőjéről tartott továbbképzésen vettek részt az iskolát is ellátó 

kolléganők.  
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Mezőőri Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kiss Réka köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Elmondta, hogy nagyon komoly munkát végeznek a mezőőrök. Sajnos kevesen vannak, és 

akár még egy plusz gépjármű is kellene a munkájukhoz. Korrekten és kulturáltan intézkednek, 

jogszabályokat betartva. Úgy gondolja minden gazda nevében mondhatja, hogy jelenlétük 

nélkülözhetetlen a határban.  

 

Bakti Péter Szolgálatvezető: 

Elmondta, hogy Tiszavasvári közigazgatási területén bárki megkeresheti őket a 

problémájával. Nagyon sokat küzdenek a gépkocsi javíttatásával, mert elengedhetetlen a 

terület nagysága miatt a munkájukhoz. Jelen pillanatban is szerelés alatt áll, így nagyon 

örülnének egy másik gépjárműnek is az ilyen esetekre. Mivel az egyik kollégájuk nemsokára 

nyugdíjba megy, javasolta, hogy keressenek a helyére egy a munkára alkalmas személyt. 

Elkezdték a szemétlerakóknak a felszámolását, amelyhez nagy segítség volna egy kamera, 

amivel tetten tudják érni az illegális hulladéklerakókat.  

 

Volosinóczki Béla képviselő: 

Felajánlotta a Strandfürdő Kft. nevében a kamera beszerzését a mezőőri szolgálat részére. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megköszönte a felajánlást. Felmerült egy jelzés, a mezőőri járulék növeléséről. Ezt majd a 

Képviselő-testülettel és a gazdákkal még egyeztetni kell. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Felajánlotta a Vállalkozók Egyesületének a segítségét, hogy kezdeményezzenek egy 

beszélgetést a gazdákkal.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megköszönte az együttműködő hozzáállást. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

100/2022.(IV.28.) Kt. sz.  

határozata 

 

 

a Mezőőri Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, „ A Mezőőri szolgálat 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójáról” az alábbi döntést hozza:  

 

Elfogadja a Mezőőri szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 

melléklete szerinti tartalommal.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa Bakti Pétert, a mezőőri 

szolgálat vezetőjét. 

 

 

 

 

Határidő: esedékességkor               Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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100/2022. (IV. 28.) Kt. számú határozat melléklete 

 

B E S Z Á M O L Ó  

 

2021. évben 678 igazoltatást, és 85 idegen gépjármű ellenőrzést végeztünk. Figyelmeztettünk 

48 esetben, helyszíni bírságot 17 esetben róttunk ki, míg szabálysértés miatt 17, 

bűncselekmény miatt pedig 3 esetben indítottunk eljárást. Rendőr által közös szolgálatban 

kiszabott bírságot 8 fővel szemben 220.000.-ft értékben szabtunk ki. Továbbá két rendőri 

intézkedést 37 esetben, felszólítást pedig 15 esetben illegális szemét lerakása miatt 

indítottunk. A gyermekvédelem felé 4 esetben tettünk jelzést.  

 

A mezőőri szolgálat feladata: Tiszavasvári Közigazgatási területén nagy és kis értékben 

elkövetett termény, és falopások, orvhorgászat visszaszorítása. Az illegális szilárd, ill. 

folyékony hulladék lerakások felszámolása. Egyre jobb a lakossággal, a földtulajdonosokkal a 

kapcsolat, így sok esetben jelzik nekünk, ha szabálysértést vagy bűncselekményt tapasztalnak. 

Minden bejelentésre azonnal reagálunk. 

A Mezőőr feladatát mindig a hatályos jogszabályok betartásával és betartatásával, szolgálatát 

a szolgálatvezető utasítása szerint végzi. Szolgálati idejét meghatározott feladatokkal tölti ki. 

A mezőőr köteles a munkáltató által rendelkezésre bocsátott ruházatot viselni (járőrpáronként 

egyformát). A munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni. Minden 

szolgálatot telefonos bejelentkezéssel kezdeni a szolgálatvezető, valamint a Rendőrség felé. 

Emellett a szolgálat végén a szolgálatvezető felé a napi intézkedést jelenteni kell. Évente több 

esetben a munkánkkal kapcsolatban mindenre kiterjedő képzéssel segítjük a Mezőőrök 

szakmai felkészülését. 

 

Feladataink: 

Gyógynövényszedők Tiszavasvári egyedülálló természeti kinccsel rendelkezik, a fehér illetve 

fekete szik révén. Ennek a területnek a megóvása érdekében fokozottan ellenőrizzük a 

gyógynövényszedők tevékenységét, szabálytalanság esetén ellenük eljárunk a 

Természetvédelmi őrszolgálat, illetve rendőrség segítségével. A mezőőrök következetes 

intézkedéseinek köszönhetően jelentősen csökkent az ilyen jellegű szabálysértés a területen. 

2021 évben 1 személlyel szemben indult eljárás.  

 

Engedély nélküli horgászat, tavak őrzése: Ebben az évben 3 esetben érkezett bejelentés 

Tiszavasvári külterületén található nevelő tavakon engedély nélkül horgászással kapcsolatban. 

A bejelentésre azonnal reagálva a Mezőőri szolgálat tagjai elfogás után feljelentéssel éltek, a 

járási hivatal szabálysértési osztálya utólagosan bírsággal sújtotta az elkövetőt. A horgászrend 

megsértése miatt 9 esetben intézkedtünk, és tettünk feljelentést.  

 

Borsó őrzése: Az első beérő termény. 2021 évben borsólopás miatt intézkedés nem történt, 

bejelentés ezzel kapcsolatban nem volt.  

 

Csemegekukorica szezon: Szinte a borsóföldek termésével egy időben beérik a 

csemegekukorica is. 2021 évben a folyamatos járőrözésnek köszönhetően mintegy 50 esetben 

akadályoztunk, előztünk meg csemegekukorica lopást. Több feljelentést tettünk ismeretlen 

elkövetőkkel szemben.  

 

Illegális szemétlerakás: 15 esetben kerestük meg a szemétben talált címzettet, vagy küldtünk 

figyelmeztetést külterületen illegálisan lerakott hulladék miatt, továbbá 8 esetben szedettünk 
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össze nagy mennyiségű akár több tonnányi szemetet a benne talált névre szóló tárgyi 

bizonyíték alapján.  

 

Illegális fürdőzés: 7 esetben alkalmanként 3-4 fővel szemben intézkedtük, felszólítottunk, 8 

esetben eljárás indult, illetve rendőrség segítségét kérve próbáltuk felszámolni az illegális 

fürdőzést az ülepítő tavon. Az esetek nagy részében az elkövetők helyszíni bírságot kaptak. 

Amennyiben kiskorú vagy gyerekkorú személyről volt szó, jelzést tettünk a gyermekvédelem 

felé.  

 

Madármentés: 4 alkalommal mentettünk madarat, illetve szállítottuk biztonságos helyre.  

 

Katasztrófa viharkár: Vihar után leszakadt villanyvezetékek biztosításával, valamint a 

közútra dőlt fák eltakarításával segítettünk.  

 

Balesetek biztosítása: 4 esetben segítettünk közlekedési baleset után a helyszíni 

biztosításában. Sérült eszméletlen emberhez 2 esetben hívtunk mentőt. 

 

Falopás: A külterületen elkövetett falopások száma drasztikusan lecsökkent, nem volt lopás a 

Kelp Ilona úti kis erdőben, az önkormányzati erdőkben (üdülő telep, keleti főcsatorna 

melletti erdő) a 36-os út bevezető szakasza melletti fasorokban sem volt jelentős lopás. A 

60 ha területet minden évben nagyon meglopják, de itt a tulajdonos szerint nem képvisel 

értéket. ilyenkor a lakosságot megnyugtató jelenlétünkkel segítünk. Viszont egy újabb 

probléma merült fel, ami a rendőrség munkáját nehezíti, ez pedig a közterületen, belterületen 

elkövetett kertekből, parkokból, iskolák területéről, elhagyott ingatlanok területéről történő 

lopások. Ennek a felderítésében és megoldásában próbálunk segítséget nyújtani a 

rendőrségnek. Több sikeres közös akciót is lebonyolítottunk. Ezeket a veszélyeztettet 

területeket napi járőrözésünk során bejárjuk.  

 

Az üdülő területen folyamatos járőrözéssel visszaszorítottuk az illetéktelen személyek 

jelenlétét, a 2021.-es évben betörésről nem érkezett jelzés. Előző években összetakarított 

területeken megakadályoztuk az illegális szemét lerakását, es sikerült fent tartani a kialakított 

tiszta környezetet. A szőlő területeken Több lopást is sikeresen megakadályoztunk, idei 

évben betörésről nem történt lakossági bejelentés.  

 

Rendőrséggel együttműködés: Szolgálatunk ellátása sorén idei évben több mint 37 

intézkedésben kértünk rendőri segítséget. Bejelentéseinkre a rendőrök lehetőségeik szerint 

rövid időn belül reagálnak, az együttműködés az előző évekhez képest jelentősen javult. A 

mezőőri szolgálat technikai fejlődése révén az igazoltatásaink önállóvá váltak, intézkedéseink 

nagy részéhez nincs szükség külső segítségre. 

 

Közös szolgálat: Sajnálatosan nagyon kevés a rendőri állomány, ezért nehézkesen, de néha 

megoldható a közös járőrözés. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a 

mezőőrök és rendőrök között jó legyen a munkakapcsolat, a közös intézkedések szakszerűek, 

biztonságosak és eredmények legyenek.  

 

Képzések: Jogszabályváltozások követéséhez, igény szerint a munkavégzéshez egyeztetésre, 

képzésre van szükség. Ezekre a képzésekre a társ szerveket, illetve a környező települések 

Mezőőreit is meghívjuk. Itt csiszolgatjuk elméleti és gyakorlati tudásunkat, mindig a területen 

található aktuális feladatokhoz igazítva a képzés témáját. Ezeken a képzéseken sajátítjuk el a 
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technikai eszközök használatát, valamint az sznyr. és prio. programok működését, amit 

mindenkinek ismernie kell.  

 

Lakossági bejelentés: Minden bejelentést komolyan veszünk, a lehető legrövidebb idő alatt 

próbálunk reagálni, intézkedni a bejelentőnek visszajelezve jelzést követő intézkedés 

eredményét, ezzel is ösztönözve a lakosságot a bejelentés megtételére. Lakossági bejelentésre 

reagálva 17 esetben történ elfogás.  

 

Szolgálati napló-statisztika: Minden munkanap elektronikus jelentéssel záródik. 

Igazoltatásaink hivatalos igazoló lapra történnek. Minden igazoltatást, intézkedést napi 

szinten rögzítünk elektronikusan. A beszámolónkat ezekből az adatokból készítettük el. 

  

A fenti számadatok is azt mutatják, hogy a Mezőőri szolgálat munkájának köszönhetően 

minden évben kevesebb a területen a lopás, szemetelés, lényegesen kevesebb szabálysértővel 

szemben kell eljárni. Megszűntek a „rejtek” utak használatai, mivel ahol addig nyugodtan 

közlekedtek bizonyos személyek, ott a Mezőőri szolgálat tagjai járőröznek és igazoltatnak. 

Teljesen megszűntek a kerékpárral engedély nélkül fát, terményt szállítók. Egyre több a 

szabályokat betartó horgász, a vízterületek környezete is évről évre rendezettebb. Miden 

évben a megszüntetett illegális szemétlerakók felszámolásával, a „véletlen” kikerült szemét 

összetakaríttatásával tisztább a külterület. A mezőőri szolgálat által fent tartott Facebook 

oldalnak köszönhetően a munkánkról a lakosságot tájékoztatjuk. Köszönjük az Önkormányzat 

és Polgármester úr támogatását. 

 

 

Tiszavasvári, 2022.04.20.     

                                                Bakti Péter 

                                                                                Mezőőri Szolgálatvezető 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ 2021. évi szakmai beszámolójáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Véleménye szerint mindent megtettek a Kornisné Központ dolgozói azért, hogy a bent élők 

biztonságát és egészségét megvédjék a COVID fertőzéstől. Megköszönte a nagy erőfeszítéseket 

és a dolgozók munkáját. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megjegyezte, hogy egy rendkívül nehéz helyzetben egy példás helytállást mutatott az intézmény. 

Sokrétű és sok feladatot látnak el. Külön köszönetét fejezte ki intézményvezető asszonynak, 

hogy azokat a kapcsolatokat, azokat a lehetőségeket maradéktalanul kihasználja, amik plusz 

támogatáshoz, plusz segítséghez juttatják az intézményben élőket, és a tiszavasvári lakosokat.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

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 TESTÜLETE 

101/2022. (IV.28.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi szakmai 

beszámolóról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kornisné Liptay Elza Szociális 

és Gyermekjóléti Központ 2021. évi szakmai beszámolója” című előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

I. Az intézmény vezetője által készített Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ 2021. évi szakmai beszámolót megtárgyalta és a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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II. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat 1 példányát küldje meg a Kornisné 

Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője részére.  

 

 

Határidő: azonnal         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a 2022. évi közfoglalkoztatási programról szóló 

tájékoztatóról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Hozzáfűzésként elmondta, hogy a közfoglalkoztatási program hosszú évek óta jelen van, de 

nem egyszerű feladat, mind az állomány, mind a település adottságai miatt sem. Mindezek 

mellett pozitív eredmények is születtek, és azon dolgoznak, hogy a közfoglalkoztatási 

programot még hatékonyabban működtessék. Rengetek plusz feladat van, sok olyan munkát 

látnak el, amit lehetne külső vállalkozóra bízni, ezáltal költséges lenne az önkormányzatnak. 

 

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

102/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 

 

Tájékoztató a 2022. évi közfoglalkoztatási programokról 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tájékoztató a 2022. évi 

közfoglalkoztatási programokról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést 

hozza:  

 

 

I. Elfogadja a határozat mellékleteit (1-4. sz. mellékletek) képező hatósági 

szerződésekben szereplő 2022. évi közfoglalkoztatási programokat, az alábbi 

részletezettséggel is:  
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Szociális program 

A programban az Önkormányzat által a korábbi évben működtetett start mintaprogramok 

ráépülő programként folytatódnak (illegális, közút, belvíz, mg-i földút, bio). Az illegális 

hulladéklerakók folyamatosan problémát jelentenek Tiszavasvári város számára, melyek 

felszámolásában a kapott támogatások nagyon sokat segítenek. Továbbra is sok a szemét az 

üdülőövezetben, a Széles és Keskeny utakon ennek tisztítása most is kiemelt fontosságú 

feladat. Tervezzük az egész város területén a szemétszedést és tisztítási feladatokat, valamint a 

helyi sajátosságokra épülő programban előállított kukák, padok, és virágládák kihelyezését. A 

városközpont területén is megnövekedett a szemétmennyiség, a külterületeken pedig illegális 

szemétlerakó területek, helyek vannak. Mindezek miatt nagyobb mennyiségű konténerszállítást 

tervezünk ebben az évben is. Helyben kizárólag konténerszállítási feladatokat a Kompár és 

Fia Környezetgazdálkodási Kft. végez. A programban a közlekedési táblák takarítását is 

tervezzük. A települési közúthálózat rendbetételét, út javítást, kátyúzást (Szilágyi u. Dessewffy 

u., Fehértói u., Wesselényi u.), illetve út padkák javítását (Bocskai u., Petőfi u., Kinizsi u., 

Egység u., Vasvári P. u., Zrínyi u.), zúzott kővel történő útjavítást (Salétromkert, Csontváry 

u., Mák u., Deák F.u., Mester u., Kőrösi Cs.S. u., Pillangó u., Tavasz u., Hajnal u.) tervezzük. 

Az előző évekhez hasonlóan 65 km hosszan tervezzük a még javításra váró útszakaszokon ezen 

feladatok ellátását, melyet kiegészítünk az utak melletti területek takarításával, bozótvágással, 

kaszálással, útra hajló ágak lenyesésével. A programban tervezünk  fűkasza, gallyazó 

láncfűrész beszerzést, figyelemmel arra, hogy egyszerre több helyszínen történik a 

munkavégzés, valamint a javítások, karbantartások miatt így jobban, hatékonyabban 

biztosítható a munkavégzés. A programban tervezünk még járdajavítást (Iskola u.) is a 

korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat közfoglalkoztatottjai által gyártott járdalapok 

lerakásával 6 km hosszúságban. Kerékpár út javítási, karbantartási feladatokat is elvégzünk. 

Vízelvezető árkok tisztítása (Kinizsi, Bocskai, Gombás A., Hősök, Bajcsy Zs., Árpád, Pethe F., 

József A. Dózsa Gy., Szilágyi u., Üdülőtelep, árkok mélyítése (VasváriP.)  A program célja a 

településhez tartozó mezőgazdasági földutak karbantartása (Sopron u.041, 043, 046/1.hrsz.), 

rendbetétele körülbelül 15 ha területen. A kátyúzáshoz hidegaszfalt beszerzését tervezzük, 

melynek technológiáját ismerjük. A korábbi programban beszerzett gréderrel, és kézi erővel 

tervezzük a munka elvégzést. Tervezünk döngölő béka és vésőgép beszerzést, a feladatellátás 

biztosítására. A jelenleg rendelkezésre álló, saját forrásból vásárolt nem használható. A 

hulladékszállítás tartalmazza az ártalmatlanítás és szállítás költségét. Munkaruhát mindenki 

részére tudunk biztosítani, a raktárunkban van. Munkavégzés helye: az Önkormányzat két 

telephelyén Vágóhíd út, Soproni út. Az aszfaltozáshoz 2650 db/ 25kg-os mennyiségű 

hidegaszfalt beszerzését tervezzük. 
 

Helyi program 

A program során tervezzük 8000 db betonelem gyártását a korábbi évekhez hasonlóan 

szegélyköveket és járdalapot, betonoszlopot és 1.000 db fedlap, valamintˇfolyókaˇ beton 

vízelvezető, urnakeszonok gyártását. A Fecske köz, Soproni Úti telephely karbantartását 

(közmunka végzés telephelyén folyamatos karbantartás, gépek szerszámok napi szintű 

karbantartása). Továbbá tervezzük a Fecske köz telephelyünkön is a munkagépek és 

szerszámok folyamatos karbantartását. Tervezünk a program keretében közterületi kukák, 

padok gyártását, virágládák készítését, amely a szociális programban kerül kihelyezésre.  

Ezen feladatokat a két munkaterületen (Fecske köz, Sopron u.) 3 fő közfoglalkoztatott 

bevonásával szándékozunk megoldani.  A közterületen lévő kukák, padok felújítását, rokkant 

parkolók fekvőrendőrök jelzésének festését is tervezzük a munkatervben részletezettek szerint. 

Tervezzük a játszóterek karbantartását, festését. A Fecske köz telephelyen lévő gépek 

karbantartása történik, zsírzás, olajozás, élezés, javítás, hegesztés stb. Itt végzik a kukák 

gyártását, hegesztés, festés. 
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Az előállított terméket a szociális programban kívánjuk felhasználni. 
 

Mezőgazdasági program 

A mezőgazdasági program több részből áll össze. A növénytermesztés a Soproni úti 

önkormányzati földterületeken történik. A szabad-területi zöldségtermesztést, elsősorban 

konyhakerti növények termesztését (paradicsom 0,5ha; paprika 0,9ha; káposzta 0,4ha; 

uborka 0,3ha; burgonya 2ha; vöröshagyma 0,5ha; energianyár 2,2ha) 6,8 ha területen 

folytatnánk. Tervezzük 2 db benzinmotoros fűkasza megvásárlását, amely a Sopron úti 

telephelyen lévő zöldterületek kezeléséhez szükségesek. Márciusban magvetés paradicsom, 

paprika, jún. 10-én beszállításra kerül. Április közepén uborka magvetés, kordonba való 

kiültetés máj.15.; káposzta április 20. palántázása. Káposzta betakarítása aug. 15-től. 

Burgonya vetése március és a betakarítása aug. vége. Vöröshagyma vetése márc.; 

betakarítása júl. Parkokba kiültetendő virágok nevelését, ültetését is ebben a programban 

szeretnénk megvalósítani. A meglévő 2 fóliasátorban kívánjuk a zöldségtermesztést folytatni. 

(Fóliába április végén paradicsom palánta kiültetése 1000m2, magvetés júl.15 paradicsom 

500m2, uborka 500m2. Augusztus uborka kiültetése 500m2, paradicsom palánta 500m2 szept. 

15. beszállításra kerül).  Tervezünk tojótyúk megvásárlását 700 db-ot mivel az előző évekhez 

képest megnőtt a kereslet. A Bábolna Tetra Kft.-től vásároljuk, mivel az ár a szállítási 

költséget is tartalmazza, ezért ez a legkedvezőbb árajánlat. Az előző évben tartott tyúkok 

értékesítésre kerülnek. Egyéb költségek között tervezünk állatorvosi díjat, vitamint és 

nyomelemeket. a tojótyúk különleges takarmányára való tekintettel kész tojótápot tervezünk. 

Mély-alom tartásban 1 tyúk 1 nap alatt 0,125 kg tápot fogyaszt el így 700 db 1 év alatt  

31937,5 kg tápot fogyaszt el, ezért 31937,5 kg táp vásárlását tervezzük. A megtermelt 

termények a közétkeztetésben kerülnek elsődlegesen felhasználásra, a többi terméket pedig 

értékesítjük. Vetőburgonya a terület nagyságnak megfelelően került rendelésre   

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

Köztisztasági feladatok ellátása, zöldterület kezelés, zöldhulladék elszállítása, 

településrendezés. 

Ároktakarítás, kátyúzás, közlekedési táblák tisztítása, játszóterek karbantartása. 

Településüzemeltetés. A Tiszavasvári Városi Önkormányzatához tartozó ingatlanok és 

területek széleskörű karbantartási, javítási, fejlesztési feladataiban való közreműködés. 

Önkormányzati tulajdonú, vagy kezelésében területein közhasználatú tárgyak, közművek (pl: 

padok, szemeteskuka, csatornafedelek javítása, kültéri emlékművek tisztítása, szökőkút 

karbantartása) kezelése, takarítása, karbantartása. 

A Tiszavasvári Városi Önkormányzatnál és a hozzá tartozó intézményekben kisegítő feladatok 

ellátása. 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője 

részére. 

 

 

Határidő: azonnal             Felelős: Szőke Zoltán 

                                                                                                    polgármester 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szervezetének 2021. évi szakmai beszámolójáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

103/2022. (IV.28.) Kt. sz. 

határozata 

 

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 2021. évi szakmai 

beszámolójáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Magyar Vöröskereszt Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 2021. évi szakmai beszámolója” című előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 2021. évi szakmai beszámolóját. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat 1 példányát küldje meg a Magyar 

Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének megyei igazgatója 

részére.  

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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103/2022. (IV.28.) Kt. sz. határozat melléklete: 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde 2021. évi szakmai 

beszámolójáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Elmondta, hogy azt tapasztalta, hogy a 20 év alatt sokat fejlődött a bölcsőde. Sok sikert kívánt az 

ott dolgozóknak a további munkájukhoz. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Szintén köszönetét fejezte ki az áldozatos munkáért. Mindent megtesz az önkormányzat is azért, 

hogy bővüljön, szépüljön a bölcsőde. Bízik benne, hogy most egy sikeres bölcsőde bővítési 

pályázat, amivel bővülhet majd az intézmény. Emellett új játékokkal, eszközökkel bővült a 

bölcsőde. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

104/2022. (IV. 28.) Kt. sz. 

határozata 

 

Tiszavasvári Bölcsőde 2021. évi szakmai beszámolóról  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári Bölcsőde 2021. évi 

szakmai beszámolója” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Az intézmény vezetője által készített Tiszavasvári Bölcsőde 2021. évi szakmai 

beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat 1 példányát küldje meg a Tiszavasvári 

Bölcsőde intézmény vezetője részére.  

 

 

 

Határidő: azonnal         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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104/2022. (IV.28.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó  

a Tiszavasvári Bölcsőde 2021. évi szakmai munkájáról 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette:  Munkácsi Ágnes 

                   intézményvezető 
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I. Bevezetés 
 

I. 1 . Ellátandó alaptevékenységek  

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42§ 

(1) bekezdésében foglaltak alapján bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. A bölcsődei ellátás keretében az alap 

ellátáson túl - szolgáltatásként - speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, 

gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. 

Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni. 

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még 

nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa sem javasolja a 

4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

 

Államháztartási szakágazat: 889110 bölcsődei ellátás 

 

Alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése 

 

Kormányzati funkció megnevezése kormányzati funkció száma 

gyermekek bölcsődében és mini 

bölcsődében történő ellátása 

104031 

Intézményen kívüli 

gyermekétkeztetés 

104037 

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 

 

Az intézmény adatai 

 

Az intézmény neve: Tiszavasvári Bölcsőde  

Rövidített név: TIB 

Engedélyezett férőhelyszáma: 78 fő 

Szolgáltatási engedély száma: SZ/113/01638-4/2016 

Önállóan működő költségvetési szerv, melynek gazdálkodási feladatait a Tiszavasvári Város 

Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya látja el. 

Az intézmény székhelye és telephelye  

Az intézmény székhelye: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8/a 

Működési területe: Tiszavasvári és Rakamaz városok, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszaeszlár, 

Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs községek, valamint Tiszadob nagyközség közigazgatási 

területe 

 

 

I.2 2021. évi működési adatok 

 

I.2.1 Alapellátás 

 

A Tiszavasvári Bölcsőde a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZ/113/01638-

4/2016 sz. jogerős határozata alapján 2016. december 08. napjától határozatlan idejű 

bejegyzéssel rendelkezik a szolgáltatói nyilvántartásban. 
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Férőhelyszám, gyermekcsoportok 

Az intézményben 6 gyermekcsoportban gondozzuk a gyermekeket, 78 engedélyezett 

férőhelyen.  

2021-ban összesen 125 fő igényelt bölcsődei ellátást. 

2021-ban naponta átlagosan beíratott gyermekek száma: 75 fő 

2021.évi teljesített gondozási napok száma: 12140  

2021. évben a napi átlagos létszám 65 fő. 

2021. évi normatíva szempontjából figyelembe vehető létszám (számított mutató) 62 fő 

 

2021. évben – a COVID világjárvány második évében – a szülők eleinte óvatosan, később 

robbanásszerűen kérték a gyermekeik bölcsődei felvételét. A 2020. évi 95 fős beíratott 

gyermekkel szemben a 125 benyújtott igény bizonyítja ezt. Az intézményben a járványhelyzet 

miatt időszakos leállás nem volt. A járványkezeléssel kapcsolatos aktuális protokollt minden 

esetben betartottuk, így 2021-ben egy alkalommal vált szükségessé egy adott csoportba járó 

gyermekek, illetve az oltatlan dolgozók karanténba helyezése. 

 

2021. évi kihasználtsági adatok 
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I.2.2 Korcsoport összetétel 2021. szeptember 1-december 31-ig: 

 20 hét- 12 hónapos nem volt 

 12 – 23 hónapos 19 fő 

 24 - 35 hónapos 50 fő 

 36 hónap és a fölötti 9 fő 

 

 
 

 

A számok alapján látható, hogy az elmúlt évben jelentősen megnőtt azoknak a gyermekeknek 

a száma, akik részére a szüleik az első életévük betöltésekor, vagy kevéssel utána igényeltek 

bölcsődei ellátást, kezdték el ténylegesen a beszoktatást. A feljáró gyermekek közül még most 

is a 25-36 hónap közöttiek száma a legmagasabb. 

A különböző családtámogatások ösztönzően hatnak arra, hogy az anyák a gyermekeiket két 

éves koruk előtt bölcsődében helyezzék el a munkavállalásuk idejére. 

 

I.2.3 Férőhely gazdálkodási stratégia 

 

A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet. 46. § (1) szabályozza a bölcsődei férőhelyek számát, amely 

szerint a bölcsődei csoportban nevelhető, gondozható gyermekek száma 12 fő. Abban a 

bölcsődei csoportban, melyben valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, legfeljebb 

14 gyermek nevelhető, gondozható. 

A bölcsődében a gyermekek felvétele – a férőhely számot figyelembe véve - a nevelési 

évben folyamatos. Az előzetesen jelentkezők beszoktatása után (szeptembertől decemberig) 

az intézmény férőhely kapacitása általában teljes mértékben feltöltött. Évközben felvételre 

csak akkor van lehetőség, ha a nevelési évben bármely gyermek ellátásának megszüntetését 

kérik a szülők, vagy a szolgáltatási megállapodás alapján a gyermek ellátásának 

megszüntetése indokolt. 2021-ben a beíratott gyermekek száma egyenletes emelkedést 

mutatott, ami a szeptemberi hónapban esett vissza. Ennek oka, hogy az óvodaköteles 

gyermekek szeptembertől kezdve már nem részesültek bölcsődei ellátásban, az újonnan 

érkező gyermekek beszoktatása pedig fokozatosan történt. Az ezt követő hónapokban ismét 

folyamatos emelkedés volt megfigyelhető a beíratott gyermekek létszámát illetően. 

Gazdálkodási szempontból a 2021-es évben a normatíva számítás három féle módon történt: 

év elején a 10 napos hiányzási szabály szerint történt a normatíva számítása, ezt követően 
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lehetőség nyílt arra, hogy a bölcsőde férőhelyszámának 80%-át, vagy a 10 napos hiányzási 

szabályt vegyük figyelembe, a kedvezőbb adatokat tekintve. Az év második felétől a 

férőhelyszám szerinti számítás lépett életbe.  

A bölcsődés korosztálynál, még rendszeres bölcsőde látogatás mellett is nagyobb a 

hiányázások aránya, mint más korosztálynál. Ennek oka, hogy itt kerül kapcsolatba a 

gyermek először a közösséggel, és a közösségi élettel együtt járó nagyobb fertőzési 

kockázattal. 

 

A három évet betöltött gyermekek szeptemberben kerülnek át az óvodába. Az 1997.évi 

XXXI. tv. 42/A § (2) bek. értelmében, ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi 

vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai 

jelentkezését az  orvos nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését 

követő augusztus 31-ig. 

 

2021. évben a hivatkozott törvény alapján 2 fő részére javasolta a bölcsőde orvosa –a 

szülővel egyetértve - a 2021-2022-es nevelési évre is a bölcsődei ellátást. A hivatkozott 

törvény alapján nyilatkozó szülő mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól. 

 

 

I.2.4. Alapellátáson kívüli szolgáltatás 

 

Időszakos gyermekfelügyelet 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (4) 

alapján a bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos 

gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő 

szolgáltatásokkal segítheti a családokat. 

 

2015-ben kezdeményeztük, hogy alapellátáson túli szolgáltatásként időszakos 

gyermekfelügyelettel bővíthessük szakmai programunkat. 

A szolgáltatás normál bölcsődei csoport üres férőhelyein, külön térítés ellenében nyújtott 

szolgáltatás. Ezzel meg akartuk teremteni azt a szakmai hátteret, hogy amennyiben van 

szabad férőhely kapacitás, ki tudjuk azt használni ilyen módon. 

A 2021-ben egy gyermek számára vettek igénybe időszakos gyermekfelügyeletet. Ez rövid 

ideig tartó szolgáltatásnyújtás volt, mivel a későbbiekben a szülők kérték a gyermekük 

bölcsődei felvételét. Úgy ítéltem meg, hogy a szülők lehetőséget biztosítottak maguknak, 

illetve a gyermeküknek arra, hogy „belekóstoljanak” a bölcsődei életbe. 

 Só terápia 

A speciális só-terápiának elsősorban asztma, idült légcsőhurut, pollenek okozta allergiák 

esetében van jótékony hatása, de egyes bőrbetegségek, ekcéma, pikkelysömör kiegészítő 

kezelésére szintén alkalmazható. Lényege, hogy a Somadrin klímaoldat párolgása só 

koncentrációt idéz elő, negatív ionizáció jön létre, így a légzőszervek nyálkahártyái 

aktiválódnak. Több mint 10 éve alakítottuk ki és használjuk ezt a speciális játszó szobát, ahol 

a játékkal egyidejűleg egészség megőrző, betegség megelőző szolgáltatást is nyújtunk. A só-

szobai játékot speciális „só-homokozóval” is bővítettük. A gyermekek hetente 2 

alkalommal, egyenként fél órás időtartamban látogatják a téli időszakban. A 

szolgáltatást ingyenesen vehetik igénybe a gyermekek. Költségét a bölcsőde alapítványa 

finanszírozza. 
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Sószobai játék 

 

                     
 

 

II. A működés egyéb jellemzői 
 

II.1 A gyermekek felvételének rendje 

 

A gyermek bölcsődei felvételéről a bölcsődevezető dönt, az alábbiak figyelembe vételével: 

Bölcsődébe a gyermek húsz hetes korától három éves koráig, illetve annak az évnek a december 

31-ig vehető fel, amelyben a harmadik évét betölti. 
Az 1997. évi XXXI. tv. 31.§ (1) bek. értelmében, a személyes gondoskodás igénybevétele – ha a 

törvény másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. 

Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő.  Intézményünkben a kérelem 

benyújtásának írásos formáját alkalmazzuk, az erre rendszeresített „Felvételi kérelem” 

nyomtatványon. 2021. évben elérhetővé vált a bölcsődénk honlapja is, ahol a bölcsődei ellátást 

igénylő szülők online kitölthetik a jelentkezési lapot. Ebben az esetben – különös tekintettel a 

járványhelyzetre – csökken a személyes találkozás lehetősége. Ez a jelentkezési forma egyre 

népszerűbb a szülők között, szívesen élnek ezzel a lehetőséggel. 

Az 1997. évi XXXI. Tv. 139 § értelmében nyilvántartásba vesszük a kérelmezőt, erről a szülőt, vagy 

más törvényes képviselőt írásban értesítjük. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét 

az intézményvezető intézkedése alapozza meg. Az intézményvezető a döntéséről írásban 

tájékoztatja a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét. Ha a kérelmező illetve törvényes 

képviselő a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat. Ez irányadó abban az esetben is, ha az intézmény vezetője az ellátás 

igénybevételéről nem intézkedik. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt. Amennyiben az 

intézményvezető az igénybevételről dönt, az ellátás megkezdése előtt a kérelmezővel, illetve 

törvényes képviselőjével az ellátás megkezdése előtt megállapodást köt. 

 

A 1997. évi XXXI. tv. 41.§ (1) bekezdés szerint a gyermekek napközbeni ellátásaként a gyermek 

életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell 

megszervezni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a 

szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik.  
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(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell 

biztosítani, 

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni. 

A 43.§ szerint:  

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni, ha a gyermek szülője, más törvényes 

képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ezen túlmenően a 

felvétel során előnyt élvez:  
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 

b) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermek 

c) az egyedülálló szülő által nevelt gyermek 

d) a védelembe vett gyermek. 
 

A további felvételt egyéni elbírálással – elsődlegesen a jelentkezési sorrend alapján – az 

intézményvezetője dönti el. Férőhelyhiány esetén a jelentkező „várólistára” kerül. 

A sorrendiség figyelembe vétele nélkül a gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha 

gyámhatóság a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

68.§ alapján védelembe vételt rendelt el és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye 

igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.  

 

Az ellátás megszűnik (1997.évi XXXI.tv. 37A§): 

 a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított 

időtartam - leteltével, 

 a jogosultsági feltételek megszűnésével. 

 Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetését a jogosult, illetve 

törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást 

megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a 

megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 

 Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti 

 bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét 

betöltötte 

 Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának 

szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 

magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. Gyvt.42/A (4) 

 A gyermek folyamatos 4 hétig tartó hiányzása esetén, ha a szülő/törvényes képviselő 

nem él jelzéssel a hiányzás okáról, és a visszatérés várható időpontjáról. 

 A gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban 

értesíti a jogosult törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult törvényes 

képviselője, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz 

fordulhat. A fenntartó végrehajtó határozatáig az ellátást biztosítani kell. 

 

A bölcsődei jelentkezés a nevelési évben folyamatos, a felvétel időpontja az intézmény és a 

szülő megállapodásán alapul. 2021. évben elutasító határozat nem született, de a 

férőhelyszámot figyelembe véve december 31-ig 9 gyermek jelentkezési lapja került 

„várólistára”. 

2021. évben 10 gyermek igényelt bölcsődei ellátást Tiszavasvárin kívüli településekről. 
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 6 fő Szorgalmatos  

 4 fő Tiszadob 

 

II.2. A bölcsőde nyitva tartása, bölcsődei szünetek 

 

Alapellátás 

A bölcsőde nyitvatartási rendjét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a bölcsődébe járó 

gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését, valamint a bölcsődéből a munkahelyre 

történő utazás, illetve visszautazás időtartamát. 

Bölcsődénk reggel 6.30-tól – 18 óráig tart nyitva. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén 

egy gyermek napi gondozási ideje legalább 4 óra, de a napi 12 órát nem haladhatja meg. 

15/1998 (IV. 30) Nm rend 37§ (2) 

 

Időszakos gyermekfelügyelet 

A gyermekfelügyelet előzetes bejelentés alapján vehető igénybe, reggel 7 óra és délután 16 

óra között. 

 

Só terápia 

Igénybevétele bölcsődei alcsoportonként (12 alcsoport), beosztás alapján történik 8.30-tól 

11.00-ig terjedő időben. 

15.00-17.00 között a bölcsődés gyermekek és testvér gyermekek szülői felügyelettel térítés 

nélkül látogathatják. 

 

 

Bölcsődei szünetek 

 

Nyári szünet 

15/1998 (IV. 30) Nm rend 37§ (3) A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a 

szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A 

nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb 5 hétben határozhatja meg. 

 

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének szabályozása [Gyvt. 43. § (4) bek.]  

A bölcsődékben a nyári nyitva tartás rendjét a fenntartó hagyja jóvá. Ennek keretében 

határozza meg azt az időtartamot is, amikor nyáron a bölcsőde bezár. Csak akkor lehet éves 

karbantartásokat, felújításokat végezni, amikor a bölcsődében nem gondoznak gyermekeket.  

Bölcsődénkben – hosszú évek tapasztalatát felhasználva - június utolsó- és július első két 

hetére van tervezve a nyári bezárás. Ekkor a szülők nyári szabadságolása, az iskolai nyári 

szünet, és az óvodai ügyelet miatt alacsonyabb az ellátást igénybe venni kívánók létszáma.  

Ezen időszak alatt ügyeleti ellátást nem tudunk az intézményben biztosítani. 

Az ügyeleti igénylésre vonatkozó felmérésünk tapasztalata az, hogy a szülők a 3 hetes leállás 

ideje alatt gyermekeik ellátásáról tudnak gondoskodni saját szabadságuk terhére. 

 

 

Gondozás-nevelés nélküli munkanap (15/1998 NM. rend. 43§ (1) 

A bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az 

azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. A 

nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése.  

A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében - erre irányuló szülői 

kérés esetén - a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani.  

A szülőket február 15-ig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli munkanapról és a 

nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása 

iránti igény bejelentésének lehetőségéről. 
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2021-ben a Magyar Bölcsődék Napján - a járványhelyzet miatt - nem valósulhatott meg az a 

több éves hagyomány, hogy a környező települések, a megye több bölcsődéjének 

szakembereivel közösen ünnepeljük az Első Magyar Bölcsőde megalakulását, a bölcsődei 

ellátás megszületését. Április 21-én, a gondozás-nevelés nélküli munkanapon a bölcsődénk 

kollektívája csapatépítés, egészségmegőrzés céljából kerékpártúrán vett részt. Így ünnepeltük 

a bölcsődék megalakulását.  

 

Téli szünet 

Törvény által nem meghatározott bölcsődei szünet. Indoka a karácsonyi ünnepek miatti 

nagyobb mértékű szülői szabadságolás, ezáltal az alacsony bölcsődei létszám. Előnye a 

dolgozói szabadságok zökkenőmentes kiadása. 

Igény esetén a szolgáltatást biztosítjuk. 

 

 

II.3. Nyilvántartási rendszer - KENYSZI  

(Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 

tartalmazza az igénybevevői nyilvántartás vezetésének szabályait. 

A fenntartó által megbízott E-képviselő jogosult a napi nyilvántartások vezetésére. 

Intézményünkben ez a személy az intézmény vezetője. 

Az elektronikus nyilvántartási rendszer 2012-től működik. Az adatszolgáltatás az igénybe 

vevők Gyvt. szerinti adatainak rögzítéséből és a napi jelentésből áll. 

 

II.4. Gyermekétkeztetés 

 

Az intézményben a gyermekétkeztetési feladatok ellátására 150 adagos saját főzőkonyha 

üzemel (eng.sz: 1341/2017) 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásainak megfelelően látjuk el a gyermekétkeztetést, valamint ezen felül a rászoruló 

gyermekek szünidei gyermekétkeztetését. 

2021-ben: 

 2020-ban a COVID helyzet miatt a Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok 

(HACCP) rendszerének kialakítása, és működtetése megoldott volt, de a kézikönyve 

átdolgozása nem valósult meg. Ez az átdolgozás 2021-ben megvalósult. Az 

élelmezésvezető az EPER könyvelő program konyha modulját használja az 

élelmezési bevételek és kiadások, az anyag kiszabatok könyvelésének céljára 

 A konyhai dolgozók munka alkalmassági vizsgálata 2021-ben megoldott volt. 

 

2021-ben a főzőkonyhához kapcsolódó földes áru raktár tisztasági festését a szünidei 

gyermekétkeztetés folyamatos üzemelése mellett tudtuk elvégezni. 

 

Konyhai dolgozói létszám: 

 Közalkalmazott  

o 1 fő élelmezésvezető 

o 1 fő szakács 

o 1 fő konyhai kisegítő szakács végzettséggel 

 Közfoglalkoztatott  

o 4 fő konyhai kisegítő 
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Nyersanyagnorma: 

A fenntartó 42/2019 (XII.19) sz. rendeletével 2020. 02.01-től jóváhagyott napi élelmezési 

nyersanyagnorma bruttó 358.- Ft 2021. évben változatlan maradt. 

 

2021. évben az intézményi gyermekétkeztetés mutató száma 50 fő volt, mely lényegesen 

magasabb az előző évihez képest. Ennek oka a bölcsődét igénybe vevő gyermekek magasabb 

létszáma volt. 

 

Térítési díj: 

A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési 

díjat kell fizetni. 

A szolgáltatás intézményi térítési díját Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő Testülete 

rendeletben állapítja meg.  

A 1997.évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 146.§ (2) bekezdés alapján a törvényben 

meghatározott térítési díjat az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet 

gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő fizeti meg. 

Az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni: 

 gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére,  

 valamint étkeztetésére. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 6/2018 (III.29) sz. rendeletében a fizetendő gondozási díj 

mértékét 0.- Ft-ban állapította meg, és ezt 42/2019 (XII.19) önkormányzati rendeletével 

változatlanul hagyta. 

 

Gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértékét az önkormányzati rendelet 

határozza meg. 

Gyermekétkeztetés esetén a kedvezményt az intézményvezető a Gyvt. 21/B § (1)-(6) 

bekezdésében foglaltak alapján állapítja meg. 

A Gyvt. 21/B § (1) bekezdése alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell 

biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számra ha: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermek 

b) tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, melyben tartósan beteg, vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

c) olyan családban él, amelyben három, vagy több gyermeket nevelnek 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130 %-át 

e) nevelésbe vették 
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Az ingyenesen étkezők és teljes térítési díjat fizetők száma 2021-ben 

 

 
 

2021. évben a bölcsődét igénybe vevő gyermekek 75%-a valamilyen jogcímen ingyenes 

étkezésben részesült. 

 

Az ingyenes étkezők megoszlása jogosultsági címenként 2021-ben 

 

 

                
 

 

 

A térítési díjak beszedése 

A térítési díjakról szóló számlát minden hónapban előre, a hónap 10. napjáig az 

élelmezésvezető készíti el. A fizetésre kötelezettek, átutalással, vagy a postai csekk 

befizetésével teljesíthetik a befizetést. A térítési díjak beszedése nem mindig zökkenőmentes. 

Több esetben kell élni a fizetési felszólítással.  
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II.5. Szünidei gyermekétkeztetés 

 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 

képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 

ingyenesen biztosítja, és ezen kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére is. 

A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

egyébként a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára 

eső valamennyi munkanapon étkezést kell biztosítani. 

Az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási 

szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén 

belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek 

részére étkezést biztosítani. (Gyvt. 21/C§) 

 

A bölcsőde főzőkonyhája 2021-ben biztosította a fenti jogcímen igényelt bölcsődés korú 

gyermekek számára a „kor specifikus” étkeztetést. 

 

szünet étkeztetési napok sz. adagok száma 

tavaszi szünet 2  242 

nyári szünet 54 10076 

őszi szünet 5 720 

téli szünet 7 938 

Összesen 68 11976 

Napi átlag létszám  176 

 

 

II.6. Ellátottak érdekképviselete 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 35.§ 

alapján a fenntartó a Bölcsődében a gondozottak érdekképviseletét szolgáló 

Érdekképviseleti Fórumot működtet. 

Az Érdekképviseleti Fórum 4, határozatlan időre választott főből áll, tagjainak összetétele az 

1997.évi XXXI. tv 35§ (2) (3) bekezdéseire tekintettel 

 az ellátásban részesülő gyermekek szülei, illetve 

törvényes képviselői közül választás alapján 2 fő. 

 az intézmény dolgozóinak képviseletében választás 

alapján 1 fő 

 az intézményt fenntartó szervezet képviseletében 

kijelölés alapján 1 fő 

Az Érdekképviseleti Fórum évente legalább egy alkalommal, de szükség szerint ülésezik. 

2021-ben újjáalakult az intézményben működő érdekképviseleti fórum, mivel a fenntartó 

részéről delegált képviselő mandátuma előzőleg lejárt. Új személyekkel – fenntartó 

képviselője, intézményi delegált, szülői képviselők – folytatja a munkáját az érdekképviseleti 

fórum. 
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2021-ben az ellátással kapcsolatos panasz nem érkezett. 

 

III. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos mutatók 
 

A 15/1998 (IV.30) NM rend 1. sz. melléklete határozza meg a bölcsődében a szakdolgozók 

létszámának minimumát.  

Az intézmény szakmai létszáma 2021. októberig megfelelt a törvényi előírásoknak. Azt 

követően a régi intézményvezető nyugdíjazása, az új intézményvezető kinevezése miatt egy 

fő kisgyermeknevelői álláshely megüresedett. A pályázati kiírást és elbírálást követően egy fő 

szakképzett kisgyermeknevelő kinevezése megtörtént, amivel a törvényi előírásoknak 

megfelel a szakdolgozói létszám. 

III.1. Létszámadatok 

 

Engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 2021.december 31.-én: 21 fő 

 Szakdolgozói létszám 2021 évben 15 fő 

o 1 fő intézményvezető  

o 14 fő kisgyermeknevelő 

o  gyermekorvos (gyermekcsoportonként havi négy órában) 

 Gondozást-nevelést segítők létszáma 
o Bölcsődei dajka 3 fő  

 Egyéb közalkalmazotti munkakörök  
o 1 fő élelmezésvezető  

o 1 fő szakács 

o 1 fő konyhai kisegítő szakács végzettséggel 

o dietetikus (vállalkozói szerződéssel) 

 Közfoglalkoztatott munkakörök (létszáma változó) 

o 1 fő karbantartó 

o 3 fő konyhai kisegítő 

o 3 fő takarító 

o 1 fő kisgyermeknevelő 

Megállapítható, hogy intézményünkben a szakdolgozói létszám megfelel a hivatkozott 

rendelet előírásainak. 

 

A 15/1998 (IV.30) NM rendelet 2. sz. melléklete határozza meg a szakdolgozók elfogadható 

képesítését.  

2021-ben minden szakdolgozó képesítése megfelelt a vonatkozó törvényi előírásoknak 

 

A kisgyermeknevelők közül 2 fő további szakképesítéssel is rendelkezik: 

 1 fő gyógypedagógus 

 1 fő mentorpedagógus 

Szakmai programunk alapján ezeket a további szakképesítéseket hasznosítani tudjuk. 

A bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személynek legkésőbb 2019. december 31-éig 

kellett megfelelnie a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. 

Alapellátások” cím 2.1. és 2.2. pontjában a bölcsődei dajka munkakörhöz megállapított 

képesítési követelménynek, amely egy, a miniszteri rendeletben előírt FAT-os tanfolyam. A 

dajka munkakörben foglalkoztatottak mindannyian rendelkeznek a hivatkozott 

tanfolyammal. 
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II.2. Szakdolgozók képzettség szerinti csoportosítása 

 

 
 

 

Az egyéb szakdolgozók közül: 

 az étkeztetést felügyelő, vezető, élelmezésvezető képesítéssel rendelkezik 

 a szakácsnő, a közétkeztetési rendelet előírásainak megfelelően diétás szakács 

képesítéssel is rendelkezik 

A kisegítő munkakörök vonatkozásában a megfelelő feladat ellátás csak a 

közfoglalkoztatottak létszámával együtt megoldható.  
 

A bölcsődében a munkaerőmozgás az utóbbi években felgyorsult. A nők 40 év munkaviszony 

utáni nyugdíjazása szinte minden évben érintette az intézmény dolgozói állományát. 2021-ben 

is nyugdíjazás miatt történt munkaerőmozgás. Jelenleg elmondható, hogy a kisgyermeknevelő 

képzés felfelé ívelő pályán van. A régióban 2 főiskolán is folyik a képzés, mely kielégíti a 

megnövekedett szakdolgozói igényt. Számunkra is fontos ez, mert intézményünkben a 

kisgyermeknevelők életkorát vizsgálva néhány éven belül komoly gondot fog jelenteni az 

utánpótlás kérdése.  

Az intézményben dolgozó felsőfokú képesítéssel rendelkező kisgyermeknevelők közül 

jelenleg 2 fő levelező tagozaton hallgatója a Debreceni Egyetemnek, illetve a Nyíregyházi 

Egyetemnek. Fontosnak ítélem meg, hogy a gondozó-nevelő munka minőségét fenntartsuk, 

növeljük. Véleményem szerint ez magasabban képzett szakmai dolgozókkal valósulhat meg. 

A pedagógus életpálya bevezetése, kiterjesztése a bölcsődei diplomás kisgyermeknevelőkre 

mindenképp ösztönzőleg hat arra, hogy a közép- és felsőfokú végzettségűek is kedvet 

kapjanak arra, hogy néhány éven belül diplomát szerezzenek. 
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III.3. Kisgyermeknevelők életkor szerinti csoportosítása 2021-ben 

 

 
 

A fenti diagramból látható, hogy a kisgyermeknevelők kora szerinti csoportosításban a 

legnagyobb részt a 41-50 év közöttiek töltik ki. A nyugdíjazások miatt fokozatosan 

kicserélődő tendenciát mutat a fiatalabb korosztály jelenléte is (50 év felettiek helyett a 20-40 

év közöttiek).  

 

III.4. Továbbképzés 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára kötelező a 

szakmai továbbképzés, a részletes szabályokat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 

tartalmazza. 

 

2018-tól átalakult a szakdolgozók továbbképzésének rendszere, és háromszintűvé vált. 

Az eddigi 6 éves továbbképzési időszak 4 évre módosult. 

kötelező továbbképzés: az ágazat tekintetében szükséges, lényeges alapkompetenciák 

megszerzésére irányul. A továbbképzési pontok legalább 20%-át kötelező továbbképzés 

teljesítésével kell megszereznie a munkavállalónak. 

munkakörhöz kötött továbbképzés:  az adott munkakörhöz, érintett ellátotti csoportokhoz 

kapcsolódó speciális, módszer specifikus ismeretek megszerzésére irányul. A továbbképzési 

pontok legalább 40%-át munkakörhöz kötött továbbképzés teljesítésével kell megszereznie 

a munkavállalónak. 

választható továbbképzés: az egyéni érdeklődés figyelembevételével az önismeret, az egyéni 

kompetenciák vagy egyéb speciális ismeretek megszerzését célozza. A továbbképzési pontok 

40%-át választható továbbképzés teljesítésével szerezheti meg a munkavállaló. 

A kötelező továbbképzések tervezése a fentiek figyelembevételével, előre meghatározott 

ütemterv alapján történik.  
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A kötelező továbbképzési pontok megszerzésének finanszírozása több forrásból tevődik 

össze. A dolgozó által vállalt költségek, a munkáltató által vállalt költségek, és az EFOP 

programokból államilag támogatott, ingyenes programok.  

 

2021-ben: 

 

 3 fő vett részt munkakörhöz kötött továbbképzésen. 

 1 fő választható továbbképzésen vett részt 
 

Önképzés 

A bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt 

követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. (15/1998 

NM rend. 45/A §) nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében dolgozók szakmai 

fejlesztése. 

2021-ben a COVID járvány miatt nem volt lehetőségünk megrendezni 6. alkalommal a 

Magyar Bölcsődék Napját, mely ünnepséggel egybekötött szakmai nap szerepét is betölti.  

Lehetőségünk nyílt arra, hogy házi továbbképzés keretében autista szakértő 

gyógypedagógus előadását hallgathattuk meg az intézményben. Az elméleti ismeretek mellett 

szituációs tanácsokat adott át, konkrét, nehézséget okozó helyzetek megoldásában nyújtott 

segítséget. 

 

III.5.  Jubileumi jutalom, szakmai elismerés 2021-ben 

 

A nyugdíjba vonuló intézményvezető 40 éves munkaviszony után megkapta az őt megillető 

jubileumi jutalmat. A „Kicsi vagyok én…” Alapítvány kuratóriumának ajánlását és a 

kollektíva javaslatát figyelembe véve szintén a régi intézményvezető vehette át az „Év 

kisgyermeknevelője” alapítványi díjat is.  

 

IV. Ellenőrzések 2021-ben 

 
A Magyar Államkincstár 2021.07.01-től kezdte meg az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV törvény 68/B. § alapján szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést az Önkormányzat és 

intézményeinél. Az ellenőrzéshez kapcsolódóan adatokat, szabályzatokat bocsájtottunk a 

vizsgálatot végzők rendelkezésére.  

2021. szeptember hónapban hatósági ellenőrzést folytatott le a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, a Népegészségügyi 

Osztálya, illetve módszertani ellenőrzést végzett a Magyar Bölcsődék Egyesülete az 

intézményben. A szakmai és a módszertani ellenőrzés során hibát, hiányosságot nem tártak 

fel, az intézményben folyó szakmai és élelmezési munkát pozitívan értékelték. A gyámügyi 

ellenőrzés apróbb hiányosságok kijavítását kezdeményezte, melyek az ellenőrzés lezárását 

követően megtörténtek. 

Az Állami Számvevőszék 2021-ben végezte a „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – 

Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring 

típusú ellenőrzése” megnevezésű vizsgálatot. A jelentésben megfogalmazott hiányosságok, 

hibák javításra kerültek. 

 

Belső ellenőrzés keretében az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak besorolásának 

és alkalmazott pótlékainak vizsgálata történt. A vizsgálat eredményeként a szükséges 

intézkedéseket megtettük. 
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V. Szakmai munka 
 

Intézményünkben a szakmai munka a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 

alapján kidolgozott helyi nevelési program szerint folyik (15/1998 (IV.30) NM rend. 41§ 

(1) (2) 

A bölcsőde szakmai programjának aktuális, módosított változata 2021. évben a fenntartó által 

elfogadásra került. 

  

Nevelési célok és feladatok kisgyermekkorban 

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, 

képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan 

viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak 

változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, 

amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. 

A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles 

körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós 

tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát 

intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők 

munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 

Az első kötődések kialakulásának, és megerősödésének az elősegítése, valamint az aktív 

tevékeny életmód kialakítása, derűs kisgyermekkor biztosítása. 

Ezen nevelési célok megvalósítása érdekében, bölcsődei gondozás-nevelés általános 

alapelveinek figyelembe vételével fogalmaztuk meg az intézményünkben folyó munka 

elsődlegességeit.  

 

V.1. Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

A mi hivatásunkban a legfőbb értéket az emberi kapcsolatok határozzák meg.  

Kisgyermeknevelő– szülő kapcsolat: 

 folyamatos napi információ csere 

 szülői értekezletek (évente minimum 2 alkalommal, de szükség szerint) 

 Családlátogatás (90%-ban tudjuk elvégezni) 

 ismételt családlátogatás (problémás helyzetekben) 

 szülőcsoportos beszélgetések (szülők által fontosnak ítélt nevelési helyzetekről) 

 folyamatos szülővel történő beszoktatás lehetősége 

 családi rendezvények 

 szülői munkaestek 

 hirdetőtábla 

 családi füzet 

 írásos tájékoztatás 

 nyílt napok 

 

Kisgyermeknevelő – gyermek kapcsolat: 

 A szülővel történő közös ismerkedéssel kezdődik. A gyermek érzi, hogy az édesanyja 

kiben bízik meg, kire bízza rá. A családlátogatás során saját otthonában találkozhat a 

kisgyermeknevelőkkel. A beszoktatást már részben ismerősként kezdhetik el.  

 Egyéni bánásmód, állandóság, rendszeresség, fokozatosság előtérbe helyezése. 
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Munkatársi kapcsolatok: 

 továbbképzéseken való részvétel 

 házi továbbképzések 

 esetmegbeszéléseken való részvétel 

 szakmai tapasztalatcserék  

 konferenciákon való részvétel 

 kommunikációs tréning melynek segítségével a kisgyermeknevelők a szülőkkel való 

beszélgetéshez kapnak segítséget 

 

Kapcsolat az óvodával 

A bölcsődéből az óvodába távozó gyermekek zavartalan átadása érdekében a bölcsőde 

vezetője és a kisgyermeknevelők kapcsolatot tartanak a fogadó óvodákkal. 

Az óvoda a gyermekcsoportok összeállításánál figyelembe veszi a bölcsődéből együtt 

óvodába kerülő gyermekeket. 

Az évközi átadásokat a bölcsődéből az óvodába a gyermek személyiség fejlődése 

szempontjából kerülni érdemes, és nem is gyakorlat a két intézmény között. 

 Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal 

Az 1997. évi XXXI. tv 17. § alapján a bölcsőde gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatot lát el, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében. 

Köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 

eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb 

más, súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén. 

A bölcsőde rész vesz az észlelő és jelző rendszer munkájában, együttműködése a 

gyermekjóléti szolgálattal kétirányú és folyamatos.  

Módszerei: 

 jelzés a gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén 

 tanácskozásokon való részvétel 

 éves beszámoló készítése az intézmény gyermekvédelmi tevékenységéről 

 pedagógiai vélemény készítése a gondozott gyermekről a gyermekjóléti szolgálat 

kérésére 

 

Kapcsolat a felsőoktatási képző intézményekkel 

Bölcsődénk aktív szerepet vállal a kisgyermeknevelők képzésében. Gyakorló terepintézménye 

vagyunk: 

 a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának 

 a Nyíregyházi Egyetem Pedagógiai Karának 

A hallgatók mentorálását, gyakorlati felkészítését, a gyakorlati vizsgák lebonyolítását 

mentorpedagógus kolléga biztosítja. 
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2021-ben 1 hallgató gyakorlati felkészítését segítette és végezte intézményünk. 

 

 
 

 

Kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel  

Intézményünk közeli és eredményes kapcsolatot tart fent:  

 a Szolnok Megyei Regionális Bázis Intézménnyel 

 a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei módszertani tanácsadóval 

 a Magyar Bölcsődék Egyesületével 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata: értekezleteken, rendezvényeken való részvétel, 

a működés jogszerűségének biztosítása céljából történő együttműködés, beszámolók 

készítése. 

 Tiszavasvári Városi Kincstár: gazdálkodási-pénzügyi szempontból történő 

folyamatos együttműködés 2021.07.01-ig, a Kincstár megszűnéséig. 

 

Kapcsolattartás más intézményekkel 

 Közművelődési intézmények: egymás rendezvényeinek látogatása 

 TIVA-Szolg Kft: 
o közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködés  

o közétkeztetéssel kapcsolatos szakmai egyeztetések 

o szakmai képzések, továbbképzések egyeztetése  

o rendezvényekkel kapcsolatos együttműködés  

o karbantartási munkák megrendelése, kivitelezése 

 

 Kapcsolattartás a Bölcsődei Alapítvány kuratóriumával 

 Alapítványi díj odaítéléséhez javaslattétel 

 Bölcsődei rendezvények támogatásával kapcsolatos együttműködés  

Gyermeknapi rendezvény, Magyar Bölcsődék Napja  



312 

 Szolgáltatások támogatása 

Só szoba üzemeltetési költségeinek finanszírozása 

 Pénzbeli támogatással kapcsolatos igények benyújtása 

 Eszköztámogatással kapcsolatos kérések 

 Pályázatírással kapcsolatos együttműködés 

 

  

V.2. Gyermekvédelmi munka 

 

Az 1997 évi XXXI. tv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról meghatározza a 

jelzőrendszer tagjait, kötelező együttműködésüket, és feladataikat 

A bölcsőde az észlelő és jelző rendszer része, és rendszeresen részt vesz a gyermekjóléti 

szolgálat észlelő és jelzőrendszeri megbeszélésein. Az intézményt a bölcsődevezető, vagy 

helyettese képviseli, aki tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot a problémás helyzetekről, és 

javaslataival segíti a jelzőrendszer munkáját. 

 

2021. évben is rendszeresen részt vettünk 

 a gyermekvédelmi észlelő és jelző rendszer munkájában (éves beszámoló készítése, 

megbeszéléseken való részvétel) 

 jellemzést készítettünk a gyermekekről, családokról a gyermekjóléti szolgálat, 

fejlesztő központ részére 

 szükség esetén jelzéssel élünk a gyermekjóléti szolgálat felé  

 

 

2021. évben a bölcsődei ellátottak közül 3 fő részesült rövidebb-hosszabb ideig 

gyermekvédelmi kedvezményben. 

Nagycsaládból érkezett 25 fő. 

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításának szabályait a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A, § határozza meg.  

Ez alapján 2021-ben: 

 Hátrányos helyzetű gyermek 2 fő 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 2 fő 

 Védelembe vett gyermek nem volt 

 

A bölcsődének, mint intézménynek, jellegéből adódóan fő prevenciós tevékenysége az 

elsődleges prevenciós munka (azonosulási minta, egészséges életmódra nevelés, fogászati 

prevenció, alapvető higiénés szokások kialakítása stb.) Ennek a feladatnak az ellátásához jó 

együttműködés szükséges az észlelő- és jelzőrendszer más tagjaival (védőnők, 

gyermekorvos).  

  

A gyermekvédelmi munka a másodlagos prevenciós tevékenységhez tartozik.  

Hátrányos helyzetű és deviáns családok gyermekei esetében maga a bölcsődei ellátás jelenti 

a megelőzés lehetőségének forrását, valamint a kialakult hibák, hiányosságok 

kijavítását, a segítségnyújtást is egyben. 

 

A jellemző azonban az, hogy bölcsődei ellátást elsősorban a jobb kondícióval bíró, jobban 

működő családok igényelnek.  
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V.3. Rendezvényeink, szülőcsoportos foglalkozásaink 

 

A tevékenységek szervezése a csoportokban, kiemelt nevelési célok  
A csoport kisgyermeknevelőjének kompetenciájába tartozik eldönteni azt, hogy mely 

tevékenységekre kíván nagyobb hangsúlyt fektetni. A tevékenységeket a kisgyermeknevelők éves 

munkaterv alapján tervezik, figyelembe véve a csoportokba járó gyermekek életkorát, 

összetételét, érdeklődését, a kisgyermeknevelői kompetenciákat.  

 

Kiemelt nevelési célok, és módszerek: 

 Anyanyelvi- és kommunikációs nevelés  

 A Montessori pedagógia gyakorlati alkalmazása 

 Ének-zenei nevelés 

 Természetismereti nevelés 

 Alkotótevékenységek 
 

A program megvalósítása a nevelési év végéig, szeptembertől augusztus végéig tart. Ezekhez 

kapcsolódóan különböző szülő-gyermek programokat szervezünk a nevelési év során. 

 

Zene bölcsi 

Olyan szülőcsoportos foglalkozásokat kínálunk, ahol a szülő és a gyermek közösen 

sajátíthatják el a gyermekek számára értékes dalanyagokat mozgással összekapcsolva. 

Jelentősége a szülővel való közös élményben is rejlik.  A foglalkozásokon a Kodály 

koncepció óvodát megelőző korosztályára vonatkozó zenei nevelés elvei valósulnak meg. 
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Szülő-gyermek kézműves programok 
Ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó jó hangulatú alkotó estek szervezése a nevelési év 

folyamán. 

A 2021-2022. nevelési év kezdetén valamennyi csoport az évszakhoz kapcsolódóan szülő-

gyermek programot szervezett.  
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Bábszínház 

Évről-évre rendszeresen szervezünk a gyermekek számára bábszínházat az intézményben.  

 

Városi Baba-Mama Klub látogatása, EKIK rendezvényei 

Rendszeres résztvevői vagyunk a Tiszavasvári Városi Könyvtár Baba-Mama Klub 

foglalkozásainak. Óriási élmény volt a gyermekek számára az EKIK által szervezett Gryllus 

Vilmos „Ősz szele zümmög…” című előadása. A fotókon látható csillogó gyermekszemek is 

erről árulkodnak. 

                              
                                       

A bölcsőde szakmai programjában is megfogalmazzuk „a tanulás segítésének elvét”. 

A kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, személyes 

példamutatással, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, 

kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes 

viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával segíti a tanulást. 

A nevelő a gyermek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően segíti az 

identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és más kultúra, és hagyományok 

megismerését és tiszteletben tartását. 

 

Ezen szakmai elv mentén szervezzük a bölcsődében, életkorhoz igazodóan a különböző 

ünnepek megismerését a farsangolást, a Föld Napját, a Mikulás ünnepséget, az 

ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozásokat, jeles napok megünneplését. 
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Boldog szülinap a Kisvakond csoportban 

 

                            
 

 

 

2021. február – Farsang 

 

A farsangra való előkészület egy szülőkkel közös munkaesttel kezdődik, és a gyermekek 

számára egy vidám délelőttel teljesedik ki. A COVID járvány miatt sajnos a jelmezkészítő 

munkaest elmaradt. A szülők otthonukban készítették el a gyermekeik jelmezét. 

 

 

Nyuszi fiúk – nyuszi lányok 
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A Katicák tánca 

 

                        
 

A Jótündérek 

 
                        

 

Kicsi Szamóca                                                                        A bátor Tűzoltó 
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 2021.április 22. – A Föld napja 
      

A természetismerethez, mint kiemelt nevelési célhoz kapcsolódóan 2021. április 22-én a 

Föld Napja alkalmából a gyermekekkel közös növényültetéssel erősítjük a természet 

szeretetét. 

Évek óta hagyományt teremtettünk azzal, hogy ezen a napon a gyermekekkel közösen 

virágokat ültetünk. A tevékenység alkalmat nyújt arra, hogy a környezet védelmének, 

ápolásának fontosságát ebben a korai életszakaszban kialakítsuk. A tevékenységbe ágyazott 

tanulás, a szépérzék fejlesztése szintén megjelenik ebben a munka jellegű tevékenységben.  

 

                                              
 

2021. december - Mikulás Ünnepség 

 

A Mikulás Napi ajándékozás a gyermekek számára nagy öröm forrása. Legnagyobb ajándék 

számukra a játék, amit a Mikulás a puttonyában hoz el nekik. Az évi játék beszerzésre 

fordítható pénzeszközöket erre az időpontra tartalékoljuk.  

Forrásaink az alábbiakból tevődtek össze: 

 szülők anyagi támogatásából vásárolt eszközök 

 a bölcsőde alapítványának támogatásából vásárolt eszközök 

 

Csupa öröm! 

 
                 

 

 

 



319 

Jó gyerekek ajándéka 

 

                 
                 

 

 

Családi Nap 

 

13 éve minden évben a Gyermeknaphoz kapcsolódóan szülő-gyermek-bölcsőde programként 

kerül megrendezésre a bölcsődei Családi Nap. Egyfajta „bölcsődekóstolgató” is, mert erre a 

napra meghívjuk a leendő bölcsődéseinket és a szüleiket is.  

 

2021-ben ez egy bölcsődei gyermeknapra korlátozódott, ahol nem mindennapi programokkal 

igyekeztünk különlegesebbé tenni ezt a napot. 

 

 

 

Ami nem maradhat el: a légvár 
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Kis állat simogatás 
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Csillámtetoválás is készült 

 

                        
 

 

                              
 

2021. május - Anyák Napi ünnepség 

 

Évek óta rendszeresen megrendezésre kerülő ünnepség, melynek természetes célja az 

édesanyák köszöntése „bölcsis módon”. 2021-ben a járványhelyzetet figyelembe véve 

valósult meg az Édesanyák köszöntése: a gyermekcsoportok külön-külön készültek versekkel, 

dalokkal, melyeket egy csokorba összekötve, videofelvétel formájában „nyújtottak át” az 

Anyukáknak. A közösen elkészített ajándék sem maradhatott el. 
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Apró kezek ajándéka 

 

       
 

 

 

2021. április 21. - Magyar Bölcsődék Napja 

 

1852-ben ezen a napon nyílt meg az ország első bölcsődéje Pesten. Ennek emlékére a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010-ben hivatalosan is a bölcsődék napjává 

nyilvánította április 21-ét. 2014-től pedig gondozás-nevelés nélküli munkanappá tették 

számunkra ezt a napot. 

2021-ben hatodik alkalommal ünnepeltük volna meg városunkban a Magyar Bölcsődék 

Napját. A járványhelyzet miatt sajnos ez a rendezvény nem valósulhatott meg. A kollektíva 

számára egy közös kerékpártúra jelentette az ünneplést, a csapatépítést. 

 

2015. évben a Magyar Bölcsődék Napjának alkalmából, a „Kicsi vagyok én..” Bölcsődei 

Alapítvány létrehozta  

„Az év kisgyermeknevelője”  

alapítványi díjat 

 

A kiemelkedő gondozó-nevelő tevékenységet végző, szakmai kompetenciáját magas szinten 

érvényesítő, a bölcsődei gondozás-nevelés elismerését, elismertségét, nagymértékben 

elősegítő kisgyermeknevelő ezen erőfeszítésének  elismeréséhez és támogatásához. 

Az ünnep alkalmából kerül átadásra az „Év kisgyermeknevelője” Alapítványi díj. Ebben 

az évben – rendhagyó módon – nem áprilisban, hanem júniusban, a nagycsoportos gyermekek 

búcsúünnepségén került átadásra ez a megtisztelő díj. A kollektíva és az alapítvány 

kuratóriumának döntése alapján 2021-ben a nyugdíjba vonuló intézményvezető, Reznek 

Istvánné kaphatta meg ezt az elismerést.  
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A szakmai konferenciák, rendezvények 2021-ban elmaradtak. 

 

 

2020-2021 nevelési év zárása, óvodás gyermekek búcsúzása 

 

Minden évben megrendezésre kerülő ünnepség. A nevelési év zárásaként az óvodába távozó 

gyermekek közös játékaikból, mondókáikból, énekeikből kötnek egy jelképes csokrot. 

  

 

2021-ben hagyományos módon, a szülők, a nagyszülők előtt adhatták elő a gyermekek a 

kis műsorukat. 
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A búcsúzó Gomba csoport és a Napocska csoport 

 

 
 

 

                             

VI. Tárgyi feltételeink 
 

Az intézmény 1974-ben épült, akkori bölcsődei típusterv alapján. A bölcsőde három 

gondozási egységből és kiszolgáló egységből áll. Minden gondozási egység külön bejáratú, 

terasz és udvarrész tartozik hozzá. 

Épületszerkezeti adottságok 

A gondozási egységek burkolata az előtérben, átadóban, fürdőszobában, bilizőben, kiszolgáló 

egységben a földön hidegburkolat, a vizes helyiségekben a falon 2 méter magasságig 

mosható csempe. 
A csoportszobák padozata műanyag padlóburkoló és laminált padló, a falat egy méter 

magasságig mosható, ütésálló faburkolat borítja. 
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A burkolatok épek, modernek. 

 

Épületgépészeti adottságok 

Az intézmény fűtése központi fűtés, mely gázenergiával működik. Meleg víz ellátását is 

gázüzemelésű bojler biztosítja, és a kimenő meleg víz hőmérsékletét egy keverőtartállyal 

lehet beállítani. Így elkerülhető a forrázás a gyermekcsoportokban. 

 

A csoportszobák megvilágítása a nap nagy részében –a fekvéséből adódóan - természetes. 

Mesterséges megvilágítása közvetlen módon történik, melyek direkt hatását a falak világos 

színe, a padló és a padozat fénytelensége hivatott ellensúlyozni. A világítás egyenletességét az 

egymástól másfél méterre elhelyezett fényforrások biztosítják. 

 

A terasz közvetlenül kapcsolódik a gyermekszobákhoz. Kő burkolatú, a csoportszobákkal és 

az udvarral azonos szintmagasságú, összesen 162 négyzetméter alapterületű. Árnyékolása 

mozgatható ponyvával történik. 

 

A kert szintkülönbség nélkül kapcsolódik a csoportszobákhoz és a teraszhoz. A három 

gondozási egységhez sövénnyel elválasztott külön udvarrész tartozik. A kertben kövezett és 

füves rész található, ezen kívül homokozók, padok, mászókák.   

 

Az intézmény épületgépészeti fejújítására 2006-ban került sor. Ekkor történt meg a 

nyílászárók cseréje is, a hagyományos fa nyílászárókat műanyagra cserélték. Ezzel 

egyidejűleg a külső homlokzat hőszigetelése nem valósult meg, és már a következő évben 

problémaként jelentkezett az épület penészedése. 

A rendelkezésünkre álló eszközökkel (festés, penészedést gátló szerek alkalmazása) próbáljuk 

visszaszorítani a terjedését, de végleges megoldást az épület homlokzati hőszigetelése 

jelentene. 

 

Minden csoportszobában jelentkező probléma 

 

 

 

2021. évben megvalósult karbantartási munkák: 

 egy gondozási egység és a hozzá kapcsolódó helyiségek festése és mázolása 

 udvari játékok festése 

 a játszóudvarhoz kapcsolódó nagykapu készítése 

 egy gondozási egységhez tartozó, udvarhoz kapcsolódó kiskapu készítése 

 2021. júliusában észlelt süllyedésből eredő repedések, megrongálódások javítása 
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Udvari játékok festése 

 

 
 

 

 

 

VII. Az intézmény működését segítő társadalmi szervezet 
 

„Kicsi vagyok én..” Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért 

bölcsődei alapítvány 2000-ben jött létre. 

Célja: A bölcsődében nevelt, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, a 

bölcsődében nevelt gyermekek gondozási-nevelési feltételeinek javítása, a gyermekek 

egészséges életmódját, egészség megőrzését segítő programok, szolgáltatások támogatása. A 

kisgyermeknevelők munkájának segítése, képzéseken, továbbképzéseken való részvételük 

támogatása. A kiemelkedő gondozó-nevelő munkát végzők munkájának elismerése. 

2021-ban nyújtott támogatása: 

 Bölcsődei rendezvények támogatása  

Gyermeknapi rendezvény, Mikulás ünnep 

 Szolgáltatások támogatása 

Só szoba üzemeltetési költségeinek finanszírozása 

 Eszköztámogatás 
181 425.- Ft értékben játékeszközökkel gazdagította az intézmény eszköz állományát. 

 

Pályázatok 

 

2021. évben a Tiszavasvári Városért Alapítványhoz benyújtott pályázat eredményeként 

200 000.- Ft támogatásban részesült a bölcsőde Pillangó csoportja. Ebből az összegből 

főként nagymozgásos játékokat vásároltak, de diavetítő, vizezős-pancsolós játék, valamint 

udvari pad asztallal is beszerzésre került. 
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Az intézmény Napocska csoportja pályázatot nyújtott be a Gyurmavilág Kft. által 

meghirdetett kiírásra. A benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték, melynek 

eredményeként a csoport 132 000.- Ft összegben az alábbi termékeket kapta: 

 20 kg gyurma 10 színben 

 10 liter 10 színű tempera 

 10 doboz, egyenként 12 színű maxi színes ceruza 

 10 doboz, egyenként 12 színű zsírkréta 

 6 doboz, egyenként 6 színű vízfesték 

 100 lap A/4 méretű színes dekor karton 10 színben 

 100 lap A/4 méretű dekor gumi 10 színben 

 200 db színes spatula 

 2 liter kenhető ragasztó 

 

Szülői támogatások 

A támogatások említésénél a szülői hozzájárulásokat is meg kell említeni, hiszen évről évre 

jól szervezett SZMK működik az intézményben. 

2021. évben: 
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 Az előző évekhez hasonlóan jövedelemadójuk 1%-val támogatták a bölcsődei 

alapítványt 

 Az alapítvány részére ezen felül felajánlásokat tettek (ezzel hozzájárultak az 

alapítvány céljainak megvalósításához) 

 A bölcsődei rendezvények megszervezéséhez konkrét munkával, és anyagi 

hozzájárulással nyújtottak segítséget. 

 

Életképek a gyermekek, a gondozó-nevelő munka mindennapjaiból 

 

A Montessori eszközökkel élmény tevékenykedni 
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A megunhatatlan, örök kedvenc, a LEGO                        Szerepjáték 

 

                            
 

Jó az udvaron télen-nyáron 
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A tevékeny délelőtt után kellemes pihenés a teraszon 
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  A 2021. évi gondozó-nevelő munkát végzők  

 

 
 

 

 

 

Tiszavasvári,  2022.03.07. 

 

 

                                                                                                 Munkácsi Ágnes 

                                                                                                 intézményvezető 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00028 azonosítószámú 

„Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat 

Támogatási Szerződés 4. számú módosításának utólagos 

elfogadásáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

105/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 
 

 

A TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont kialakítása 

Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződés 4. számú  

módosításának utólagos elfogadása 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Elfogadja a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 

Hatóság, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő szervezet által IKT-2017-615-I1-

00005625/0000111 iktatószámon kiállított Támogatási Szerződés 4. számú módosítását az 

„Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” cél érdekében a határozat 1. 

mellékletében foglalt tartalommal. 

 

       

Határidő:  azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

               

 



333 



334 



335 



336 



337 



338 



339 



340 

Tárgy (12.np.): Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 

Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló Út, padka, járda 

felújítása tárgyban közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső 

döntésről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Az idén januárban elfogadásra került ennek a 

pályázati megvalósításnak a közbeszerzési eljárás kiírása, melynek az ajánlattételi határideje 

március 16-a volt eredetileg, azonban tájékoztatáskérések következtében ez kitolásra került 

március 21. napjára. A határidőben hét ajánlattevőtől érkezett be ajánlat, melyek közül egy 

ajánlattevő nem csatolta a szükségesdokumentumokat, és a költségvetést, ezért az ajánlata 

érvénytelen. Ezek után a javítást egy ajánlattevő nem nyújtotta be, így szükséges 

érvénytelennek minősíteni. A közbeszerzési eljárás folyamata az, hogy az érvénytelen 

ajánlatokról szükséges dönteni, majd ezt követően kerülhet sor a sorrend felállítására, majd 

újabb hiánypótlások bekérésére van lehetőség, és majd csak ezután lehet a közbeszerzést 

lezárni, és dönteni a Képviselő-testület.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: igen 

Balázsi Csilla képviselő: igen 

Balogh Sándor képviselő: igen 

dr. Kiss Krisztián képviselő: igen 

Ráduly Zsolt alpolgármester: igen 

Szabó Zoltán képviselő: igen 

Szabó Zsolt képviselő: igen 

Szőke Zoltán polgármester: igen 

Szurkos Szilvia képviselő: igen 

Tamás Viktor képviselő: igen 

Volosinóczki Béla képviselő: igen 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

106/2022. (IV.28) Kt. számú  

határozata 

 

„Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból 

megvalósuló Út, padka, járda felújítása tárgyban közbeszerzési eljárással  

kapcsolatos közbenső döntés 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
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bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Az „Út, padka, járdafelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban - Bíráló Bizottság 

javaslatát elfogadva – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 

nyilvánítja az ANDENI STONE BAU Kft. (2800 Tatabánya Hrsz. 9765 Helyrajzi szám 

9765) és az Aktuál-Útépítő Iroda Kft. (1161 Budapest, Rákosi út 51.) ajánlatát. 

 

2.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ANDENI STONE BAU Kft.-t és 

az Aktuál-Útépítő Iroda Kft-t. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az ajánlati biztosíték 

visszautalása iránt a fent megnevezett két Ajánlattevő részére. 

  

 

       

Határidő:  1. azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 2. és 3. 10 nap 

                

Tárgy (13.np.): Előterjesztés a pályázat benyújtása a TOP_Plusz-3.3.2-21 

kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázatra 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Arató Atilla köztisztviselő 

 

Arató Atilla témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy nagyértékű eszközöknek a támogatását a pályázat biztosítja. A jelenlegi 

eszközök nem az önkormányzat tulajdonát képezik, hanem a szolgáltató tulajdonában állnak. 

A cél az, hogy az eszközök az önkormányzat tulajdonát képezzék, így röntgendiagnosztikai 

szakellátáshoz szükséges röntgengépre nyújtanak be pályázatot. Továbbá ultrahangos gépet, a 

fizikoterápia szakorvosi ellátáshoz induktív terápiás eszközt, nagy teljesítményű lézer eszközt, 

lökéshullámterápiához szükséges eszközt, terápiás ultrahang eszközt, alacsony-és 

középfrekvenciás elektromágneses készüléket, vákuumterápiás egységet. Ezeknek a 

szállításához egy alumínium bőröndöt, és a használatukhoz egy fizioterápiás asztalt alsó 

üvegpolccal. Továbbá a szemészeti szakorvosi ellátáshoz szükséges tolóméter beszerzése, 

illetve a kardiológiai vizsgálatokhoz egy EKG eszköz, és egy terheléses kardiológiai eszköz 

beszerzése. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott felvetésként egy ügyeleti 

gépjármű beszerzése, ennek a lehetőségét megvizsgálták, és felvették a pályázatba. Így a 

projekt összköltsége 359.538.992.- Ft, és az igényelt támogatás összege is ennyi lesz. 

 

Szőke Zoltán polgármester:  

Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy a Járóbeteg szakrendelő, Kabay János u. 

23. szám alatti épületrésznek a felújításáról, és a Vasvári P. u. 6. szám alatti szakrendelőnek 

az energetikai korszerűsítése, hőszigeteléséről, külső-és belső nyílászárók cseréjéről szól. 

Külső szerződött partnerekkel látja el jelen pillanatban a szakrendelést és a fizikoterápiás 

feladatokat is, és ha bármi történik a szolgáltatóval, akkor az önkormányzatnak nincs 

semmije. Megfelelő szerződési feltételek mellett használhatják majd ezeket az eszközöket a 

szolgáltatók, de lesznek korszerű eszközei és intézményei az önkormányzatnak.  
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Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

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 TESTÜLETE 

107/2022. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése” című pályázatra 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy az TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú „Helyi egészségügyi és 

szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírására pályázatot nyújt be. 

 

2. A beruházás megvalósítási helyszíneit az alábbiak szerint jóváhagyja: 

  

- 4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 23. szám 2291/33, 2291/15 hrsz. 

- 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 6. szám 1679/2/A/1 hrsz. 

 

3. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 A projekt összköltsége bruttó:  359.538.992,- Ft 

 Igényelt támogatás bruttó (100%):  359.538.992,- Ft 

  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázatot az EPTK rendszeren, valamint 

elektronikusan küldje meg a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve részére. 

 

 

 

 

5. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a műszaki tartalmát, pályázati adattartalmat és a 

költségeket saját hatáskörben eljárva változtathassa, a fő cél megtartásával, pályázati 
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felhívásnak megfelelőség érdekében hatósággal történő egyeztetések iránymutatások 

alapján, mely változásról a következő testületi ülésen köteles beszámolni a testületnek.   

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy (14.np.) Előterjesztés pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú 

„Belterületi utak fejlesztése” című pályázatra 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Arató Atilla köztisztviselő 

 

Arató Atilla témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy a projekt összköltsége megállapításra került, mely 

197.264.096.- Ft, és az igényelt támogatás összege is ennyi lesz.  

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Bakné Répási Ágnes képviselő elhagyta az üléstermet, így a Képviselő-testület 10 fővel 

továbbra is határozatképes. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

108/2022. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című 

pályázatra 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy az TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak 

fejlesztése” című pályázati kiírására pályázatot nyújt be. 

 

2. A beruházás megvalósítási helyszíneit az alábbiak szerint jóváhagyja: 
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- 4440 Tiszavasvári Eszterházy utca, gyári lakótelep 2325/23 hrsz., egyes 

járdaszakaszokkal. 

 

3. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 A projekt összköltsége bruttó:  197.264.096,- Ft 

 Igényelt támogatás bruttó (100%):  197.264.096,- Ft 

  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázatot az EPTK rendszeren, valamint 

elektronikusan küldje meg a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve részére. 

 

5. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a műszaki tartalmat és a költségeket saját 

hatáskörben eljárva változtathassa, a fő cél megtartásával, pályázati felhívásnak 

megfelelőség érdekében hatósággal történő egyeztetések iránymutatások alapján, mely 

változásról a következő testületi ülésen köteles beszámolni a testületnek.   

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

Tárgy (15.np.): Előterjesztés VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése 

című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Arató Atilla köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

109/2022. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

 

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges önerő 

biztosítása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
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1. Elfogadja a 3307455175 azonosítószámú projekttel megvalósítandó 0135/1, 075, 

0935 0926/3 és a 0212 hrsz.-ú külterületi utak felújítása kapcsán a projekt 

költségeket az alábbiak szerint: 

 

Projekt teljes költsége összesen: 249.135.466,- Ft 

Projekt elszámolható költségei összesen: 249.129.558,- Ft 

Támogatás összege: 236.673.075,- Ft 

Saját forrás (Önerő):   12.462.391,- Ft 

Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:            5.908,- Ft 

 

2.A Tiszavasvári Város Önkormányzata az 1. pontban foglalt saját forrást és a projekt nem 

elszámolható költségeire jutó önerő összegét a 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az előleget lehívására (118.336.537,- Ft) tegye meg a 

szükséges lépéseket a Magyar Államkincstár felé.   

 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

Alapszabályának módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

110/2022. (IV.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának                              

módosításáról 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hajdúsági és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. Elfogadja a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhely: 4220 

Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.) egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának 

módosítását a határozat 1. mellékletét képező tartalommal. 

 

 

2. Felkéri a polgármestert a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Zrt. 

igazgatóságát. 

 
 

Határidő: azonnal                                              Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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110/2022. (IV.28.) Kt. határozat 

melléklete
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés a HBVSZ Zrt. Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti 

irodák bérletére kötött bérleti szerződésének módosítására 

vonatkozó kérelméről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

111/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 

 

A HBVSZ Zrt. Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött bérleti 

szerződésének módosítására vonatkozó kérelméről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület módosítja az 51/2022. (II.24.) Kt. számú határozat 2. pontját, azaz a 

Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház emeleti részén lévő, korábban 

is a HBVSZ Zrt. által bérelt 15,26 m
2
 és 12,03 m

2
 alapterületű irodákra kötött bérleti 

szerződést nem mondja fel 2022. április 30. napjával. 

 

2. A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában szereplő irodákat 2022. december 31. 

napjáig adja bérbe a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére, a 

határozat mellékletét képező megállapodás szerint. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Zrt. ügyvezetőjét a Testület döntéséről. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződést módosító megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 



363 

 

111/2022. (IV.28.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS 
 

 

mely létrejött a Képviselő-testület 111/2022. (IV.28.) Kt. sz. határozat alapján egyrészről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye:  4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

képviseli:  Szőke Zoltán polgármester 

mint Bérbeadó, másrészről a 

 

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.  

székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. 

képviseli: Will Csaba elnökigazgató,  

adószáma: 23957491-2-09 

 

mint Bérlő között a 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám alatti Térségi Szolgáltató Házban található 

önkormányzati nem lakás célú helyiségek bérlete tárgyában 2014. február 01. napjától megkötött 

bérleti szerződés módosítására az alábbiak szerint: 

 

1.   Az eredeti szerződés 1./ pontja 2022. február 01. napjától az alábbiak szerint módosul: 

 

„1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi, a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. szám 

alatti, egyéb épület, Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű, 4333 m
2
 alapterületű irodaház emeleti 

részén található, összesen 27,29 m
2 
nagyságú alábbi helyiségeket: 

 

- 124., 125. sz. irodák (15,26 m
2
,
 
12,03 m

2
), melyek a szerződés mellékletét képező alaprajz 

másolaton a bevonalkázott helyiségeknek felelnek meg.” 

 

2.   Az eredeti szerződés 2./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 2. A bérlet időtartama 2022. december 31. napjáig szól.” 

 

3.   Az eredeti szerződés 4./ pontja 2022. február 01. napjától az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. A Bérlő az irodák használata után 2022. évben havonta 9.688 Ft (355 Ft/m
2
/hó x 27,29 m

2
) + 

ÁFA bérleti díjat, azaz összesen 12.304 Ft, azaz Tizenkettőezer-háromszáznégy forint bérleti 

díjat, valamint az 5./ pontban szereplő költségeket számla ellenében, az abban megjelölt fizetési 

határidőig, de legkésőbb a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési számlájára.  

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a bérleti díjat évente felülvizsgálja, és azt megemelje 

az előző év azonos hónapjához viszonyítva, a megelőző 12 hónap alatt bekövetkezett fogyasztói 

árindex változás mértékével.” 

 

4. Az eredeti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 

 

Tiszavasvári, 2022. ………….. 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata  Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű  

 bérbeadó Szolgáltató Zrt. 

 képv.: Szőke Zoltán polgármester bérlő 

  képv.: Will Csaba elnökigazgató 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 

hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 

Bizottsági vélemény: 
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 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, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

112/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 

 

 

Az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok 

értékesítéséről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlanokat továbbra is meghirdeti értékesítésre nyilvános, licittárgyalásos 

eljárás keretében. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy folyamatosan hirdesse meg eladásra a határozat 

mellékletében található pályázati felhívásban szereplő ingatlanokat. 

 

A pályázat kiírásának időpontja: tárgyhó 01., amennyiben munkaszüneti napra esik, úgy 

ezt követő első munkanap. 

 

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat kiírásától számított 16. nap, amennyiben 

munkaszüneti napra esik, úgy ezt követő első munkanap 16.00 óra. 

  

Határidő: esedékességkor    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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3. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete előírásainak megfelelően 

működjön közre a pályázat előkészítésének és elbírálásának lebonyolításában. 

 

Határidő: esedékességkor              Felelős: dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően 

terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatokat a pályáztatás eredményessége eldöntése 

érdekében. 

 

Határidő: esedékességkor                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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112/2022. (IV.28.)Kt. sz. határozat 1. melléklete 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra 

 

I. A pályázat kiírója és a pályázat tárgya: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2022. (IV.28.) Kt. sz. határozata alapján 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) mint tulajdonos, nyilvános, 

licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti az üdülőtelepen lévő 

következő Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló tiszavasvári ingatlanokat.  

 

A pályáztatásra kerülő ingatlan legfontosabb adatai:  

értékesítendő ingatlan 

 

helyrajzi 

száma 

címe nagysága 

(m
2
) 

megnevezése induló licitára (Ft) 

5897/9 

 

Tiszavasvári, Hableány u. 74. 250 beépítetlen terület 400.000 Ft + 27% ÁFA 

5897/10 

 

Tiszavasvári, Hableány u. 72. 250 beépítetlen terület 400.000 Ft + 27 % ÁFA 

 

A licitküszöb 25.000 Ft. 

 
Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok mély fekvésű területen találhatóak, nincsenek feltöltve, 

közművesítve, földmérő által kimérve, a szennyvízcsatornára történő csatlakozás lehetősége nincs 

biztosítva. Az ingatlan feltöltése, földmérő által történő kimérése, közművesítése a vevő feladata. 

 

Az ingatlanokat Tiszavasvári Város Önkormányzata 4 éves beépítési kötelezettség és ennek biztosítására 

elidegenítési tilalom, valamint visszavásárlási jog bejegyzésével értékesíti. 

 

II. Pályázatot nyújthat be természetes személy, vagy olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 

bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.  

 

III. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 

 A pályázó nevét, címét, székhelyét, adószámát, ügyvezetőjének nevét.  
 

 A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy  

– vételi szándékát fenntartja,  

– a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket, 

– a licittárgyaláson részt kíván venni. 

 

 A pályázónak, amennyiben nem természetes személy, nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a pályázatban 

foglaltak megvalósítására. 

 

IV. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 

Személyesen történő benyújtás helye:      Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal  

  Tiszavasvári, Városháza tér 4., III. em. 302. iroda, 

Postai úton történő benyújtás esetén:      4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja:  

 

 A pályázat írásban, papíralapú formában, zárt borítékban nyújtható be. 

 

 Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni a borítékot.  
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 Fel kell tüntetni a borítékon a pályázat megnevezését, megjelölve a megpályázandó ingatlan helyrajzi 

számát az alábbiak szerint: 

    „Pályázat a tiszavasvári …………. hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére” 

 Fel kell tüntetni még a borítékon az alábbi szöveget: „A határidő lejártáig nem bontható fel”  

 

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.  

 

Pályázat benyújtási ideje:  
A pályázat benyújtására a 2022. május 02. napján történő kiírásától (azaz a Tiszavasvári Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéstől, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata hivatalos 

honlapján való közzétételtől) számítva, 2022. május 18. (szerda) 12.00 óráig van lehetőség.  

 

Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára 

adták.  

 

V. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja: 

 

A beérkezett pályázatok felbontásának helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi 

Ülésterme 

A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:  a pályázati határidő leteltét követő 45 napon belül 

A beérkezett pályázatok felbontásának módja:  nyílt 

A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:  A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján kerülnek  

 elbírálásra 

A licittárgyalás helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi 

Ülésterme      

A licittárgyalás ideje:  a pályázati határidő leteltét követő 45 napon belül 

A licittárgyalás eredményének megállapítása:  a licittárgyalást követő első testületi ülésen. 

 

Az Önkormányzat szerződést azzal a pályázóval köt, aki a licittárgyaláson a legmagasabb árat ajánlotta. 

 

- Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére a licittárgyalás eredményének megállapításáról 

szóló testületi döntést követő 30 napon belül nem kerül sor a pályázó hibájából, úgy a második 

legmagasabb licitet ajánló pályázó részére kerül a szerződési ajánlat megküldésre. 

 

- Amennyiben a második legmagasabb licitet ajánló pályázóval sem jön létre érvényes szerződés az 

ajánlattól számított 30 napon belül, akkor az adott vagyontárgy ismételt pályázati kiírás útján kerül 

hasznosításra. 

 

- Amennyiben a kiírásra csak egy pályázat érkezik a szerződés az érvényesen és eredményesen 

pályázóval megköthető. 

 

VI. Egyéb ismérvek a pályázattal kapcsolatban: 
 

A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy: 

– érvényes ajánlat(ok) benyújtása esetén is a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek 

minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést, 

 a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. 

 A pályázatok felbontásának időpontjáról történő értesítés miatt, a Pályázó vállalja, hogy a pályázat 

benyújtásakor telefonon, vagy e-mailben tájékoztatja az Önkormányzatot telefonszámáról/e-

mail címéről. 

 

Figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre és az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendeletre (a továbbiakban: 

vagyonrendelet), a versenyeztetés a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatáról szóló 5. melléklete 

előírásai szerint kerül előkészítésre és lefolytatásra. 
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VII. A pályázatra vonatkozó további információszerzés módja: 
 

A pályázattal kapcsolatban további információt Gulyásné Gáll Anita ügyintézőtől lehet kérni a 06/42-520-

500/ 113. mellék telefonszámon, illetve a gulyasne.anita@tiszavasvari.hu email címen. 

 

Tiszavasvári, 2022. …. 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a tiszavasvári 1367 helyrajzi szám alatt lévő 

önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

113/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 

 

A tiszavasvári 1367 helyrajzi szám alatt lévő önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület bérbe adja a tiszavasvári 1367 helyrajzi számú, valóságban 

Tiszavasvári, Sólyom u. 9. szám alatti 1493 m
2
 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlant Lakatos Zoltán 4440 Tiszavasvári, Sólyom u. 7. sz. alatti lakos részére a 

határozat mellékletében található bérleti szerződés szerint. 

 

 A bérleti jogviszony: 2022. május 01. napjától 5 éves időtartamra szól. 

 

 A bérleti díj mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA, átlag 20 Ak/ha figyelembe vételével. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

 

Határidő: 2022. április 30.             Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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113/2022.(IV.28.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött a Képviselő-testület 113/2022. (IV.28.) Kt. sz. határozata szerint egyrészről  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Székhelye:  Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Adószám:  15732468-2-15 

Számlaszám:  11744144-15404761 

Képviselője:  Szőke Zoltán polgármester,  

mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről 

 

Lakatos Zoltán 

szül. helye, ideje:  … 

 anyja neve:   … 

személyi azonosító szám:  … 

lakcíme:    Tiszavasvári, Sólyom u. 7. 

mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a következő feltételek szerint: 

 

1. Bérbeadó bérbe adja az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező alábbi tiszavasvári 

belterületi ingatlant (továbbiakban: ingatlan): 

 

bérbe adandó ingatlan  

helyrajzi 

száma 

nagysága aranykorona 

értéke 

művelési ága címe 

1367 1493 m
2
 2.99 beépítetlen terület Sólyom u. 9. 

 

2. Bérbeadó az ingatlant 2022. május 01. napjától 2027. május 31. napjáig a Bérlőnek 

bérbe adja, aki az ingatlant a Bérbeadótól bérbe veszi.  

 

3. A bérleti díj mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + 27 % ÁFA figyelembe vételével 5.980 Ft + 27 

%ÁFA, összesen 7.595 Ft/év, azaz Hétezer-ötszázkilencvenöt forint. 

 

A bérleti díjat számla ellenében készpénzben vagy banki átutalással egy összegben köteles 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú számlájára megfizetni a 

Bérbeadó által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig. 

 

4. Bérlő köteles az ingatlant rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával 

használni, ennek keretében mindenkor gondoskodni az ingatlan, illetve az ingatlan melletti 

út, mezsgye gyommentesítéséről, különös figyelmet fordítva a parlagfű irtásra.  

 

5. Bérlő a bérlet megszűnésekor köteles az ingatlant a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani 

úgy, hogy azt további munkálatok elvégzése nélkül lehessen rendeltetésének megfelelően 

hasznosítani.  

 

6. Bérlő a bérleti szerződés megszűnése alkalmával mezei leltár megfizetésére nem tarthat 

igényt. 

 

7. Bérlő az ingatlan használatát másnak nem engedheti át, művelési ágát nem változtathatja 

meg, nem 
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    terhelheti meg. 

 

8. A bérlet megszűnik a bérlet lejártával.  

 

9. A bérleti szerződés a szerződő felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető. A 

megegyezést írásba kell foglalni.  

10.Bérbeadót megilleti az azonnali felmondás joga akkor, ha az ingatlanra valamilyen 

önkormányzati érdekből szüksége lenne. 

 

11. Bérbeadó bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlő: 

– a szerződésben foglalt céltól eltérően használja, 

– az ingatlan használatát másnak átengedte, 

– az ingatlanon a Bérbeadó hozzájárulása nélkül bármilyen létesítményt helyez el, 

– az ingatlan rendeltetését, vagy művelési ágát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül, vagy a 

jogszabályi előírások megsértésével változtatta meg, 

– bérleti díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 

– a természetvédelmi jogszabályok, vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő, 

ill. természeti terület állagát, vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet 

folytat. 

 

12. A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő nem követelheti az általa telepített 

növényzetnek, valamint a talaj minőségének javítását eredményező ráfordításnak a 

szerződés megszűnésekor megállapítható értékét. 

 

13.1. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy:  

– jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében 

(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat 

betartja, azoknak megfelelően jár el.  

– a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, 

a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, 

továbbá a kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából 

rendelkezik.  

– Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási 

ideig tárolhatók.  

13.2. Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni a Bérbeadótól a rá vonatkozó adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak 

személyes adatainak kezelése ellen. A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, 

hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek 

szerint kezelje. 

 

E szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. és az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Tiszavasvári, 2022. …. 

 

  Tiszavasvári Város Önkormányzata  Lakatos Zoltán 

   bérbe adó  bérlő 

 képv.: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés a Dancsné Orosz Katalin tiszavasvári 10492 hrsz-ú 

zártkerti közút egy részének megvásárlására vonatkozó kérelméről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 

 

Dancsné Orosz Katalin tiszavasvári 10492 hrsz-ú zártkerti közút egy részének 

megvásárlására vonatkozó kérelméről 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület elutasítja Dancsné Orosz Katalin Tiszavasvári, Zrínyi u. 29. sz. alatti 

lakos tiszavasvári 10492 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű önkormányzati ingatlan egy 

részének megvásárlására vonatkozó kérelmét. 

 

2. A Képviselő-testület nem indítja meg a tiszavasvári 10492 hrsz-ú önkormányzati út 

megosztására vonatkozó eljárást tekintettel arra, hogy az érintett zártkerti területen több 

olyan ingatlan található, amely nem a kérelmező, hanem más magánszemély tulajdonát 

képezi és útról történő megközelíthetőségük csak a 10492 hrsz-ú útról lehetséges. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Dancsné Orosz Katalint a Képviselő-testület 

döntéséről. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés a tiszavasvári 0750 hrsz alatt lévő görögkatolikus 

temető tulajdonjogának felajánlásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

115/2022. (IV.18.) Kt. számú  

határozata 

 

A tiszavasvári 0750 hrsz alatt lévő görögkatolikus temető tulajdonjogának felajánlásáról 

 

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 nem támogatja a Tiszavasvári Görögkatolikus Parókia görögkatolikus 

temető tulajdonjogának felajánlására vonatkozó kérelmét, azaz az Önkormányzat nem kívánja 

megszerezni a tiszavasvári 0750 hrsz alatti temető tulajdonjogát. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Tiszavasvári Görögkatolikus Parókiát a Testület 

döntéséről. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (22.np.): Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő „országos közút” 

megnevezésű ingatlanok járdaszakaszának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba vételéről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül mind a négy határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 

 

A Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 2833/1 hrsz-ú ingatlan járda, 

kerékpárút és zöldfelület részének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő „országos közút” 

megnevezésű, tiszavasvári 2833/1 helyrajzi számú, a valóságban Tiszavasvári, Kossuth 

utca részét képező járda, kerékpárút és zöldfelület részek ingyenes önkormányzati 

tulajdonba vételét. 

 

2. Az Önkormányzat vállalja a fenti helyrajzi szám alatti ingatlanrészek átadásával 

kapcsolatos összes költség viselését. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy: 

2.1. a tárgyi helyrajzi számú ingatlan 1. pontban feltüntetett részeinek leválasztása miatt 

szükséges változási vázrajz elkészíttetését megelőzően folytasson egyeztetést a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: MK NZrt.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Igazgatósággal az országos közút műszaki határának meghatározása érdekében. 

 

2.2. kérje meg az MK NZrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság közútkezelői 

hozzájárulását a tárgyi helyrajzi számú ingatlan megosztásáról, valamint az érintett 

járdaszakasz, kerékpárút és zöldfelület önkormányzati tulajdonba vételéről. 
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2.3. készíttesse el a telekalakításról szóló vázrajzot. 

 

2.4. az MK NZrt-vel történt előzetes egyeztetést követően, a telekalakítási eljárás 

lefolytatására az MK NZrt. által kiadott meghatalmazás alapján a telekalakítási eljárást 

indítsa meg. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert - a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetését követően - az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására 

és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 

 

A Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 582 hrsz-ú ingatlan járda részének 

ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő „országos közút” 

megnevezésű, tiszavasvári 582 helyrajzi számú, a valóságban Tiszavasvári, Bajcsy-

Zsilinszky utca részét képező járdarész ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét. 

 

2. Az Önkormányzat vállalja a fenti helyrajzi szám alatti ingatlanrész átadásával kapcsolatos 

összes költség viselését. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy: 

2.1. a tárgyi helyrajzi számú ingatlan 1. pontban feltüntetett részének leválasztása miatt 

szükséges változási vázrajz elkészíttetését megelőzően folytasson egyeztetést a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: MK NZrt.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Igazgatósággal az országos közút műszaki határának meghatározása érdekében. 
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2.2. kérje meg az MK NZrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság közútkezelői 

hozzájárulását a tárgyi helyrajzi számú ingatlan megosztásáról, valamint az érintett 

járdaszakasz önkormányzati tulajdonba vételéről. 

 

2.3. készíttesse el a telekalakításról szóló vázrajzot. 

 

2.4. az MK NZrt-vel történt előzetes egyeztetést követően, a telekalakítási eljárás 

lefolytatására az MK NZrt. által kiadott meghatalmazás alapján a telekalakítási eljárást 

indítsa meg. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert - a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetését követően - az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására 

és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

   

 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a harmadik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

118/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 

 

A Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 1625/3 és 1625/4 hrsz-ú ingatlanok 

járda részének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, „országos közút”, 

illetve „közút” megnevezésű, tiszavasvári 1625/3 és 1625/4 helyrajzi számú, a valóságban 

Tiszavasvári, Vasvári Pál utca részét képező járdarészek ingyenes önkormányzati 

tulajdonba vételét. 

 

2. Az Önkormányzat vállalja a fenti helyrajzi szám alatti ingatlanrészek átadásával 

kapcsolatos összes költség viselését. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy: 

2.1. a tárgyi helyrajzi számú ingatlanok 1. pontban feltüntetett részének leválasztása miatt 

szükséges változási vázrajz elkészíttetését megelőzően folytasson egyeztetést a Magyar 
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Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: MK NZrt.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Igazgatósággal az országos közút műszaki határának meghatározása érdekében. 

 

2.2. kérje meg az MK NZrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság közútkezelői 

hozzájárulását a tárgyi helyrajzi számú ingatlanok megosztásáról, valamint az érintett 

járdaszakaszok önkormányzati tulajdonba vételéről. 

 

2.3. készíttesse el a telekalakításról szóló vázrajzot 

 

2.4. az MK NZrt-vel történt előzetes egyeztetést követően, a telekalakítási eljárás 

lefolytatására az MK NZrt. által kiadott meghatalmazás alapján a telekalakítási eljárást 

indítsa meg. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert - a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetését követően - az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására 

és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

   

 

 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a negyedik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

119/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 

 

A Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 2354 hrsz-ú ingatlan járda és 

zöldfelület részének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő „országos közút” 

megnevezésű, tiszavasvári 2354 helyrajzi számú, a valóságban Tiszavasvári, Kabay 

János utca részét képező járda és zöldfelület részek ingyenes önkormányzati 

tulajdonba vételét. 

 

2. Az Önkormányzat vállalja a fenti helyrajzi szám alatti ingatlanrészek átadásával 

kapcsolatos összes költség viselését. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy: 

2.1. a tárgyi helyrajzi számú ingatlan 1. pontban feltüntetett részeinek leválasztása miatt 

szükséges változási vázrajz elkészíttetését megelőzően folytasson egyeztetést a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: MK NZrt.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Igazgatósággal az országos közút műszaki határának meghatározása érdekében. 

 

2.2. kérje meg az MK NZrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság közútkezelői 

hozzájárulását a tárgyi helyrajzi számú ingatlan megosztásáról, valamint az érintett 

járdaszakasz, és zöldfelület önkormányzati tulajdonba vételéről. 

 

2.3. készíttesse el a telekalakításról szóló vázrajzot. 

 

2.4. az MK NZrt-vel történt előzetes egyeztetést követően, a telekalakítási eljárás 

lefolytatására az MK NZrt. által kiadott meghatalmazás alapján a telekalakítási eljárást 

indítsa meg. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert - a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetését követően - az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására 

és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy (23.np.): Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 18/1 

és 18/3 hrsz-ú ingatlanok tulajdonba vételéről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

120/2022. (IV.28.) Kt. számú  

határozata 

 

a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 18/1 és 18/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonba 

vételéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testületnek szándékában áll - a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő tiszavasvári 18 helyrajzi számú ingatlan 

megosztása után kialakuló - tiszavasvári 18/1 és 18/3 helyrajzi számú ingatlanokat 

ingyenes önkormányzati tulajdonba venni. 

 

2. Az Önkormányzat vállalja a tárgyi hrsz-ú ingatlanok átadására vonatkozó eljárások során 

felmerülő költségek viselését. 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát küldje meg a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. részére a telekalakítási eljáráshoz szükséges meghatalmazás és hozzájárulás 

megadása céljából. 

  

4. Felhatalmazza a Polgármestert - a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetését követően - az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására 

és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

   

 

 
 

Tárgy (24.np.): Előterjesztés dr. Horai Károlyné eladásra felajánlott ingóságokra 

vonatkozó kérelméről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára.   

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
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A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

121/2022. (IV.28.) Kt. számú  

                 határozata 

 

dr. Horai Károlyné eladásra felajánlott ingóságokra vonatkozó kérelméről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „dr. Horai Károlyné eladásra 

felajánlott ingóságokra vonatkozó kérelméről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Dönt arról, hogy az alábbiakban felsorolt ingóságokat a megjelölt vételáron 

megvásárolja dr. Horai Károlyné 4440 Tiszavasvári, …………………………… szám 

alatti lakostól és elfogadja az ingó adás-vételi szerződést a határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal. 

 

 

ingóság megnevezése önkormányzat által 

javasolt ár 

1 db íróasztal bruttó 50.000,-Ft 

2 db irodai gurulós szék, 2 db 

kis kerek szék, 3 db vaslábú 

szék, 2 db falábú szék 

bruttó 90.000,-Ft 

1 db Lehel hűtőszekrény  bruttó 25.000,-Ft 

légkondicionáló  bruttó 50.000,-Ft 

számítógép, 2 db monitor, 

nyomtató 

bruttó 75.000,-Ft 

 

 

2. Dönt arról, hogy a Tiszavasvári III. számú felnőtt háziorvosi körzet 

a) Praxis Plus orvosi program előfizetési díjának megfizetését az Önkormányzat vállalja 

át, 

b) használati, berendezési eszközei közül a sterilizátort, a riasztóberendezést és az EKG 

készüket nem kívánja megvásárolni, 

c) a rendelőben maradt használati, berendezési eszközök után használati díjat nem fizet. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa dr. Horai Károlynét. 

 

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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121/2022.(IV.28.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

INGÓ ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 

 

 

Mely létrejött egyrészről 

 

név:      Dr. Horai Károlyné 

lakcím:      

bankszámlaszám:  

a továbbiakban: Eladó 

 

 

név:      Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhely:     4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

képviseli:     Szőke Zoltán polgármester 

a továbbiakban: Vevő 

 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 

 

1.Eladó eladja, Vevő pedig megtekintett állapotban megvásárolja jelen szerződés 2. 

pontjában meghatározott tárgyakat, a kölcsönösen kialkudott bruttó 290.000,-Ft, azaz 

kettőszázkilencvenezer forint vételárért. 

 

2. 

ingóság megnevezése Vételár  

1 db íróasztal bruttó 50.000,-Ft 

2 db irodai gurulós szék, 2 db 

kis kerek szék, 3 db vaslábú 

szék, 2 db falábú szék 

bruttó 90.000,-Ft 

1 db Lehel hűtőszekrény  bruttó 25.000,-Ft 

légkondicionáló  bruttó 50.000,-Ft 

számítógép (IP G3260,4GB 

DDR3 RAM, Adata SP500 

SSD 120 GB)  

2 db monitor (Acer AL1716, 

HKC LED),  

Epson L382 nyomtató 

 

 

bruttó 75.000,-Ft 

Mindösszesen  bruttó 290.000,-Ft 

 

3.Vevő az ingóságok vételárát, egyösszegben jelen adásvételi szerződés aláírását követő 8 

napon belül átutalással fizeti meg Vevő által megjelölt alábbi számlaszámra 11773449-

81263198 

 

4.Eladó kinyilatkozza, hogy a 2. pontban meghatározott ingóságoknak rejtett hibájuk nincs. 

Eladó az ingóságok per,- teher,- és igénymentességért szavatosságot vállal. 

 

5.Felek rögzítik, hogy a 2. pontban meghatározott adásvétel tárgyát képező ingóságok 

helyileg a Központi Orvosi Rendelő (4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám) Tiszavasvári III. 

számú felnőtt háziorvosi ellátását szolgáló rendelőhelyiségben találhatóak, mely 

rendelőhelyiség Vevő tulajdonában áll, így az ingóságok már Vevő birtokában állnak. 
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6.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

7.Vevő (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) tájékoztatja az Eladót, hogy 

jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak 

megfelelően jár el. Adatkezelő tájékoztatja az Eladót, hogy jelen szerződésben rögzített 

adataikat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból eredő jogi 

kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Ezen túlmenően tájékoztatja az Eladót, hogy a 

kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik. Az 

adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig 

tárolhatók. Az Eladónak joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől a rá vonatkozó 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen. Az Eladó jelen szerződés aláírásával 

hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adataikat a 

fent említettek szerint kezelje. 

8.Jelen Megállapodás Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 121/2022. 

(IV.28.) Kt. határozatával került jóváhagyásra. Jelen Megállapodás annak aláírásával lép 

hatályba. Jelen szerződés 5 egymással mindenben megegyező példányban készült. A 

Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 

 

Tiszavasvári, 2022. …………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………….  ………………………………………….. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                    dr. Horai Károlyné 

                képviseletében                                                                       Eladó 

                 Szőke Zoltán                                                                 

                 polgármester                                                                       

                  mint Vevő                                                                    
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Tárgy (23.np.): Egyebek 
 

Volosinóczki Béla képviselő: 

Megkérdezte, hogy az a dohánybolt, amelyikbe becsapódott egy autó, ott a tulajdonost fel 

lehet-e szólítani, hogy egy mobil kerítéssel kerítse körbe az épületet, mivel eléggé 

balesetveszélyes. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy már felvették a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával, de ez 

építésügyi hatáskör. Sajnos nem csak itt kellett intézkedni, hanem a Vasvári Pál úton a járdán 

is volt egy elkerített terület hosszú heteken keresztül, ami nem volt megfelelően körbekerítve, 

így a gyalogosok rá voltak kényszerülve, hogy a 36-os főúton kerüljék azt ki.  

 

Volosinóczki Béla képviselő: 

Következő kérdése az lenne, hogy megkereste egy helyi vállalkozó azzal, hogy van a Tiva-

Szolg Nonprofit Kft. felé beadva számlája, és az még nem került kifizetésre. Megkérdezte, 

hogy ennek mi az akadálya.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy Balázsi Csilla képviselő asszony sokkal több információval 

rendelkezik erről a dologról. Még az előző vezetés idején történtek ezek a vitatott 

számlázások. Az önkormányzat részéről minden jogosan bizonyítható kifizetést meg fognak 

tenni. A legutolsó egyeztetésen is elhangzott, hogy az önkormányzat nem zárkózik el, és a 

jogosan kifizethető számlákat ki fogja fizetni. 

 

Tamás Viktor képviselő: 

Elmondta, hogy továbbra is érkeznek hozzá a lakossági jelzések, miszerint az önkormányzati 

tulajdonban lévő Temető úton lévő konténerekhez folyamatosan hordják a hulladékot azok, 

akik erre nem jogosultak. Volt már szó arról, hogy esetleg egy kamerarendszert kiépítésre 

kerül ott. Megkérdezte, hogy van-e esetleg lehetőség a jövőben ezt fejleszteni. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tervben van, hogy a kamerarendszert fejleszteni fogják, viszont ennek a jelenségnek a 

visszaszorítására nagyban segítségre lehetne a lakosság. Többször jelezték már a részére is, 

hogy mi történt azelőtt egy órával, de az már ilyen esetekben késő. Ha nem kap segítséget az 

ott élőktől az önkormányzat, akkor nem tudják ezt a jelenséget visszaszorítani. Fontosnak 

tartja még tájékoztatni a lakosságot arról, hogy 2019-ben első alkalommal megrendezésre 

került a Tiszavasváriért Jótékonysági Bál, aminek az akkori bevételét sikerült civil 

szervezetekhez eljuttatni. Szintén megrendezésre került 2020-ban is ez az esemény, viszont 

jött a COVID helyzet, és így nem került kiosztásra és felhasználásra ezután ez a forrás. 

Örömmel jelenti be, hogy a Szociális és Humán Bizottság elbírálta a beérkezett pályázatokat, 

és 11 civil szervezet pályázott az alapban lévő 1,5 millió forintra. Több mint 3 millió forintra 

érkezett be igény, így a bizottság úgy döntött, hogy arányosan, 50%-ban csökkenti ezeket a 

támogatásokat, de még így is 50.000.- forinttal többet tudtak adni a Lukács Ferenc Önkéntes 

Tűzoltó Egyesületnek, valamint a Tiszavasvári Városi Fúvószenekarnak. A tervek között 

szerepel, hogy még az idén egy újabb Tiszavasváriért Jótékonysági Bál kerül megszervezésre. 
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a nyílt ülést Szőke Zoltán 

polgármester bezárta és a testület zárt üléssel folytatta a munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 
  


