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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2011. május 26-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt 

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

Gordon, Papp Mária, Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet, Sipos Ibolya, 
Szakolczai Attila, Tóth Zsolt és Tóthné Nácsa Irén képviselők. 

 
Távol maradt: Bakné Répási Ágnes, Palló Sándor és Szőke Zoltán képviselők. 
 
 
Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna 
aljegyző, Girus András osztályvezető, Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Gulyásné Gáll Anita 
köztisztviselő, Petruskáné Dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető, Bosák Nóra 
köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Kutykó Róbert pénzügyi vezető, Pogácsás Ágnes 
ügyvezető a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. részéről, Lohárt Gáborné gazdasági igazgató, Szabó 
Zoltán a Tiszavasvári középiskola Szakiskola, és Kollégium igazgatója, Pallóné Szurkos Szilvia 
könyvelő, Gáll Antalné ügyvezető, Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea, a Rehabilitációs Team 
Kft. részéről, Pethe István, Katóné Róka Erzsébet, és dr. Köblös Ibolya jegyzőkönyv-vezető. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. Először 
előterjesztői jogon kérte, hogy vegye fel a Képviselő-testület napirendjére a háziorvosi ügyelet 
központi ügyeletté történő átminősítésének megvalósításáról szóló tájékoztatót, továbbá vegye le 
napirendjéről az Egyebek között kiküldésre került a Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0376/11 
hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelméről, és a Vasvári 
Pál Agro Kft. tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó kérelméről című előterjesztéseket. Kérte továbbá, hogy vegye le 
napirendjéről a Testület a meghívóbeli 20. napirendi pontban szereplő a kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés hatályosulásáról, és a temetőben végzett tevékenységekről című előterjesztést. 
Magyarázatképpen hozzátette, hogy a levételre kerülő napirendi pontok Testület általi 
megtárgyalásához további egyeztetések váltak szükségessé. Kérte továbbá, hogy a meghívóban 
feltüntetett napirendi pontok közül, a Testületi ülésen megjelent, meghívott vendégekre tekintettel a 
6., 7., 14., 15., 2., 3., 4. és 9. napirendi pontokat tárgyalja először a Képviselő-testület, majd az 
eredetileg meghirdetett sorrendben haladjanak. Ezután bejelentette, hogy 2011. június 2-án a TIOP 
pályázat miatt előreláthatóan Képviselő-testületi ülés megtartása válik szükségessé. 
 
A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt sorrendjét. 
 
Tárgy (1.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett 

munkájáról 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő – testületi ülés között végzett 
munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően: 
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Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 

    
Ssz.        

1. 
2011. április 

26.  Dr. Balogh Barnabás - rendőrkapitány  Csendőrséggel kapcsolatos egyeztetések 

2. 
2011. április 

27.  Volosinóczki Béla Megbeszélés 

3. 
2011.április 

27.  Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülés 

4. 
2011. április 

27.  Wienerberger Téglagyár Megbeszélés 

5. 
2011. április 

27.  Kepli Lajos országgyűlési képviselő  Kárelhárítással kapcsolatos megbeszélés 

6. 
2011. április 

28.  
Budapest- Alkotmánybíróság, Képviselő 
Irodaház Szakmai megbeszélés 

7. 
2011. április 

29.  Best of Rádió  Interjú 
8. 2011. május 2. Európa Rádió Interjú 

9. 2011. május 2.  Vigh Csaba igazgató Megbeszélés 
10. 2011. május 3.  Nyíregyháza Pék József  Pellet gyártással kapcsolatos megbeszélés 

11. 2011. május 3.  Vidékért Egyesület- Lőkös Kitti Bemutatkozás 

12. 2011. május 4.  Kelet Környezet Kft. - Szabó András Megbeszélés 

13. 2011. május 4.  
Nácsa Balázs Tiszatér Társulás ügyvezető 
igazgatója Megbeszélés 

14. 2011. május 4.  HÍR TV- Turba Tímea Riport, interjú 

15. 2011. május 4.  Orvosi megbeszélés Központi ügyelettel kapcsolatos megbeszélés 

16. 2011. május 4.  László Zoltán Alkaloida Megbeszélés 

17. 2011. május 5.  
Fülöp Attila-Tiszavasvári Televízió 
vezetője  Interjú 

18. 2011. május 5.  
Nyíregyházi Munkaügyi Központ Czibere 
József, Kis Zoltán  Közfoglalkoztatással kapcsolatos megbeszélés 

19. 2011. május 5.  
Tóth Szilárd Sydneyben élő magyaroknak 
tudósít Riport, interjú 

20. 2011. május 5.  
Nácsa Balázs Tiszatér Társulás ügyvezető 
igazgatója Megbeszélés 

21. 2011. május 6.  Dr. Vaskó László - ügyvéd  

22. 2011. május 6.  Megyei Védelmi Bizottsági ülés 

23. 2011. május 9.  Vitéz Lajos  Fejlesztésekkel kapcsolatos megbeszélés 
24. 2011. május 9.  Losonczi Sándor Megbeszélés pályázati lehetőségekről 

25. 
2011. május 

10. Kádár Gyula íjász szakosztály- vezető Megbeszélés 

26. 
2011. május 

11.  Halász László, Vigh Csaba igazgatók Egyeztetés 

27. 
2011. május 

11.  
Budapest- Forgács József 
Járműszerelvény gyártó cég vezetője Egyeztetés 

28. 
2011. május 

12. 

"Együtt - Egymásért" Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megye Vállalkozóiért Klaszter - 
Bertli József (elnök- vezérigazgató,  
Rezsu Sándor(ügyvezető)  Megbeszélés 

29. 
2011. május 

12.  TIKÖVIZIG  Belvízvédekezéssel kapcsolatos egyeztetések 
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30. 
2011. május 

12.  BBC Riport, interjú 

31. 
2011. május 

12.  Holland újságíró Riport, interjú 

32. 
2011. május 
16.  Közétkeztetési Felügyelő Bizottság ülése 

33. 
2011. május 
16.  Rakamaz- Farkas Ernő Megbeszélés  

34. 
2011. május 
17. Csócsics Gordon- képviselő Egyeztetés 

35. 
2011. május 
17. Szabó Zoltán, Bosák Nóra Középiskolával kapcsolatos egyeztetés 

36. 
2011. május 
17.  Dr. Rozgonyi József vállalkozó Megbeszélés 

37. 
2011. május 
17.  

Ráduly Sándorné Dopmbrádi Erzsébet 
képviselő körzete 

Lakossági Fórum a Kabay János Általános 
Iskolában 

38. 
2011. május 
18.  

Gömze Sándor, Farkas Ernő - 
polgármester Megbeszélés 

39. 
2011. május 
18.  

Lázár István, Ráduly Sándorné,                 
Baloghné Zsuzsa, Dr. Tóth Marianna  Vasvári Pál Emléknappal kapcsolatos egyeztetés

40. 
2011. május 
18.  

Dr. Sipos Erzsébet, Dr. Juhász Erika Dr. 
Fügedi Attila, Kabai Jakabné 

Fogorvosokkal megbeszélés körzethatárok 
módosításáról 

41. 
2011. május 
18.  Kabay szülőház Koszorúzás 

42. 
2011. május 
18.  

Moravszki Zsoltné óvodavezető, Girus 
András, Bosák Nóra köztisztviselők Óvodával kapcsolatos megbeszélés 

43. 
2011. május 
18.  Múzeum Kiállítás megnyitó 

44. 
2011. május 
19. Dr. Tóth Marianna, Lázár István Megbeszélés 

45. 
2011. május 
19. Nyíregyháza Megyei Közgyűlés 

46. 
2011. május 
19. Vállalkozói Fórum 

47. 
2011. május 
20.  Kabay János Iskolai Egység  Egészségnap 

48. 
2011. május 
20.  Találkozások Háza  Lakossági Fórum 

49. 
2011. május 
23.  

Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás 
ügyvezető igazgatója Megbeszélés 

50. 
2011. május 
25. X. Drogmentes maraton 

 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a Kabay János emléknapon olyan kis számban vett részt a város 
lakossága, és kérte, hogy a jövőben jobban figyeljenek oda az emberek az ilyen, és hasonló 
tudományos, kulturális megemlékezésekre, és tisztelegjenek az olyan világhírű személyek előtt, 
mint Kabay János feltaláló. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Véleménye szerint az említett ünnepségen való alacsony részvétel ok az volt, hogy hétköznapra 
esett az esemény, ezért javasolta az ilyen, és hasonló alkalmak rendezőinek, hogy a rendezvények 
időpontját a városlakók igényeihez alakítsák. 
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Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy a nagyberuházó mezőgazdasági vállalkozókkal folytatott egyeztetés során 
sikerült-e eredményeket elérni. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A feltett kérdésre azt válaszolta, hogy ez egy tapogatózó megbeszélés volt, ahol felmerült egy 
későbbi mezőgazdasági beruházás lehetősége, és a cél a helyi vállalkozók ebbe történő bevonása, és 
velük közös álláspont kialakítása volt a témakörben. Megjegyezte, hogy az is a célja az 
Önkormányzatnak, hogy a városba csábítsák a befektetőket, amiből az egész Kistérség 
profitálhatna. Meglátása szerint meg kellene ragadni a mezőgazdaság nyújtotta lehetőségeket, és 
ennek érdekében az Önkormányzat kíváncsi minden mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozó 
véleményére. Megállapította, hogy célszerű lenne ha gyakoribbak lennének az ilyen és hasonló 
egyeztetések. 
 
A Képviselő – testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–testületi 
ülés között végzett munkájáról. 
 
Tárgy (2.np.): Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Dr. Fülöp Erik 
polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámoló elfogadásáról. 
A Képviselő – testület 9 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

110/2010. (V.26.) Kt. számú 
határozata 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 

   A  223/2010.(XII.15.)   Kt. sz. határozat 
226/2010.(XII.15.)   Kt. sz. határozat 

  232/2010.(XII.15.)   Kt. sz. határozat 
  233/2010.(XII.15.)   Kt. sz. határozat 
  20/2011. (II.10.)   Kt. sz. határozat 
 
 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Nyírvidék TISZK. Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített 
éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2011. évi üzleti 
tervéről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Girus András osztályvezető 
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Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megkérdezte a TISZK képviseletében érkezett Kutykó Róbert pénzügyi vezetőt, hogy lehet-e már 
tudni, hogy mi a nagypolitika célja a TISZK-ekkel. 
 
Kutykó Róbert pénzügyi vezető: 
Azt mondta, hogy napokon belül elkészül az erre vonatkozó koncepció, és biztosnak látszik, hogy a 
szakképzés kiemelt terület lesz. Hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetés még folyamatban 
van, és semmilyen konkrét információval nem rendelkeznek. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő – testület 9 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
111/2011.(V.26.) Kt. sz. 

határozata 
 
 

a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, 
közhasznúsági jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről 

 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NYÍRVIDÉK TISZK 
NONPROFIT Kft. 2010. évi gazdálkodásának mérlegadatait tartalmazó egyszerűsített éves 
beszámolóját, a Kft. közhasznúsági jelentését és a 2011. évre elkészített üzleti tervét megtárgyalta 
és azt az előterjesztett tartalommal a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzatot a Kft. taggyűlésén a határozatban foglaltaknak 
megfelelően képviselje.    
 
 
Határidő: esedékességkor   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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 40
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés- szervezési Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, 
közhasznúsági jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Girus András osztályvezető 
 
Kutykó Róbert témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Elmondta, hogy ebben az előterjesztésben a korábbi HEFOP-os TISZK beszámolója szerepel, a 
Nyírségi Szakképzés- szervezési Kiemelkedően Közhasznú Társaságé, amely most képzőhelyként 
működik, és ide járnak a Tiszavasvári tanulók is, továbbá a forráselosztási-és gyűjtési feladatokat is 
ez a szervezet látja el. Hozzátette, hogy ez egy jóval kisebb összeg felhasználását jelenti a TÁMOP 
2.2.3. pályázaton belül, amely projekt 2010. november hónapban zárult le, és 2011. májusában 
történt meg az ellenőrzése, ahol megállapítást nyert, hogy a projekt keretein belül száz százalékban 
a kiírás szerint valósult meg a pályázat. 
 
Bizottsági vélemények: 
 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
A Képviselő- testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

112/2011.(V.26.) Kt. sz. 
határozata 

 
a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és a 2011. évi üzleti tervéről 
 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírségi Szakképzés-szervezési 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi gazdálkodásának mérlegadatait tartalmazó 
egyszerűsített éves beszámolóját, a Kft. közhasznúsági jelentését és a 2011. évre elkészített üzleti 
tervét megtárgyalta és azt az előterjesztett tartalommal a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzatot a Kft. taggyűlésén a határozatban foglaltaknak 
megfelelően képviselje.    
 
 
Határidő: esedékességkor   Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (5.np):Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK 

Nonprofit Kft, valamint a Nyírségi Szakképzés - szervezési Nonprofit Kft. 
közötti Közhasznúsági Megállapodásokról 

Előadó:           Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:   Bosák Nóra köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – 
testület számára. 
 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik az 
előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő- testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

113/2011. (V. 26.) Kt. számú 
határozata 

 
a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. közötti 

közhasznúsági megállapodásról 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. A NYÍRVIDÉK TISZK Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznúsági megállapodást jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a közhasznúsági megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2011. május 31.    Felelős: Dr. Fülöp Erik   

            polgármester 
Bundáné Badics Ildikó 

        jegyző 
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113/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat melléklete 

 
KÖZHASZNÚSÁGI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről: a Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4.; képviselő: Dr. Fülöp Erik polgármester, Bundáné Badics Ildikó jegyző – a 
továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről a Nyírvidék TISZK – Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Integrált 
Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53., képviselő: Hajdu Sándor ügyvezető igazgató) – a 
továbbiakban: Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 
 
között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

 
I. Előzmény 

 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

95/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozatával, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlése és Nagykálló Város Önkormányzata a Nyírvidék TISZK Kht. 1. számú alakuló 
taggyűlésén megalapította a Nyírvidék TISZK Kht-t olyan közfeladatok ellátására, 
amelyekről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 8.§ (1) 
bekezdése szerint a város önkormányzata gondoskodik. 

 
2. Az alapítók jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társaságot hoztak létre 2005. május 

10. napján. A társaságot a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása és üzemeltetése 
céljából, illetve ennek útján az alapító tagok fenntartásában működő szakképző intézmények 
irányításának hosszú távú összehangolása céljából hozták létre.  

 
3. A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. (továbbiakban: Ksztv.) 

26.§ c) 4. pontjában megfogalmazott nevelési és oktatási, képességfejlesztési és 
ismeretterjesztési közfeladatokat lát el. 

 
4. Az alapítók 2005. október 20-án konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek, 

melyben kifejezték azon szándékukat, hogy a projekt megvalósítása érdekében a jövőben is 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi 
eszközeikkel biztosítják.  

 
5. A szerződő felek rögzítik, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2011. (V.26.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá a Nyírvidék TISZK – Nyíregyháza-
Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék – Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznúsági megállapodást. 

 
II. 

  
A szerződő felek a Ksztv. 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi közhasznúsági megállapodást kötik: 
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II.1. A szerződés időtartama 

 
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre, 2011. június 

01. napjától 2011. december 31-ig terjedő időszakra kötik. 
 

II.2. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. feladatai 
 
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. az Ötv., a 

Ksztv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján vállalja az alábbi 
közhasznú tevékenységek folyamatos ellátását: 

 
2. Fő tevékenysége: 

- Szakmai középfokú oktatás, 
A partnerintézmények tanulói számára biztosítja az iskolarendszerű képzésben a 
szükséges szakmai gyakorlati képzést a Központi Képzőhelyeken. 

3. A társaság közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pont alapján: 
- 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 3.: Tudományos tevékenység, kutatás; 
- 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 4.: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és 

ismeretterjesztés; 
- 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 5.: Kulturális tevékenység; 
- 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 18.: Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 

képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és 
kapcsolódó szolgáltatások. 

 
II.3. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás 

 
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mindenkori éves támogatás összege a 

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. üzleti tervében elfogadott és az Önkormányzat 
költségvetési rendeletében jóváhagyott összeg. 

 
2. Az üzleti terv bevételi oldalát az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatás, normatíva 

és egyéb állami támogatás, valamint a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. saját bevétele 
képezi. Saját bevételnek számít a Kft. vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme 
azzal, hogy a társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

 
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladatfinanszírozást gazdasági évenként 

külön megállapodásban rögzítik. A feladatfinanszírozási megállapodás megkötéséhez az 
Önkormányzat jelen megállapodással hozzájárul. 

 
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mindenkori támogatás összegéről a 

legkésőbb tárgyévet megelőző év november 30. napjáig kötelesek egyeztetést 
kezdeményezni. 

 
5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat által jóváhagyott 

Számviteli Szabályoknak megfelelően a támogatás összegét részletekben, havi ütemezésben 
a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátja banki átutalás útján legkésőbb a 
támogatással érintett naptári év december 31-ig. 
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6. A Kft. a támogatás összegének zavartalan megállapítása érdekében köteles előzetes üzleti 
tervét az Önkormányzat éves költségvetésének tárgyalása előtt legalább 30 nappal 
benyújtani. 

 
II.4. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. ellenőrzése 

 
1. Az Önkormányzat az Ötv., valamint jelen megállapodás alapján jogosult és köteles a 

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére. 
 
2. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. a kapott támogatás felhasználásáról, a tevékenység 

egészéről a tárgyévre vonatkozóan közhasznúsági jelentést és beszámolót készít, melyet 
tájékoztató jelleggel a Polgármester elé terjeszt a következő év május 31-ig. 

 
3. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. a Tiszavasvári Város Önkormányzatától kapott 

támogatás felhasználásáról részletes szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet a 
Polgármester elé terjeszt a következő év május 31-ig. 

 
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. részére 

biztosított támogatások felhasználásának pénzügyi ellenőrzésére a Polgármester, illetve 
meghatalmazottja jogosult. 

 
III.  

Vegyes és záró rendelkezések 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben közöttük bármely kérdésben vita merül fel, úgy 
azt megkísérlik békés úton rendezni. Ennek érdekében bármelyik fél egyeztetést 
kezdeményezhet a jelen megállapodásban foglalt valamennyi igényének érvényesítése 
végett. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a felek 
jogosultak igényüket polgári peres úton bíróság előtt érvényesíteni. 

 
2. A szerződő felek jogosultak a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – legalább 30 

napos határidővel, de legkorábban az adott tanév végén a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően – a megállapodást felmondani. 

 
3. Az Önkormányzat jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha a Nyírvidék 

TISZK Nonprofit Kft. jelen megállapodás II.2.3. pontjában foglalt közhasznú feladatok 
folyamatos ellátását bármely okból nem teljesíti.  

 
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a hatályos Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

5. A Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés teljesítésének lejártakor 
vizsgálja a jelen szerződés teljesítésének tapasztalatait így különösen a közhasznúság 
ellátásával összefüggésben végzett gazdasági tevékenység minőségét és hatékonyságát.  
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A szerződő felek jelen okirat elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag, cégszerűen írták alá. 
 
 
Tiszavasvári, 2011. május ….. 
 
 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata    Nyírvidék TISZK    
 képviseletében      Nonprofit Kft. képviseletében 
 
 
 
 
Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó   Hajdu Sándor 
 polgármester      jegyző         ügyvezető igazgató 
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A Képviselő- testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2011. (V. 26.) Kt. számú 
határozata 

 
a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 

közötti közhasznúsági megállapodásról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött 
közhasznúsági megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a közhasznúsági megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2011. május 31.    Felelős: Dr. Fülöp Erik   

            polgármester 
Bundáné Badics Ildikó 

      jegyző 
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114/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat melléklete 

 
KÖZHASZNÚSÁGI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről: a Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4.; képviselő: Dr. Fülöp Erik polgármester, Bundáné Badics Ildikó jegyző – a 
továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53., képviselő: Hajdu Sándor 
ügyvezető igazgató) – a továbbiakban: Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 
 
között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

 
I. Előzmény 

 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

29/2008. (II.14.) Kt. sz. határozatával kifejezte azon szándékát, hogy több taggal együtt 
közös szakképzés szervezési társaságot hoz létre a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 89/B. § (13) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 
2. § (6) bekezdése, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján. 

 
2. Az alapító tagok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. (továbbiakban: Ksztv.) 
törvény alapján, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § rendelkezéseivel, 
valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § rendelkezéseivel 
összhangban közhasznú, közszolgáltató feladatok ellátására kiemelkedően közhasznú 
nonprofit korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: Társaság) alakítását határozták el. 

 
3. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 69/2008. (III.20.) Kt. sz. 

határozatával fogadta el a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft. társasági szerződését. 

 
4. Az alapítók jogi személyiséggel rendelkező közhasznúsági társaságot hoztak létre 2008. 

május 8-án. A Társaság tevékenységi területén igyekszik elősegíteni a munkaerő-piac 
igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását. Célja 
a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerő-piaci 
igények kielégítésének elősegítése, összehangolt – az érdekelt és érintett felek egyetértésén 
alapuló – szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a 
fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása, továbbá a szakmai képzés 
színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése. 

 
5. a Társaság a Ksztv. 26. § c) pont 4. alpontja szerinti „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés”, a 11. alpontja szerinti „hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése”, valamint a 18. alpontja szerinti „munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a 
munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások” tevékenységeket, mint 
közhasznú tevékenységet végzi. 

 
II. 
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A szerződő felek a Ksztv. 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi közhasznúsági megállapodást kötik. 
 

II.1. A szerződés időtartama 
 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre 2011. június 
01. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő időszakra kötik. 

 
II.2. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. feladatai 

 
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit 

Kft. a Ksztv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján vállalja az 
alábbi közhasznú tevékenységek folyamatos ellátását: 

 
2. A Táraság főtevékenysége TEÁOR szerinti besorolásban: 

 
85.32 Szakmai középfokú oktatás 

 
A Társaság közhasznú tevékenységei: 

 
 85.31 Általános középfokú oktatás 
 85.32 Szakmai középfokú oktatás 

85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
85.42 Felsőfokú oktatás 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
85.52. Kulturális képzés 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 
II.3. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás 

 
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mindenkori éves támogatás összege a 

Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. üzleti tervében elfogadott és az 
Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott összeg. 

 
2. Az üzleti terv bevételi oldalát az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatás, normatív 

és egyéb állami támogatás, valamint a Kft. saját bevétele képezi. Saját bevételnek számít a 
Kft. vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme azzal, hogy a társaság vállalkozási 
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezheti. 

 
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladatfinanszírozást gazdasági évenként 

külön megállapodásban rögzítik. A feladatfinanszírozási megállapodás megkötéséhez az 
Önkormányzat jelen megállapodással hozzájárul. 

 
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mindenkori támogatás összegéről legkésőbb 

a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig kötelesek egyeztetést kezdeményezni. 
 

5. az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat által jóváhagyott 
Számviteli Szabályoknak megfelelően a támogatás összegét részletekben, havi ütemezésben 
Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátja banki átutalás útján 
legkésőbb a támogatással érintett naptári év december 31-ig. 
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6. A Kft. a támogatás összegének zavartalan megállapítása érdekében köteles előzetes üzleti 
tervét az Önkormányzat éves költségvetésének tárgyalása előtt legalább 30 nappal 
benyújtani. 

 
II.4. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. ellenőrzése 

 
1. Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint jelen 

megállapodás alapján jogosult és köteles a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 
működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére. 

 
2. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. a kapott támogatás felhasználásáról, a 

tevékenység egészéről a tárgyévre vonatkozóan közhasznúsági jelentést és beszámolót 
készít, melyet tájékoztató jelleggel a Polgármester elé terjeszt a következő év május 31-ig. 

 
3. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft., a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületétől kapott támogatás felhasználásáról részletes szakmai és pénzügyi 
beszámolót készít, melyet a Polgármester elé terjeszt a következő év május 31-ig. 

 
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit 

Kft. részére biztosított támogatások felhasználásának pénzügyi ellenőrzésére a Polgármester, 
illetve meghatalmazottja jogosult. 

 
III. 

Vegyes és záró rendelkezések 
 
1. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben közöttük bármely kérdésben vita merül fel, úgy 

azt megkísérlik békés úton rendezni. Ennek érdekében bármelyik fél egyeztetést 
kezdeményezhet a jelen megállapodásban foglalt valamennyi igényének érvényesítése 
végett. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a felek 
jogosultak igényüket polgári peres úton bíróság előtt érvényesíteni. 

 
2. A szerződő felek jogosultak a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – legalább 30 

napos határidővel, de legkorábban az adott tanév végén a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően – a megállapodást felmondani. 

 
3. Az Önkormányzat jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha a Nyírségi 

Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. jelen megállapodás II.2.2. pontjában foglalt 
közhasznú feladatok folyamatos ellátását bármely okból nem teljesíti. 

 
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a hatályos Ptk. Rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

5. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés teljesítésének lejártakor 
vizsgálja a jelen szerződés teljesítésének tapasztalatait, így különösen a közhasznúság 
ellátásával összefüggésben végzett gazdasági tevékenység minőségét és hatékonyságát. 

 
A szerződő felek jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írták alá. 
 
Tiszavasvári, május …… 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata   Nyírségi Szakképzés-szervezési 
   képviseletében      Nonprofit Kft. képviseletében 
 
 
 
 
Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó   Hajdu Sándor 
 polgármester      jegyző         ügyvezető igazgató 

 
 
 

Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli 
épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:   Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Elmondta, hogy a Képviselő-testület 2011. május 10-én megtartott, rendkívüli ülésén meghozott 
határozatában döntött a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának 
albérletbe adásáról szóló szerződésről. Hozzátette, hogy a mostani határozat-tervezet azért került a 
Testület elé, mivel pontosítások váltak szükségessé az említett szerződésben, és ezeket kivastagítva, 
aláhúzva jelölték meg a tervezetben. Először elmondta, hogy a szerződés-tervezet 2.3. pontját kéri 
kiegészíteni a „vagy támogatás nélkül” szövegrésszel, mivel nem csak társadalombiztosítási 
támogatással, hanem e nélkül is igénybe lehet majd venni bizonyos szolgáltatásokat. Azzal 
folytatta, hogy a 2.4. pontban a „mindent megtesz”-t kérte módosítani arra, hogy az „Az 
önkormányzat támogatja, hogy….”. A 2.5. pontot kérte pontosítani azzal, hogy „Jelenleg 
folyamatban van a nyílászárók beépítése,…” , míg a 2.11. pontot azzal, hogy:” Amennyiben az 
Önkormányzat által átadott építőanyag az épület befejezéséhez nem elegendő, úgy az épület 
befejezéséhez szükséges további építőanyagot az albérlő köteles a saját költségén beszerezni, és az 
épületbe beépíteni.”. Ezután kérte, a 4.1. pontot módosítani, a következők szerint: „Bérlő és albérlő 
havonta 60.000 Ft + áfa/hó összegű albérleti díjban állapodnak meg, mely összeget albérlő az 
albérletbe vett épület működési engedélyének kiadásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől, de 
legkésőbb 2011. augusztus 1. napjától havonta köteles fizetni bérbeadó részére, számla ellenében, 
átutalással, a számlában feltüntetett bérbeadói bankszámlára tárgyhónap 15. napig való 
esedékességgel.” Kérte még a szerződés 4.3. pontjában rögzíteni, hogy „Albérlő kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy az általa albérletbe vett helyiségekre saját költségén almérőórákat 
helyez el az általa igénybe vett közüzemi szolgáltatások (elektromos energia, ivóvíz, termálvíz) 
mennyiségének mérése céljából legkésőbb a működési engedély iránti kérelem előterjesztésének 
időpontjáig.”, illetve a 4.4.pontban korábban szereplő 8 napot 15 napra módosítani. Majd kérte a 
4.5 pont pontosítását, amellyel ez a pont a következő lenne: „Ugyancsak köteles albérlő megtéríteni 
bérbeadó részére, az 1. pontban körülírt ingatlanon lévő strandra az albérlő által nyújtott 
szolgáltatás igénybevétele miatt érkező, de a strand szolgáltatást igénybe venni nem kívánó 
vendégek elkülönítésével kapcsolatban felmerülő költségeket aképpen, hogy az albérlő által nyújtott 
szolgáltatást igénybevevők karszalagjainak költségét az albérlő, a strand szolgáltatást igénybe 
vevők karszalagjainak költségét a bérbeadó köteles viselni.”. Elmondta még, hogy a módosított 
szerződés-tervezet 5.1. pontja kiegészülne az albérlő rendes felmondási jogosultságával, az 5.2. 
pedig az albérlő kártérítési jogosultságának rögzítésével, míg az 5.3., és 5.4. pontjai a szerződésnek 
a következők lennének: 5.3.: ”Amennyiben jelen szerződés 2.3 pontjában körülírt, albérlő által 
nyújtott szolgáltatásokhoz igénybe vett OEP finanszírozás oly mértékben változik, hogy az 
veszélyezteti albérlő működését, úgy ez esetben szerződő felek újratárgyalják a szerződés 
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részleteit.” 5.4.:”Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, albérlő a jelen szerződés 5.3 
pontjában foglalt indokra hivatkozással, rendes felmondással, írásban felmondhatja jelen 
szerződést 30 napos felmondási idővel. Ebben az esetben az önkormányzat megfizeti albérlő részére 
a jelen szerződésben körülírt 9.200.000 Ft. +áfa beruházási összeg évente 10 %-kal csökkentett 
időarányos részét az albérleti jogviszony megszűnésétől számított 90 napon belül számla 
ellenében.” Ezután kérte, hogy az albérlő részéről a súlyos szerződésszegés esetei közül kerüljön 
törlésre az albérlő azon bejelentési kötelezettsége, ha ellene felszámolási, végelszámolási eljárás 
indult, mivel ez nyilvános adat. Azt is mondta, hogy a 8.1. és 8.2. pont a következő lenne: 8.1.„Az 
önkormányzat kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanon található körmedencét le kívánja 
fedetni. Az önkormányzat kijelenti továbbá, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanon található 
körmedence lefedéséhez szükséges munkálat elvégzésére vonatkozó pályázatot az önkormányzat 
megnyerte. Amennyiben ezen pályázat által elnyert összeget a pályázatnak megfelelően 100 %-ban 
az önkormányzat megkapja, úgy legkésőbb 2012. június 30. napig a körmedencét lefedeti. 
Amennyiben a körmedence lefedése az önkormányzatnak felróható okból nem valósul meg a vállalt 
határidőig, abban az esetben jelen szerződés 12.5 pontja az irányadó.” 8.2.„Az önkormányzat 
kijelenti, hogy a körmedence lefedését végző kivitelezővel kötendő szerződésben rögzíti, hogy a 
kivitelező annak figyelembevételével köteles a körmedence lefedési munkálatait végezni, hogy 
albérlő az általa végzett tevékenységet folyamatosan kívánja végezni. Az önkormányzat kijelenti, 
hogy ennek érdekében a mindenkori kivitelezőt az önkormányzat kötelezi arra, hogy a 
munkafolyamatokat előre – azok megkezdése előtt 1 héttel – egyeztesse albérlővel, különös 
tekintettel azokra a munkafázisokra, amelyek alatt albérlő nem tud szolgáltatást nyújtani.” 
Hozzátette, hogy a 12.3 pont a következő lenne: „Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. 
pontban körülírt ingatlanon lévő strand országos gyógyfürdővé való nyilvánítására irányuló eljárás 
megindítását az önkormányzat és a Strandfürdő Kft. vállalja az albérlő megfelelő 
közreműködésével.”, és azzal kérte kiegészíteni, hogy: „Az eljárási igazgatási szolgáltatási díjat az 
Önkormányzat fizeti  meg saját költségén.”Hozzáfűzte, hogy a 12.4. pont első mondata a most 
kiküldött határozat-tervezethez képest módosulna, és a következő lenne: „Szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy a fürdőorvos foglalkoztatására vonatkozóan külön megállapodást 
kötnek.”,A 12.5. pont pedig a következőképpen hangzana: „Szerződő felek megállapodnak abban, 
hogy amennyiben a jelen pontban körülírt országos gyógyfürdővé nyilvánítási eljárás 
eredménytelenül végződik vagy elhúzódik, illetve amennyiben az 1. pontban körülírt strandon lévő 
körmedence lefedése jelen szerződés 8.1 pontjában vállalt időpontig – az önkormányzatnak 
felróható okból – nem valósul meg, szerződő felek újratárgyalják jelen szerződés részleteit, és 
szükség esetén közös megegyezéssel – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
jóváhagyásával – módosítják azt.”  
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottsgs elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel 
és az alábbi módosítással együtt. Javasolja a bizottság a 4.3 pontot módosítani azzal, hogy az 
albérlő ne a működési engedély iránti kérelem időpontjától, hanem a használatbavételi engedély 
időpontjától fizesse az általa igénybe vett közüzemi szolgáltatások díját. Javasolja továbbá, hogy az 
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Önkormányzat az ÁNTSZ-től kérjen előzetes véleményt annak vonatkozásában, hogy a 
reumatológiai szakrendelő megfelel-e az engedélyezési követelményeknek. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Véleménye szerint célszerű lenne a működési engedély megadásától meghatározni az albérleti díj 
fizetési kötelezettséget. 
 
Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea, a Rehabilitációs Team Kft.részéről: 
Elmondta, hogy előírás számukra rendelőben mosdó kialakítása, továbbá a téliesítés megoldása. 
 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem volt Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztést – Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítésével - 
szavazásra bocsátotta. 

A Képviselő –testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
115/2011. (V.26.) Kt. számú  

 
határozata 

 
a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról 

szóló szerződésről 
 

amely a 4/2011. számú alapítói határozatnak minősül 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Strandfürdő területén lévő 
körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről szóló 106/2011. (V.10.) 
Kt. számú határozatát (amely a 3/2011. (V.10.) számú alapítói határozatnak minősül) hatályon kívül 
helyezi, egyidejűleg a következő határozatot hozza: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 42. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 
 
1.) hozzájárul a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő, és a Strandfürdő Kft. által 

bérelt tiszavasvári 5702/9 hrsz-ú ingatlanon (a Városi Strandfürdő területén) lévő körmedence 
déli épületszárnyának albérletbe adásához. 

 
2.) a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő, és a Strandfürdő Kft. által bérelt 

tiszavasvári 5702/9 hrsz-ú ingatlanon (a Városi Strandfürdő területén) lévő körmedence déli 
épületszárnyának albérletbe adásáról szóló, jelen határozat 1. mellékletében található szerződést 
jóváhagyja. 

3.) felhatalmazza a polgármestert, valamint a Strandfürdő Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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1. melléklet a 115/2011. (V.26.) KT. számú határozathoz 

 
SZERZŐDÉS 

  
Amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (adószám: 15404761-2-15, képviseli: 
Dr. Fülöp Erik polgármester) 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., mint tulajdonos, (továbbiakban 
önkormányzat), másrészről Tiszavasvári Strandfürdő Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 15-09-072998, 
adószám: 14401569-2-15, képviseli: Pogácsás Ágnes ügyvezető) 4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 4., mint 
bérbeadó, (továbbiakban bérbeadó), REHABILITÁCIÓS TEAM Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 15-09-
075553, adószám: 12433191-2-15, képviseli: Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea ügyvezető) 4440 
Tiszavasvári, Gyár utca 8. B. ép. mint albérlő (továbbiakban albérlő) között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételekkel. 
  
1. Az önkormányzat, mint ingatlan tulajdonos, valamint Tiszavasvári Strandfürdő Kft. kijelentik, hogy 
határozatlan időtartamú bérleti szerződés jött létre közöttük a tiszavasvári 5702/9 hrsz-ú, 5 ha 1059 m2 
területű, strandfürdőre vonatkozóan. Az önkormányzat és a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
megállapodnak abban, hogy ezen bérleti szerződést módosítják oly módon, hogy a fenti ingatlanon a 
strandfürdő területén a körmedence déli épületszárnyát is bérbe adja az önkormányzat Tiszavasvári 
Strandfürdő Kft-nek.  
  
2.1 Az önkormányzat, a bérbeadó és albérlő megállapodnak az alábbiakban: 
  
2.2 Az 1. pontban körülírt ingatlanon a tiszavasvári városi strandfürdő területén a körmedence déli 
épületszárnyát - amelynek területét a felek közösen 231 m2-ben állapítanak meg – bérbeadó albérletbe 
adja albérlőnek jelen szerződés aláírásától számított határozott időre, 10 évre, albérlő pedig albérletbe 
veszi ezen épületet jelen pontban körülírt időtartamra jelen szerződésben körülírt feltételekkel. Jelen 
szerződés hatálya alatt bérbeadó biztosítja az albérlő által albérletbe vett épület megközelítéséhez 
szükséges mértékben az 1. pontban körülírt ingatlan földterületének használatát is. 
  
2.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy albérlő a jelen szerződésben meghatározott célra 
jogosult az általa albérletbe vett felülépítményt használni, hasznosítani. Albérlő kijelenti, hogy az 
albérletbe vett helyiségben az alábbi tevékenységeket fogja végezni: 
- orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással, vagy támogatás nélkül igénybe vehető 
teljes körű fürdőgyógyászati ellátások; 
- társadalombiztosítási támogatással, vagy támogatás nélkül igénybe vehető teljes körű fizioterápiás 
szolgáltatások 
- szauna, gőzkabin, szolárium szolgáltatás végzése. 
  
2.4 Az önkormányzat támogatja, hogy albérlő és a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
és Egészségügyi Szolgáltató Központ között megállapodás jöjjön létre annak érdekében, hogy albérlő a 
fizioterápiás kezelések után járó OEP finanszírozást 100 %-os mértékben minden hónapban megkapja. 
 
2.5 Az önkormányzat és bérbeadó kijelenti, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata részére Nyírtelek 
Város Jegyzője által kiadott 12-14/2010. számú építési engedély alapján került sor ezen épület 
építésének elkezdésére, az épület még nem készült el teljes egészében. Az épület felépítésével 
kapcsolatban az alábbi munkálatok kerültek elvégzésre: falazás, tetőszerkezet.  
 
Jelenleg folyamatban van a nyílászárók beépítése, valamint a szigetelés, színezés, aminek elvégzése az 
önkormányzat kötelezettsége az önkormányzat költségén.  Önkormányzat kötelezettsége továbbá a 
termálvízvezeték, ivóvízvezeték, szennyvízvezeték, melegvízvezeték, sós szennyvízvezeték kiépítése az 
épület faláig az önkormányzat költségén. 
 
2.6 Ugyancsak az önkormányzat kötelezettsége saját költségén felépíteni egy olyan ideiglenes rámpát az 
albérlő által jelen szerződés alapján befejezett épület megközelítéséhez, jelen szerződés aláírásától 
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számított 1 hónapon belül, de legkésőbb a használatbavételi engedély kiadásáig, amely alkalmas arra a 
célra, hogy mozgáskorlátozottak által kerekesszékkel az albérletbe vett és adott épület megközelíthető 
legyen. A végleges jellegű rámpát az önkormányzat köteles elkészíteni saját költségén, a körmedence 
lefedésének befejezése időpontjáig.  
 
2.7 Szerződő felek kijelentik azt is, hogy a jelen pontban körülírt építési engedély módosítása 
folyamatban van, amely építési engedély módosítás során az albérlő által meghatározottak szerint 
kezdeményezte az önkormányzat az építési engedély módosítását, az albérlő által az ingatlanban 
végezni kívánt tevékenységnek megfelelő, albérlő által megjelölt feltételek szerint. 
  
2.8 Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy az építési engedély módosítása 
során együttműködnek abból a célból, hogy az építési engedély az albérlő által meghatározott feltételek 
szerint kerüljön módosításra az albérlő által végezni kívánt tevékenységhez szükséges feltételek 
kialakítása érdekében. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy olyan 
tervdokumentációt készíttet el, amely alkalmas az építési engedély fenti módosításához. Az építési 
engedély módosításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. 
  
2.9 Albérlő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy 2011. szeptember 30. napig elvégzi, illetve 
elvégezteti azon építési munkálatokat saját költségén az általa albérletbe vett fent körülírt 
felülépítményen, amely következtében a használatba vételi engedély az önkormányzat részére kiadható, 
ide nem értve az ideiglenes rámpa elkészítését. 
  
2.10 Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a jelen szerződésben körülírt építési munkálatok 
elvégzésével az albérlő nem szerez tulajdonjogot ráépítés címen, sem egyéb jogcímen, az általa 
albérletbe vett illetve általa befejezett felülépítményen semmilyen arányban, az így elkészült 
felülépítmény 1/1 arányban az önkormányzat tulajdonát fogja képezni. 
  
2.11 Az önkormányzat kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező épület befejezéséhez szükséges 
kőműves munkák elvégzéséhez az önkormányzat a rendelkezésére álló építőanyagot átadja albérlő 
részére abból a célból, hogy ezt az építőanyagot albérlő építse be az épületbe. Amennyiben az 
önkormányzat által átadott építőanyag az épület befejezéséhez nem elegendő, úgy az épület 
befejezéséhez szükséges további építőanyagot az albérlő köteles saját költségén beszerezni és az 
épületbe beépíteni. 
Albérlő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jelen pontban körülírt építőanyagot 
önkormányzattól átveszi, és a munkálatok elvégzése során ezt az építőanyagot az építkezés során 
felhasználja. 
  
2.12 Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírása előtt az albérlő által elvégzendő 
munkálatokat részletesen egyeztették, és ezen munkálatokat részletesebben a birtokba adás – birtokba 
vételről készült jegyzőkönyvben tüntetik fel. A birtokba adás – birtokba vételi jegyzőkönyvben tüntetik 
fel szerződő felek az önkormányzat által albérlő részére átadott építőanyag megnevezését és 
mennyiségét is.  
  
3.1 Az albérlő által elvégzendő munkálatok értékét – ami tartalmazza a kőműves munkák munkadíját és 
azon építőanyag szükséglet költségét, amelyet esetleg még albérlőnek be kell szereznie, valamint 
tartalmazza ezen költség a gépészeti, villanyszerelési munkák munkadíját és anyagköltségét is - 
szerződő felek közösen összesen 9.200.000 forint azaz kilencmillió-kettőszázezer forint összegben 
állapítják meg, ezen összeg nem tartalmazza az áfát. Amennyiben jelen szerződés a 10 éves határozott 
időtartam letelte előtt olyan okból szűnne meg, amelyért felelősség terheli az önkormányzatot, vagy a 
bérbeadót, úgy ez esetben a felek közötti elszámolásnál az albérlő a felek által elfogadott, és jelen 
pontban körülírt 9.200.000 forint összeg évente 10%-kal csökkentett időarányos részére tarthat igényt 
kártérítésként. A jelen pontban fent körülírt jogcímen kívüli kártérítésen kívül, bérbeadó vagy az 
önkormányzat súlyos szerződésszegése esetén az albérlő a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint 
igényelheti a szerződést súlyosan megszegő féltől az egyéb jogcímen keletkezett kára megtérítését. 
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3.2 A fenti kártérítési igény érvényesítésének további feltétele, hogy a bérbeadó súlyos szerződésszegő 
magatartása miatti azonnali hatályú albérlői jogszerű rendkívüli felmondás esetén túlmenően, az albérlő 
az épületet felépítését saját költségén befejezze az engedélyes tervdokumentáció szerint első osztályú 
minőségben. 
  
3.3 Albérlő megalapozott kártérítési igényének további feltétele, hogy a bíróság jogerős ítéletével 
megállapítsa, hogy az albérlő jogszerűen szüntette meg azonnali hatályú rendkívüli felmondással fenti 
szerződést, a bérbeadó súlyos szerződésszegése miatt.  
  
4.1 Bérlő és albérlő havonta 60.000 Ft + áfa/hó összegű albérleti díjban állapodnak meg, mely összeget 
albérlő az albérletbe vett épület működési engedélyének kiadásáról szóló határozat jogerőre 
emelkedésétől, de legkésőbb 2011. augusztus 1. napjától havonta köteles fizetni bérbeadó részére, 
számla ellenében, átutalással, a számlában feltüntetett bérbeadói bankszámlára tárgyhónap 15. napig 
való esedékességgel. 
  
4.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj évente január 1. naptól kezdődően 
emelkedik a megelőző év adatai alapján a KSH által közzétett átlagos inflációs ráta figyelembevételével. 
  
4.3 Albérlő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa albérletbe vett helyiségekre saját 
költségén almérőórákat helyez el az általa igénybe vett közüzemi szolgáltatások (elektromos energia, 
ivóvíz, termálvíz) mennyiségének mérése céljából legkésőbb a működési engedély iránti kérelem 
előterjesztésének időpontjáig.  
  
4.4 Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy az albérlő a bérleti díjon kívül megfizeti bérbeadó 
részére az albérlő által használt ingatlanra eső és az albérlő által mért közüzemi szolgáltatás és a 
termálvíz ellenértékét számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.  
 
4.5 Ugyancsak köteles albérlő megtéríteni bérbeadó részére, az 1. pontban körülírt ingatlanon lévő 
strandra az albérlő által nyújtott szolgáltatás igénybevétele miatt érkező, de a strand szolgáltatást 
igénybe venni nem kívánó vendégek elkülönítésével kapcsolatban felmerülő költségeket aképpen, hogy 
az albérlő által nyújtott szolgáltatást igénybevevők karszalagjainak költségét az albérlő, a strand 
szolgáltatást igénybe vevők karszalagjainak költségét a bérbeadó köteles viselni. 
 
4.6 Amennyiben az 1. pontban körülírt ingatlanon lévő strandfürdő üzemel, a hóteltakarítás, síktalanítás 
ezen üzemelési időszakban bérbeadó kötelezettsége saját költségén. Abban az időszakban, amikor a 
strandfürdő a fenti ingatlanon egyébként nem üzemel, az albérlő kötelezettsége a hóeltakarítás, 
síktalanítás saját költségén. 
  
5.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a határozott időtartam alatt rendes 
felmondással semelyik szerződő fél nem mondhatja fel, ide nem értve az önkormányzat és az albérlő 
részére a jelen pontban biztosított rendes felmondási jogot.  
  
5.2 Amennyiben az önkormányzat az 1. pontban körülírt ingatlant értékesíti, és a vevő az ingatlant úgy 
kívánja megvásárolni, hogy a jelen szerződés tárgyát képező felülépítmény tekintetében jelen albérleti 
szerződés megszűnjön, úgy ez esetben bérbeadó erre az indokra hivatkozással rendes felmondással, 
írásban felmondhatja jelen szerződést 90 napos felmondási idővel azzal a feltétellel, hogy az 
önkormányzat megfizeti albérlő részére a jelen szerződésben körülírt 9.200.000 forint + áfa beruházási 
összeg évente 10%-kal csökkentett időarányos részét az albérleti jogviszony megszűnésétől számított 30 
napon belül számla ellenében, amennyiben az albérlő jelen szerződés szerinti feltételekkel az ott körülírt 
építési munkálatokat megfelelő minőségben elvégezte. Albérlő a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint 
igényelheti  továbbá az önkormányzattól az egyéb jogcímen keletkezett kára megtérítését. 
 
5.3 Amennyiben jelen szerződés 2.3 pontjában körülírt, albérlő által nyújtott szolgáltatásokhoz igénybe 
vett OEP finanszírozás oly mértékben változik, hogy az veszélyezteti albérlő működését, úgy ez esetben 
szerződő felek újratárgyalják a szerződés részleteit. 
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5.4 Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, albérlő a jelen szerződés 5.3 pontjában foglalt 
indokra hivatkozással, rendes felmondással, írásban felmondhatja jelen szerződést 30 napos felmondási 
idővel. Ebben az esetben az önkormányzat megfizeti albérlő részére a jelen szerződésben körülírt 
9.200.000 Ft. +áfa beruházási összeg évente 10 %-kal csökkentett időarányos részét az albérleti 
jogviszony megszűnésétől számított 1 éven belül számla ellenében. 
 
5.5 Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben a jelen szerződésben 
körülírt 10 éves határozott idő eltelte előtt megszűnne az önkormányzat és Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
közötti bérleti szerződés, úgy a jelen szerződésben körülírt feltételekkel albérlővel bérleti szerződést köt 
a 10 éves időtartamból hátralévő időtartamra a jelen szerződés tárgyát képező felülépítményre, vagy 
más személy részére azzal a  feltétellel adja bérbe az 1. pontban körülírt ingatlant, hogy ezen bérlő 
albérlővel a 10 éves időtartamból hátralévő időtartamra jelen szerződésben körülírt feltételekkel albérleti 
szerződést kössön. 
  
6.1 A bérbeadó, albérlő súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal jogosult a szerződést 
megszüntetni. Szerződő felek albérlő súlyos szerződésszegésének tekintik különösen az alábbi eseteket: 
6.2 Albérlő az albérleti díjat, valamint valamennyi járulékos kötelezettséget nem fizeti, a fizetés 
teljesítésével 2 hónapot meghaladó késedelembe esik.  
6.3 A bérlemény rendeltetésellenes használata, illetve ha a jó karbantartás elmulasztása veszélyezteti a 
bérlet tárgyát, használatra alkalmasságát. 
6.4 Albérlő további olyan szerződésszegő magatartása, amely a bérbeadó jogait, jogos érdekeit sérti. 
  
7.1 Az albérlő a bérbeadó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal jogosult jelen szerződést 
megszüntetni. Szerződő felek a bérbeadó súlyos szerződésszegésének tekintik különösen az alábbi 
eseteket: 
7.2 Bérbeadó szándékosan akadályozza albérlőt az ingatlan használatában. 
7.3 Bérbeadó neki felróható okból nem biztosítja az albérlő víz-, termálvíz-, illetve villamosenergia-
vételi lehetőségét, vagy korlátozza az albérlő víz-, termálvíz-, illetve villamosenergia-vételi lehetőségét. 
 
8.1 Az önkormányzat kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanon található körmedencét le kívánja 
fedetni. Az önkormányzat kijelenti továbbá, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanon található 
körmedence lefedéséhez szükséges munkálat elvégzésére vonatkozó pályázatot az önkormányzat 
megnyerte. Amennyiben ezen pályázat által elnyert összeget a pályázatnak megfelelően 100 %-ban az 
önkormányzat megkapja, úgy legkésőbb 2012. június 30. napig a körmedencét lefedeti. Amennyiben a 
körmedence lefedése az önkormányzatnak felróható okból nem valósul meg a vállalt határidőig, abban 
az esetben jelen szerződés 12.5 pontja az irányadó. 
 
8.2 Az önkormányzat kijelenti, hogy a körmedence lefedését végző kivitelezővel kötendő szerződésben 
rögzíti, hogy a kivitelező annak figyelembevételével köteles a körmedence lefedési munkálatait végezni, 
hogy albérlő az általa végzett tevékenységet folyamatosan kívánja végezni. Az önkormányzat kijelenti, 
hogy ennek érdekében a mindenkori kivitelezőt az önkormányzat kötelezi arra, hogy a 
munkafolyamatokat előre – azok megkezdése előtt 1 héttel – egyeztesse albérlővel, különös tekintettel 
azokra a munkafázisokra, amelyek alatt albérlő nem tud szolgáltatást nyújtani. 
 
8.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a körmedence lefedési munkálatainak időtartama alatt 
albérlő csak abban az esetben jogosult a jelen szerződésben körülírt tevékenységet végezni az általa 
albérletbe vett bérleményben, ha  a biztonsági és balesetvédelmi illetve egyéb feltételek biztosításáról a 
kivitelezővel írásban megállapodott.  
 
8.4 Ha az albérlő és a kivitelező között - a körmedence lefedési munkálatainak ideje alatt az albérlő 
folyamatos működésére vonatkozó írásbeli szerződés nem jön létre és így az albérlő ezen időtartam alatt 
tevékenységét folyamatosan végezni nem tudja, ezért a körülményért az önkormányzat illetve bérbeadó 
semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ez esetben az önkormányzattal és bérbeadóval szemben 
albérlő kártérítési igénnyel emiatt megalapozottan nem élhet. Amennyiben a körmedence lefedési 
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munkálatainak végzése miatt albérlő tevékenységét végezni nem tudja, úgy erre a kieső időszakra 
albérleti díjat albérlő nem köteles fizetni. 
 
8.5 Albérlő tudomásul veszi azt a körülményt, hogy a körmedence lefedésének elkészültéig a téli 
időszakban nem tud teljes körű szolgáltatást nyújtani. 
  
9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése 
esetén az albérlő köteles az albérletbe vett épületet bérbeadó vagy az önkormányzat birtokába visszaadni 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban azzal, hogy a bérlő elviheti az alkotórésznek nem 
minősülő azon ingóságokat, amelyek az ingatlan rendeltetésszerű használatához nem szükségesek.  
 
10.1        Szerződő felek megállapodnak abban, hogy mind az önkormányzat, mind a bérbeadó jogosult 
folyamatosan ellenőrizni a jelen szerződésben körülírt, a szerződésbeli épület építésének befejezésével 
kapcsolatos munkálatokat. 
  
10.2 Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy az albérlő köteles az építkezés befejezéséhez a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő műszaki ellenőrt bevonni a munkálatok elvégzésének ellenőrzése 
céljából, különös tekintettel arra a körülményre is, hogy a munkálatok az ide vonatkozó jogszabályok 
illetve szabványok, valamint az engedélyes tervnek megfelelően legyenek elvégezve első osztályú 
minőségben.   
  
11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti albérleti szerződés bármilyen okból történő 
megszűnése esetén az önkormányzat, illetve bérlő az albérlő részére cserehelyiséget nem köteles 
biztosítani. Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az albérleti szerződés 
megszűnésének utolsó napján az albérlő köteles az általa albérletbe vett épületet a bérbeadó vagy az 
önkormányzat részére birtokba adni. 
  
12.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az albérletbe vett helyiség tekintetében albérlő köteles 
az esedékessé vált karbantartási munkálatokat saját költségén elvégezni. 
  
12.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az albérlő akár a pályázati lehetőségek 
kihasználásával, akár a pályázati lehetőségek kihasználása nélkül az 1. pontban körülírt ingatlanon 
bármilyen jelen szerződésben körül nem írt átalakítási vagy építési munkálatokat kíván végezni, 
kizárólag az önkormányzat mint az ingatlan tulajdonosa írásbeli hozzájárulásával végezheti el.  
  
12.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanon lévő strand országos 
gyógyfürdővé való nyilvánítására irányuló eljárás megindítását az önkormányzat és a Strandfürdő Kft. 
vállalja az albérlő megfelelő közreműködésével. Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy a 
jelen pontban körülírt eljárás igazgatási szolgáltatási díját az önkormányzat fizeti meg saját költségén. 
  
12.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fürdőorvos foglalkoztatására vonatkozóan külön 
megállapodást kötnek. Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az önkormányzat biztosítja a 
fürdőorvos működéséhez szükséges rendelőt váróval együtt a strandfürdő területén a porta épületben. 
 
12.5 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen pontban körülírt országos 
gyógyfürdővé nyilvánítási eljárás eredménytelenül végződik vagy elhúzódik, illetve amennyiben az 1. 
pontban körülírt strandon lévő körmedence lefedése jelen szerződés 8.1 pontjában vállalt időpontig – az 
önkormányzatnak felróható okból – nem valósul meg, szerződő felek újratárgyalják jelen szerződés 
részleteit, és szükség esetén közös megegyezéssel – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testületének jóváhagyásával – módosítják azt. 
 
12.6 Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy az önkormányzat illetve bérbeadó a jelen 
szerződéssel létrehozott albérleti jogviszony hatálya alatt - amennyiben albérlő a jelen szerződésben 
körülírt tevékenységet végzi – az önkormányzat illetve bérbeadó harmadik személlyel nem köt olyan 
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szerződést, amely szerződés alapján harmadik személy a jelen szerződésben albérlő által folytatni kívánt 
tevékenységet végezhesse.   
 
13. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat saját költségén köteles olyan 
vagyonbiztosítási szerződést kötni, amely az önkormányzat részére a bármilyen okból bekövetkezendő 
károsodás esetén az önkormányzat kárának megtérítésére fedezetet nyújt.  
  
14.1 Az önkormányzat, mint az albérletbe adott ingatlan tulajdonosa, hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
bérlő és albérlő a fenti albérleti szerződést megkösse.  
  
14.2 Az önkormányzat képviselője kijelenti, hogy az önkormányzat hatályos rendelete szerint a jelen 
albérleti szerződés megkötéséhez való hozzájárulás az ide vonatkozó rendelet szerint megadható.  

 
14.3 Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a jelen szerződésben körülírt 10 éves határozott 
időtartam elteltét követően amennyiben az 1. pontban körülírt ingatlannak a tulajdonosa az 
önkormányzat lesz és am. az 1. pontban körülírt ingatlant az önkormányzattól továbbra is a Strandfürdő 
Kft. bérli, úgy ez esetben újabb szerződés megkötéséről elsőként az önkormányzat illetve a Strandfürdő 
Kft. az albérlővel tárgyal.  

  
15. Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és 115/2011. 
(V.26.) Kt. sz. határozatával feljogosította a polgármestert mint az önkormányzat képviselő-testületének 
képviselőjét, illetve a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. ügyvezetőjét a jelen szerződés aláírására. 
  
  
Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, azt akaratunkkal 
mindenben megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírtuk. 
  
Tiszavasvári, 2011. május 26.  
  
  
  
  
      ----------------------------------------------------                ----------------------------------------------- 
         Tiszavasvári Város Önkormányzata                          Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
                               tulajdonos                                                           bérbeadó 
                Dr. Fülöp Erik polgármester                                 Pogácsás Ágnes ügyvezető 

  
 
 

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

REHABILITÁCIÓS TEAM Kft. 
albérlő 

Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea  
ügyvezető 
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Palló Sándor képviselő megérkezett az ülésterembe a Képviselő-testület 10 fővel továbbra is 
határozatképes volt. 
 
 
 
Tárgy (7.np.): Előterjesztés a TIVA-Szolg. Kft. 2010. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Girus András osztályvezető 
 
 
Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Kérte az előterjesztés 9. oldalának harmadik bekezdésében egy elírás javítását, mégpedig a 
szennyvíz talajvízre történő módosítását. 
 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára. 
 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
 
A Képviselő –testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
116/2011.(V.26.) Kt. sz. 

határozata 
 

(amely a 1/2011.(V.26.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 
 

 a TIVA-Szolg Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 
a 2011. évi üzleti tervéről 

 
 
 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a TIVA-Szolg Kft. 
tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141.§. (2) bekezdés a) és 
x) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a TIVA-Szolg Kft. 2010. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját megtárgyalta és 117 219 eFt eszköz és azzal egyező forrás végösszeggel,       
3 460 eFt mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett tartalommal elfogadja.  

 
2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy osztalékot nem 

vesz fel és hozzájárul az adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséhez. 

3. A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2010. évi egyszerűsített éves 
beszámolót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz határidőben 
nyújtsa be és a közzétételéről gondoskodjon. 

 
 
 

Határidő: esedékességkor                       Felelős: Pogácsás Ágnes ügyvezető  
                                                                                                          Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. 

évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói 
jelentéséről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Girus András osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Megköszönte a közétkeztetési Nonprofit Kft. városi rendezvényeken való eddigi együttműködését. 
 
A napirenddel kapcsolatosan további kérdés és hozzászólás a Képviselő – testület tagjai részéről 
nem hangzott el, ezért Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2011.(V.26.) Kt. sz.  
határozata 

 
 

(amely a  2/2011.(V.26.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 
 

a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves 
beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről 

 
 
 
1) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról 

szóló 2006. évi IV. törvény 141.§. (2) bekezdés a) és x) pontjában biztosított hatáskörében 
eljárva a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját megtárgyalta és azt az előterjesztett tartalommal elfogadja.  

2) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy osztalékot 
nem vesz fel és hozzájárul az adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséhez. 

3) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint – a Tiszavasvári 
Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapítója -, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény 19.§. (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Kft. 2010. évi 
közhasznúsági jelentését elfogadja. 

4) A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2010. évi egyszerűsített 
éves beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Bírósághoz, mint Cégbírósághoz határidőben nyújtsa be és a közzétételéről gondoskodjon. 

 
 
 
Határidő: esedékességkor                       Felelős:       Gáll Antalné ügyvezető  
                                                                                              Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (9. np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési 
Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói 
jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről. 

Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:   Girus András osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – 
testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
 
Mivel a naprendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem hangzott el Dr. Fülöp 
Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

118/2011.(V.26.) Kt. sz. 
határozata 

 
(amely a 5/2011.(V.26.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 
 

 a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, 
könyvvizsgálói jelentéséről és a 2011. évi üzleti tervéről 

 
 
 
 
 
 

1.Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 
Strandfürdő Kft. tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141.§. (2) 
bekezdés a) és x) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 
2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és azt az előterjesztett tartalommal 
elfogadja.  
 

2.A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2010. évi egyszerűsített éves 
beszámolót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz határidőben 
nyújtsa be és a közzétételéről gondoskodjon. 
 
 
 

Határidő: esedékességkor                       Felelős: Pogácsás Ágnes ügyvezető  
                                                                                               Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy: (10. np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 

alapító okiratának módosításáról. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Bosák Nóra köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – 
testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a 
Képviselő – testület számára. 
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Javasolta, hogy vegyék bele a határozat-tervezetbe, hogy amennyiben az SNI-s tanulók 
oktatása kikerül az alapító okiratból, az Önkormányzat – a törvény által előírtaknak 
megfelelően - kötelezettséget vállal rá, hogy gondoskodik ezen tanulók oktatásának 
biztosításáról. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Azt mondta, hogy a következő Testületi ülésre megvizsgálják a képviselői felvetést. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem volt, ezért Dr. Fülöp 
Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
119/2011. (V. 26.) Kt. számú 

határozata 
 

a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
alapító okiratának módosításáról szóló 299/2009. (XII.22.) Kt. számú határozat 

módosításáról  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többszörösen módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) és a 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (3) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és 
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Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló 128/2010. (VI.24.) Kt. számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 11. Alap-, 
kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: Alaptevékenységek: Az 
intézmény szakágazati besorolása pontja szövegrésze módosul és kiegészül az 
alábbiak szerint:  

 

11. Alap-, és vállalkozási tevékenysége: 
Alaptevékenységek:  

 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
Szakágazata száma:      Megnevezése: 

853100     Általános középfokú oktatás 
853200     Szakmai középfokú oktatás 
854100     Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás 
855900     M.n.s. egyéb oktatás 
856000     Oktatást kiegészítő tevékenység 
559000     Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
562900     Egyéb vendéglátás 
 

valamint 
 

Sajátos nevelési igényű tanulók esetében az Ellátható fogyatékosság típusa pontja 
kiegészül az alábbiak szerint: 

  
Ellátható fogyatékosság típusa:  
- enyhén mentálisan retardált – kifutó rendszerben,  
- testi, érzékszervi és beszédfogyatékos (enyhe 

hallás-, látássérült) – kifutó rendszerben,  
- írás-, olvasás- és számolászavar (diszgráfia, 

diszlexia, és diszkalkulia) 
-  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek  

A 2012/2013-as tanévtől:        Ellátható fogyatékosság típusa:  
- írás-, olvasás- és számolászavar (diszgráfia, 

diszlexia, és diszkalkulia) 
-  beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézségek 
2. A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 11. Alap-, 

kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: Alaptevékenységek: A 
költségvetési szerv feladatai:   

 

a)  A költségvetési szerv feladatai: pontja kiegészül az alábbiak szerint: 
- egyéb szolgáltatások (belügyi, rendészeti képzés és katonai alapismeretek oktatása) 

 

b) az iskola szakiskolai szakmacsoportjai és szakmai kimeneteinek megnevezése: pontja 
szövegrésze módosul és kiegészül az alábbiak szerint:  
 Szociális szolgáltatások szakmacsoport: 
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló szakmai kimenettel 
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervező szakmai kimenettel  
 Gépészet szakmacsoport: 
31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló szakmai kimenettel 
31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakmai kimenettel 
31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos szakmai kimenetellel 
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31 582 09 0000 00 00 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés szerelő szakmai 
kimenettel 
31 582 09 0010 31 01 Központi fűtés- és csőhálózat szerelő szakmai kimenettel 
52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás energetikus szakmai kimenttel 
 Elektrotechnikai-elektronika szakmacsoport: 
33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő szakmai kimenettel 
 Informatika szakmacsoport: 
54 481 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda szakmai kimenettel 
54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakmai kimenettel 
54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó szakmai kimenettel 
54 481 03 0010 54 07 Webmester szakmai kimenettel 
55 481 04 0000 00 00 WEB-programozó szakmai kimenettel 
 Vegyipar szakmacsoport: 
54 524 02 1000 00 00 Vegyipari technikus 
54 524 02 0100 33 02 Vegyianyaggyártó 
 Építészet szakmacsoport: 
31 582 07 1000 00 00 Épület és építménybádogos szakmai kimenettel 
31 582 15 1000 00 00 Kőműves szakmai kimenettel 
 Könnyűipar szakmacsoport: 
33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves szakmai kimenettel 
33 542 05 0010 3302 Férfi szabó szakmai kimenettel 
33 542 05 0010 3303 Női szabó szakmai kimenettel 
 Faipar szakmacsoport: 
33 543 01 1000 0000 Bútorasztalos szakmai kimenettel 
 Környezetvédelem – vízgazdálkodás szakmacsoport: 
54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi technikus szakmai kimenettel 
 Közgazdaság szakmacsoport: 
52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi – számviteli ügyintéző szakmai kimenettel    
52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakmai kimenettel 
54 343 05 0000 00 00 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó 
55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző 
 Kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: 
33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő szakmai kimenettel 
54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 
 Vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport: 
33 811 03 1000 00 00 Szakács szakmai kimenettel 
33 811 03 1000 21 01 Konyhai kisegítő szakmai kimenettel 
 Egyéb szolgáltatások szakmacsoport: 
33 815 01 1000 00 00 Fodrász szakmai kimenettel 
 Mezőgazdaság szakmacsoport: 
31 521 01 0000 00 00 Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító szakmai kimenettel 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító szakmai kimenettel 
31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító szakmai kimenettel  
31 521 19 0010 00 00 Mezőgazdasági gépkezelő szakmai kimenettel 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gépkezelő szakmai kimenettel 
31 521 19 0010 31 05 Melorációs, kert- és parképítőgép kezelő szakmai kimenettel 
31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő szakmai kimenettel 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője szakmai kimenettel 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat – gondozó szakmai kimenettel 
31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) szakmai kimenettel 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és –tenyésztő szakmai kimenettel 
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31 622 01 0000 00 00 Kertész szakmai kimenettel 
31 622 01 0010 31 01 Gyümölcstermesztő szakmai kimenettel 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő szakmai kimenettel 
33 621 02 1000 00 00 Gazda szakmai kimenettel 
33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész szakmai kimenettel 
54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő szakmai kimenettel 
 Élelmiszer szakmacsoport: 
31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó szakmai kimenettel 
31 541 01 0100 21 03 Bolti hentes szakmai kimentettel 
 Több szakmacsoportba tartozó, szakképesítés-elágazásokkal rendelkező 
szakképesítések 
55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens szakmai kimenettel 

 

3. A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 12. Típus 
szerinti besorolás: pontja szövegrésze az alábbiak szerint módosul:  

 

12. Feladatellátáshoz kapcsolódó kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási 
besorolás: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint 
a Városi Kincstár látja el 2007. július 1.-jétől. 

 

4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar 
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való 
átvezetését.  

 

Határidő: 2011. június 3.     Felelős: dr. Fülöp Erik 
              polgármester 
      Bundáné Badics Ildikó 

                 jegyző 
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119/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat függeléke 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 
1. Intézmény neve: TISZAVASVÁRI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 
 
2. Rövidített neve:                    Tiszavasvári Középiskola 
3. Intézmény székhelye:    4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1. 
 
4. Telephelye:     4440 Tiszavasvári, Hétvezér út 19. 
 
5. Tagintézményei:                  Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény 

    4440 Tiszavasvári, Hétvezér út 19. 
 
6. Tagintézmények rövidített neve: 

Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény 
4440 Tiszavasvári, Hétvezér út 19. 

 
7. Intézmény jogelődjeinek neve:                  Alapítás ideje:   Címe: 
Váci Mihály Gimnázium 1963.   4440 Tiszavasvári, 

   Hétvezér u. 19. 
Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola   1946.   4440 Tiszavasvári, 
és Kollégium                    Petőfi u. 1. 
 
8. Intézmény típusa:   közös igazgatású közoktatási intézmény 
 
9. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 
191/2008. (VII.24.) Kt. számú határozat és annak mellékletei 
 
10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Általános és szakmai középfokú oktatás az intézmény pedagógiai programja alapján. 
 
11. Alap-, és vállalkozási tevékenysége: 
Alaptevékenységek:  

 
Az intézmény szakágazati besorolása: 
Szakágazata száma:      Megnevezése: 

853100     Általános középfokú oktatás 
853200     Szakmai középfokú oktatás 
854100     Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás 
855900     M.n.s. egyéb oktatás 
856000     Oktatást kiegészítő tevékenység 
559000     Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
562900     Egyéb vendéglátás 
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Évfolyamok száma: 
 Gimnáziumban:      5 évfolyam 
2004/2005. tanévtől felmenő rendszerben: 
általános tantervű tanulócsoport:  1 
emelt szintű képzési tanulócsoport: 2 
nyelvi előkészítő tanulócsoport:  1 

A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (2)-(3) bekezdése alapján az érettségire való 
felkészítés közép- és emelt szintű képzési rend szerint csoportbontással, a kötelező és a nem 
kötelező (választható) tantárgyak vonatkozásában, a tanuló választása alapján történik. 
 
 Szakközépiskolában:     4 évfolyam 
 Középfokra épülő szakképzésben    1 vagy 2 évfolyam 
 Szakképzésre felkészítő szakiskolai képzésben 2 évfolyam 
 Alapfokú szakképzésben    1 vagy 2 vagy 3 évfolyam 
 Nappali munkarendű felnőttoktatás   4 évfolyam 

 
Csoportok száma: 
 Gimnáziumban:     12 tanulócsoport 
 Szakközépiskolában:     12 tanulócsoport 
 Középfokra épülő szakképzésben     7 tanulócsoport 
 Szakképzésre felkészítő szakiskolai képzésben   6 tanulócsoport 
 Alapfokú szakképzésben      5 tanulócsoport 
 Szakképzettek középiskolájában     1 tanulócsoport 

 
Maximális tanulólétszám:   1548 fő (36 fő x tanulócsoportok száma) 
 
A költségvetési szerv szakfeladatai: 
 
853000 szakfeladat Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 
853111 alapvető szakfeladat Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. 

évfolyam) 
853112 szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853113 szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853114 szakfeladat   Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853121 alapvető szakfeladat Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. 

évfolyam) 
853122 szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakközépiskolai oktatása 9-12/13. évfolyam) 
853123 szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853124 szakfeladat   Szakközép-iskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853131 alapvető szakfeladat  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
853132 szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 
853133 szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 
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853134 szakfeladat Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-
10. évfolyam) 

853135 szakfeladat   Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) 
853211 alapvető szakfeladat Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési 
évfolyamokon 

853212 szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853213 szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853214 szakfeladat Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

853221 alapvető szakfeladat Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési 
évfolyamokon 

853222 szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853223 szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853224 szakfeladat Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
gyakorlati felnőttoktatás 

853231 szakfeladat Emelt szintű nappali rendszerű szakközép-iskolai 
szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853232 szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali 
rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853233 szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintű 
nappali rendszerű szakközép-iskolai szakmai oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

853234 szakfeladat   Emelt szintű szakközép-iskolai felnőttképzés 
854211 szakfeladat   Felsőfokú szakképzés 
854213 szakfeladat   Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 
855917 szakfeladat   Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 szakfeladat Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 

tanulószobai nevelése 
855919 szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, 

szakiskolai tanulószobai nevelése 
855921 szakfeladat Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése 
855922 szakfeladat Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos 

nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
855923 szakfeladat Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti 

és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése 

855931 szakfeladat   Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 szakfeladat   Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855935 szakfeladat   Szakmai továbbképzések 
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855937 szakfeladat   M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
856000 szakfeladat   Oktatási kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856020 szakfeladat   Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856091 szakfeladat   Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
856099 szakfeladat   Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
910121 szakfeladat Könyvtári (iskolakönyvtári) állomány gyarapítása, 

nyilvántartása 
910123 szakfeladat   Könyvtári szolgáltatások 
931204 szakfeladat   Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása 
 
552001 szakfeladat Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
559011 szakfeladat Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 

számára 
559099 szakfeladat Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
562913 szakfeladat   Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 szakfeladat   Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562917 szakfeladat   Munkahelyi étkeztetés 
562919 szakfeladat   Egyéb étkeztetés 
562920 szakfeladat   Egyéb vendéglátás 
682002 szakfeladat   Nem lakóingatlan bérbeadása 
842152 szakfeladat   Nemzetközi oktatási együttműködés 
842153 szakfeladat   Nemzetközi kulturális együttműködés 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók  - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésnek 

organikus okra visszavezethető vagy vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermek, tanuló), amennyiben a diagnosztizálásában 
illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a szakértői 
véleményében a tanuló integrált nevelésére tesz 
javaslatot: 

Ellátható fogyatékosság típusa:  
- enyhén mentálisan retardált – kifutó rendszerben,  
- testi, érzékszervi és beszédfogyatékos (enyhe 

hallás-, látássérült) – kifutó rendszerben,  
- írás-, olvasás- és számolászavar (diszgráfia, 

diszlexia, és diszkalkulia) 
-  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek  

A 2012/2013-as tanévtől: Ellátható fogyatékosság típusa:  
- írás-, olvasás- és számolászavar (diszgráfia, 

diszlexia, és diszkalkulia) 
-  beilleszkedési-, tanulási és magatartási 

nehézségek 

A költségvetési szerv feladatai: 

 gimnáziumi felnőttoktatás 
 gimnáziumi képzés szakmával rendelkezőknek, évfolyamonként 1 osztályban esti 

oktatás munkarendje szerint 
 gimnáziumi képzés tanköteles koron túliak számára esti munkarend szerint 
 részvétel a Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) munkájában. 

Szakmacsoport bővítése esetén más szakmacsoportokban is. 
 érettségire épülő szakképzés 
 iskolarendszerű felnőttoktatás 



 288

 alternatív, előrehozott szakképzés 
 középfokú képzési célú szakközépiskolai oktatás 

- közgazdasági 
- gépészeti 
- egyéb szolgáltatások (belügyi, rendészeti és katonai alapismeretek oktatása) 
- informatikai  
- vegyész- környezetvédelmi szakmacsoport biológiai, kémiai alapozással 
- nyelvi előkészítő osztály a fent megnevezett szakmacsoportokban 1 osztályban 

 felzárkóztató oktatás 
 integrációs oktatás és képesség-kibontakoztató felkészítés 
 nemzetiségi, etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi, 

szakközépiskolai, szakiskolai, elméleti, gyakorlati oktatása 
 nemzetiségi, etnikai kisebbségi tanulók szakmai képzés keretében történő oktatása 
 munkába állást előkészítő, illetve segítő elméleti és gyakorlati oktatás (1993. évi 

LXXIX. törvény a közoktatásról, 28. § (5) bekezdés) 
 szakiskolai tanulók elméleti oktatása 
 szakiskolai tanulók iskolai-tanműhelyi gyakorlati oktatása 
 szakiskolai tanulók üzemi gyakorlati oktatása 
 szabad kapacitás kihasználása, gyártmányok készítése 
 az iskola szakiskolai szakmacsoportjai és szakmai kimeneteinek megnevezése: 

 Szociális szolgáltatások szakmacsoport: 
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló szakmai kimenettel 
54 762 02 0010 54 04 Szociális gondozó, szervező szakmai kimenettel  
 Gépészet szakmacsoport: 
31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló szakmai kimenettel 
31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakmai kimenettel 
31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos szakmai kimenetellel 
31 582 09 0000 00 00 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés szerelő szakmai 
kimenettel 
31 582 09 0010 31 01 Központi fűtés- és csőhálózat szerelő szakmai kimenettel 
52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás energetikus szakmai kimenttel 
 Elektrotechnikai-elektronika szakmacsoport: 
33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő szakmai kimenettel 
 Informatika szakmacsoport: 
54 481 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda szakmai kimenettel 
54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakmai kimenettel 
54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó szakmai kimenettel 
54 481 03 0010 54 07 Webmester szakmai kimenettel 
55 481 04 0000 00 00 WEB-programozó szakmai kimenettel 
 Vegyipar szakmacsoport: 
54 524 02 1000 00 00 Vegyipari technikus 
54 524 02 0100 33 02 Vegyianyaggyártó 
 Építészet szakmacsoport: 
31 582 07 1000 00 00 Épület és építménybádogos szakmai kimenettel 
31 582 15 1000 00 00 Kőműves szakmai kimenettel 
 Könnyűipar szakmacsoport: 
33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves szakmai kimenettel 
33 542 05 0010 3302 Férfi szabó szakmai kimenettel 
33 542 05 0010 3303 Női szabó szakmai kimenettel 
 Faipar szakmacsoport: 
33 543 01 1000 0000 Bútorasztalos szakmai kimenettel 
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 Környezetvédelem – vízgazdálkodás szakmacsoport: 
54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi technikus szakmai kimenettel 
 Közgazdaság szakmacsoport: 
52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi – számviteli ügyintéző szakmai kimenettel    
52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakmai kimenettel 
54 343 05 0000 00 00 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó 
55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző 
 Kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: 
33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő szakmai kimenettel 
54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző szakmai kimenettel 
55 345 02 0010 55 01 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakmai kimenettel 
 Vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport: 
33 811 03 1000 00 00 Szakács szakmai kimenettel 
33 811 03 1000 21 01 Konyhai kisegítő szakmai kimenettel 
 Egyéb szolgáltatások szakmacsoport: 
33 815 01 1000 00 00 Fodrász szakmai kimenettel 
 Mezőgazdaság szakmacsoport: 
31 521 01 0000 00 00 Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító szakmai kimenettel 
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító szakmai kimenettel 
31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító szakmai kimenettel  
31 521 19 0010 00 00 Mezőgazdasági gépkezelő szakmai kimenettel 
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gépkezelő szakmai kimenettel 
31 521 19 0010 31 05 Melorációs, kert- és parképítőgép kezelő szakmai kimenettel 
31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő szakmai kimenettel 
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője szakmai kimenettel 
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat – gondozó szakmai kimenettel 
31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) szakmai kimenettel 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és –tenyésztő szakmai kimenettel 
31 622 01 0000 00 00 Kertész szakmai kimenettel 
31 622 01 0010 31 01 Gyümölcstermesztő szakmai kimenettel 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő szakmai kimenettel 
33 621 02 1000 00 00 Gazda szakmai kimenettel 
33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész szakmai kimenettel 
54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő szakmai kimenettel 
 Élelmiszer szakmacsoport: 
31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó szakmai kimenettel 
31 541 01 0100 21 03 Bolti hentes szakmai kimentettel 
 Több szakmacsoportba tartozó, szakképesítés-elágazásokkal rendelkező 

szakképesítések 
55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens szakmai kimenettel 

 Kompetencia alapú oktatás a HEFOP 3.1.3 keretében 
 SZFP-II. program keretében való részvétel 
 SZFP-II. program keretében reintegrációs szakterületek alapján szakmai előkészítő 

évfolyam működtetése 
 
12. Feladatellátáshoz kapcsolódó kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási 
besorolás: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint a 
Városi Kincstár látja el 2007. július 1.-jétől. 
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13. Működési köre: Tiszavasvári és az Észak-alföldi Régió területe 
 
14. Intézmény jogállása: 
Jogutódlással létrehozott, szakmailag önálló, jogi személy, részjogkörrel rendelkező, 
bankszámlával önállóan nem rendelkező, önállóan működő helyi költségvetési szerv. 

A Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., továbbá a Nyírségi Szakképzési-szervezési 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. partnerintézménye. 

 
15. Alapító jogokkal felruházott  irányító szerve és székhelye: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 
16. Felügyeleti szerve és székhelye: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 
17. Fenntartó neve és címe: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 
18. Alapításának ideje: 2008. augusztus. 1. 
 
 
19. Vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak  
végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az 
intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség 
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a 
megbízás visszavonásának jogát Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja saját hatáskörben. 
 
20. Az intézmény képviseletére jogosult: 
Az intézmény kinevezett vezetője, akadályoztatása esetén a vezető által írásban megbízott 
személy. 
 
21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
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22. Az intézmény által használt önkormányzati vagyon: 
- a Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. sz. alatt lévő 2835 hrsz-ú, 7654 m2 alapterületű 
felülépítményes ingatlana és 
- a Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. alatt lévő 2443 hrsz-ú, 78892 m2 alapterületű, védett terület és 
felülépítményes ingatlana, valamint 
- a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium vagyonleltárában szereplő 
berendezések és felszerelések. 
 
23. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési joga: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályban lévő rendeletében foglaltak szerint. 
 
 
Záradék: A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 
módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 186/2009. (VIII.27.), a 
299/2009. (XII.22.), a 128/2010. (II.25.) és a 119/2011.(V.26.) Kt. számú módosító 
határozataival 2011. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
Tiszavasvári, 2011. május 26. 
 
Tárgy: (11. np.): Előterjesztés a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete 

 

a lakcímbejelentés helyi szabályairól 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklet 3.4. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi 
Bizottság véleményének kikérésével, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.14. pontja által biztosított 
véleményezési jogkörében illetékes Népjóléti és Sport Bizottság véleményének kikérésével  
a következőket rendeli el: 
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1.§ (1) E rendelet alkalmazásában lakás: a lakcímként feltüntetni kért lakás építési idejekor 
hatályban lévő külön jogszabály alapján meghatározott méretű és rendeltetésű helyiségekből 
álló építmény. 
2. § (1) A lakcímbejelentéshez a jegyző szerzi be a tulajdoni lapot, új építésű ingatlannál a 
használatba vételi engedélyt, önkormányzati bérlakás esetén a bérlő kijelölő határozatot az 
egy főre eső lakrész négyzetméterének megállapítása céljából. Nem saját tulajdonú ingatlan 
esetén a polgárnak be kell mutatnia a használat jogcímét igazoló iratot, amennyiben a 
használat jogcíme a tulajdoni lapon nincs bejegyezve. A lakás (épület, épületrész) e 
rendeletben meghatározott műszaki követelményeinek való megfelelésről a polgár 
nyilatkozik.  
(2) Annak tényét, hogy a lakcímként feltüntetni kívánt lakás (épület, épületrész) megfelel-e a 
lakcímnyilvántartásról szóló törvényben, valamint annak végrehajtásról szóló rendeletben, a 
településrendezési és építési követelményekről szóló törvényben és a jelen rendeletben 
meghatározott követelményeknek, a jegyző a lakcímbejelentés során a bemutatott okiratok 
adattartalma, az ügyfél nyilatkozata alapján, valamint amennyiben a tulajdoni lapon épület 
feltüntetve nincs, vagy egyéb köztudomású okból szükséges helyszíni szemle útján ellenőrzi. 
3. § A bejelentkezést akkor is el kell utasítani, ha a lakcímként feltüntetni kívánt lakás 
(szükséglakás) nem felel meg a lakcímnyilvántartásról szóló törvényben, valamint annak 
végrehajtásról szóló rendeletben, a településrendezési és építési követelményekről szóló 
törvényben és a jelen rendeletben meghatározott követelményeknek és az egy főre eső 
lakóhelyiség hasznos alapterületének mértéke, - a lakás alapterületére és a nyilvántartás 
szerint oda már bejelentkezettek számára figyelemmel - nem éri el a 6 négyzetmétert. 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő öt napon belül lép hatályba, rendelkezéseit csak a 
hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 
4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 

Tiszavasvári, 2011. május 26. 
 
 
 

 D r .  F ü l ö p  E r i k  Bundáné Badics Ildikó  
 polgármester jegyző 
 
 

A rendelet kihirdetve: 2011. május 30. 
 
 
 
 
 

Bundáné Badics Ildikó 
                 jegyző 
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                        a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 18/2011. (V.30.) önkormányzati 
rendelet indokolása 

 
 
 

1. Általános indokolás 
 
Tapasztalataink szerint az elmúlt tíz évre visszamenőleg előforduló és egyre inkább 
súlyosbodó probléma, hogy városunkba betelepülni kívánó személyek, építési-, használatba 
vételi engedéllyel nem rendelkező, tulajdoni lapon fel nem tüntetett, emberi tartózkodásra 
mind állagában, mind méreteinél fogva alkalmatlan épületbe kívánnak bejelentkezni. Ez a 
jelenség ösztönöző hatással van arra, hogy engedély nélkül, mindenféle emberi tartózkodásra 
alkalmatlan, és testi épségre veszélyes létesítményeket építsenek. Vannak olyan 
településrészek, ahol egy lakásba közel 100 fő van bejelentkezve, mivel a vonatkozó 
jogszabály a bejelentkezéshez szükséges feltételként nem ír elő semmilyen korlátot az egy 
főre jutó négyzetméter meghatározásával. 
Sajnos ilyen környezetben sem a közbiztonság, sem a közegészség nem biztosítható. Ezek 
hiánya önkormányzati eszközökkel nem pótolható. A helyzet közrendvédelmi szempontból is 
bűnmegelőzési célzatú lépéseket igényel. 
2010. évben ebben e tárgyban rendeletet fogadott el a testület, melynek felülvizsgálata 
vált szükségessé, egyrészt annak szigorítása, másrészt a jogszabály-szerkesztési 
követelményeknek való megfelelés érdekében. 
A rendelet-tervezet a vonatkozó központi szabályozást mintegy kiegészítve (a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi 
LXVI. törvény; a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. tv. végrehajtásáról szóló, többször módosított 146/1993. (X. 26.) korm. rendelet; az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló külön jogszabály) határozza 
meg a bejelentkezéshez szükséges minimális lakás, illetve lakrész nagyságát, valamint azokat 
a műszaki paramétereket, melyeknek meg kell felelnie a lakásként használt épületnek, 
építménynek. Abban az esetben, ha a lakás nem felel meg ezen előírásoknak, a bejelentkezés 
elutasításra kerül.  
 
 

Részletes indokolás  
 

1-3. §-hoz 
 
 

A rendeleti szabályozás a vonatkozó jogszabályi szabályozást egészíti ki. Az egy főre jutó 
lakrész nagyságának meghatározásával szabályozható az egy lakásba bejelentkezni kívánók 
létszáma, és ezzel a fiktív bejelentkezések száma.  

 



 294

 

Tárgy (12.np.):  Előterjesztés a Piano Feast Management Koncertrendező Kht. 
„v.a.” végelszámolásáról, a záró mérleg és a vagyonfelosztási 
javaslat tudomásul vételéről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – 
testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

120/2011.(V.26.) Kt. sz. 
határozata 

 
 

a Piano Feast Management Koncertrendező Kht. „v.a.” végelszámolásáról,   
a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat tudomásul vételéről 

 
 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Piano Feast Management 
Koncertrendező Kht. „v.a.” 2010. évi gazdálkodásának mérlegadatait tartalmazó, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóság által tartott záró ellenőrzéssel jóváhagyott zárómérlegét megtárgyalta és 
azt az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület a Piano Feast Management Koncertrendező Kht. „v.a.” 

végelszámolása során készült vagyonfelosztási javaslatában foglaltakat tudomásul 
veszi. A felosztható vagyonból az egyes törzsbetétek arányában megállapított, az 
Önkormányzatnak járó  60.700.-Ft. összegű részesedést az Önkormányzat 11744144-
15404761 számú költségvetési elszámolási számlájára kéri átutalással teljesíteni. 

 
 
 
Határidő: esedékességkor   Felelős:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 
2010. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának 
alakulásáról és közszolgáltatás igénybevételéről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – 
testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
 
Mivel kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

121/2011.(V.26.) Kt. sz. 
határozata 

 
 
 

a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2010. évben végzett 
tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről 

 
 
 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közforgalmú közlekedést 
biztosító vállalkozó 2010. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a 
közszolgáltatás igénybevételéről készült beszámolóját megtárgyalta és azt az előterjesztett 
tartalommal elfogadja. 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, 
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, ezért Dr. Fülöp 
Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

122/2011. (V.26.) Kt. sz.  

határozata 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelemmel a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. §. (2) bek. c/ pontjára, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 9. § (1) e) 
pontjára és a 10. § (4) bekezdésében foglaltakra, a Kormányrendelet 20.§-ában foglalt 
felhatalmazás alapján - a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára 
vonatkozó alábbi módosítást elfogadja. 
 
1./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 191/2010. (X.28.) 
Kt. számú határozat az ügyfélfogadás rendje címet viselő 26. §-a 1. pontján belül a 
Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje az alábbira módosul: 

 
A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 8.00-12.00 óráig 
Kedd: nincs 
Szerda: 8:00-12:00 óráig és 13.00-17.00 óráig 
Csütörtök: 8.00-12.00 óráig 
Péntek: nincs 

 
2./ A módosítás 2011. június 15-én lép hatályba. A módosítással nem érintett rendelkezések 
változatlanul hatályban maradnak. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosításnak a Hivatal 
dolgozóival és az állampolgárokkal való megismertetéséről. 
Határidő: azonnal                 Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának 
kiválasztásához szükséges pályázat kiírásáról és a pályázati eljárás 
meghatározásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető  
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – 
testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
123/2011. (V. 26.) Kt. számú 

 határozata 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásához szükséges pályázat 
kiírásáról és a pályázati eljárás meghatározásáról 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 92/A §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázatot ír ki, melyre ajánlattevőként az alábbiakat 
kéri fel: 

 a)    B*M*K Audit-Conzulting Kft. 
Morgós János ügyvezető 
4400 Nyíregyháza, Búza tér 9. 

b)    Mátrai Istvánné bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló 
4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 53. 

c)    P. V. Auditor Kft. 
Varga János ügyvezető 

 4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán u. 12. 
 

2. A pályázati felhívás feltételei az alábbiak: 
a)   Ellátandó feladatok. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV. törvény 92/A §-ban az önkormányzatra vonatkozó könyvvizsgálói 
feladatok elvégzése. Különös tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére 
vonatkozóan az alábbiakra: 
- az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló auditálása (megbízható és valós-e 

a pénzügyi helyzetről nyújtott kép) 
- a költségvetési és zárszámadási rendelettervezetek vizsgálata (módosítások is) 
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- a pénzügyi helyzet elemzése, különösen az adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalások tekintetében 

- tanácsadás, gazdasági döntések véleményezése 
       b) Pályázóval szemben támasztott feltételek: 

- természetes személy esetén a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett 
könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő „költségvetési minősítés” megléte 

- gazdasági társaság, szervezet esetén könyvvizsgálói tevékenység folytatására 
jogosultság, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a társaságokról vezetett 
névjegyzékben történő felvétel, igazolva a könyvvizsgálatot végző természetes 
személy „bejegyzett könyvvizsgálói” jogosultságát és a „költségvetési 
minősítést” 

- a természetes személynek és a gazdasági társaságnak is érvényes 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie 

- a pályázónak nyilatkoznia kell az Ötv. 92/B.§.(2) bekezdése szerinti 
összeférhetetlenségről 

       c) A pályázathoz csatolni kell: 
- a kamarai tagság igazolását 
- a költségvetési minősítésű könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumot 
- a könyvvizsgálói felelősségbiztosítási kötvény másolatát 
- esetlegesen referencia-igazolást 
- árajánlatot 
- szerződéstervezetet 

     d) A szerződés tervezett időtartama: 2011. július 1-től 2012. június 30-ig.  
 
      3. Az ajánlatkérés elkészítésével, az ajánlatok bontásában, értékelésében és a javaslattételben 

közreműködő bizottság megalakításával megbízza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
 
 
Tárgy (16.np.): Előterjesztés a Városi Kincstár határozott idejű megbízás lejárta miatt 

megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat 
kiírásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 
2 tartózkodással a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Javasolta, hogy kerüljön be a határozatba, hogy a Tiszavasvári lakosokat előnyben részesíti az 
álláspályázat elbírálásánál a Testület. 
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Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Megjegyezte, hogy az elhangzott javaslat kapcsán, hogy nem biztos, hogy célszerű egy ilyen kitételt 
beépíteni a pályázatba, mivel ez egy országos pályázat, és ha ilyen kitétel is szerepel benne, olyan 
mintha a nem helyi lakosokat ki akarnák zárni a pályázatból. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

124/2011. (V.26.) Kt. számú 
 határozata 

 
Városi Kincstár – határozott idejű megbízás lejárta miatt - megüresedő vezetői 

álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet a Városi Kincstár Tiszavasvári 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2011. szeptember 3 - 2016. 
szeptember 2. napjáig szól.  

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthory u 6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Tiszavasvári Város Önkormányzat által alapított részben önálló költségvetési intézmények operatív 
gazdálkodásának bonyolítása, az intézményekkel a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjére 
vonatkozó megállapodás szerint. Az intézmények folyamatos működéséhez szükséges műszaki 
ellátó feladatok személyi állományának biztosítása. A közhasznú, közcélú és közmunka programok 
keretében történő foglalkoztatás szervezése és koordinálása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a Képviselő-testület által az adott munkakörre megállapított határozott 
időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

 Jogi, vagy pénzügyi-számviteli, vagy műszaki felsőfokú iskolai végzettség,  
     legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  
         büntetlen előélet  
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

    legalább 1-3 év vezetői tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 részletes szakmai önéletrajzot 
 vezetői programot 
 végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
 nyilatkozatot arról, hogy - pályázatával kapcsolatban- testületi ülés keretében kívánja-e 

zárt ülés megtartását. 
 nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a 

pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 3. 
napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bundáné Badics Ildikó jegyző nyújt, a 
42/520-500 -as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4239-6/2011., 
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Képviselő-testület a pályáztató által felkért, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakmai-szakértői bizottság írásbeli véleményezését 
követő ülésén bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 

         Tiszavasvári Város Honlapja – 2011. május 27. 
         Vasvári Hírmondó Tiszavasvári – 2011. június 10. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon 
szerezhet.  
 
Felkéri a polgármestert a pályázat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes oldalán, a Vasvári Hírmondóban és a Város honlapján történő 
megjelentetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. május 30.                                Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 



 311

 
Tárgy (17.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

épületén napelemek elhelyezésével kapcsolatos pályázat eredményéről. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Csikós László Márk Építési irodavezető 
 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 
1 tartózkodással a határozat – tervezet „A” alternatívájának elfogadását javasolja a Képviselő – 
testület számára. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága határozatképtelen volt, ezért az 
előterjesztésről nem hozott döntést. 
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy a pályázati önrészt hitelből kívánja-e finanszírozni az Önkormányzat. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Tájékoztatott arról, hogy a pályázat megvalósításának határideje 2011. november 1., és az önerőt 
hitel felvételével szeretné finanszírozni az Önkormányzat. Hozzátette, hogy ez a pályázat azért is 
lenne kedvező az Önkormányzat számára, mivel megvalósítása esetén töredékére csökkennének a 
Polgármesteri Hivatal energiafelhasználásának költségei, és 2-3 év alatt meg is térülne a ráfordított 
pénz. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt Dr. Fülöp Erik 
polgármester az előterjesztés Pénzügyi Bizottság által javasolt „A” alternatíváját szavazásra 
bocsátotta. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

125/2011. (V.26.) Kt. számú 
határozata 

 
A Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén 

napelemek elhelyezésével kapcsolatos pályázat eredményéről 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
1) Kifejezi szándékát, hogy az „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületében” című pályázat megvalósításához az 
Irányító Hatóságot képviselő Energia Központ Nonprofit Kft. által megítélt bruttó 49.997.000 
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Ft támogatást igénybe veszi, és a beruházást bruttó  8.823.000 Ft önkormányzati önerő 
biztosításával megvalósítja. 

 
2) Felkéri a polgármestert, hogy a 
 

- Támogatási Szerződés aláírásához szükséges dokumentumok benyújtásáról 
gondoskodjon, 

- Támogatási Szerződést írja alá, 
- felmerülő közbeszerzési eljárás lefolytatásához az Ajánlattételi felhívást készíttesse el és 

terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a beruházással kapcsolatban felmerülő önerő fedezetére tegyen javaslatot 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása alkalmával. 
 
Határidő: esedékességkor Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

126/2011. (V.26.) Kt. számú 
határozata 

 
A Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületének 

tetején napelemek elhelyezésével kapcsolatos 
43/2011. (III.7.) Kt. számú határozat módosításáról 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 43/2011. (III.7.) Kt. számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja 
 
 
1) A határozat címe a következőre módosul: 

 
„Napelemes rendszer kialakítása Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban” 

 
2) A határozat 1. pontja a következőképpen módosul: 

 
Kifejezi szándékát, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Környezet és Energia 
Operatív Program keretében kiírt KEOP-2011-4.2.0-A kódszámú, Helyi hő, hűtési és villamos 
energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című felhívásra pályázatot nyújt be 
„Napelemes rendszer kialakítása Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban” címmel 

 
3) A határozat 4. pontja a következőképpen módosul: 

 
A beruházás megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendeletében biztosítja. 

 
4) Egyéb vonatkozásban a 43/2011. (III.7.) Kt. számú határozat rendelkezései maradnak 

hatályban. 
 

5) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az Energia Központ Kft-nek (1134 
Budapest, Váci u. 45. „A” épület 6. emelet). 

 
 
Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés a Város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2010. 
évi ellátásának átfogó értékeléséről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – 
testület számára. 
 
Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – 
testület számára. 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
127/2011. (V.26.) Kt. számú 

határozata 
 
 

Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak  
2010. évi ellátásáról 

 
 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a város 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
átfogó értékelést megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatáról a Szabolcs-Szatmár Bereg 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát tájékoztassa. 
 
 
Határidő:                                                                         Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

1. pont esetében: 2011. május 31. 
2. pont esetében: 2011. június 5. 
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                                                              a 127 /2011. (V.26.) Kt. sz. határozat melléklete 

 
 

Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak  

 
2010. évi ellátásáról 
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I. Bevezető 
 
A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, a tárgyévet 
megelőző évi átfogó értékelésemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdésén alapuló kötelezettségemnek 
teszek eleget. Az átfogó értékelést minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott 
tartalommal – kell elkészíteni, és a Képviselő-testület elé terjeszteni, annak megtárgyalása végett. 
Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 
A testület által elfogadott értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A gyámhivatal az 
értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. 
A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és 
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 
 
II. A város demográfiai mutatói: 
 
állandó lakosok száma: 13. 514 fő 
0-18 évesek száma:    3. 454 fő 
tankötelesek száma:    2.322  fő 
 
 
III. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
 
(I) A gyermekvédelmi rendszer az önkormányzatok által nyújtható pénzbeli és 
természetbeni ellátások tekintetében a 2009-as évhez viszonyítva nem változott a 
2010-es évben. Az önkormányzat ötféle gyermekvédelmi ellátást biztosít és 
biztosított a Gyvt. alapján: 
 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – természetbeni ellátásként;  
- egyszeri támogatás – pénzbeli ellátásként; 
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás – pénzbeli ellátásként; 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – pénzbeli v. természetbeni ellátás. 
- óvodáztatási támogatás. 
(II)  
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnése és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
bevezetése indokolta a Gyvt. pénzbeli és természetbeni ellátásainak folyósítása tekintetében a 
hatásköri szabályok módosítását. A módosítás következtében 2009-től a települési önkormányzat 
képviselő-testületének hatáskörében maradt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása 
és folyósítása, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, mint új ellátásra való jogosultságot a 
települési önkormányzat jegyzője állapítja meg, míg a törvény értelmében szintén a jegyző 
folyósítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő ún. egyszeri támogatást is. Az 
óvodáztatási támogatás jegyzői hatáskör. 
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(III)  1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
 
(IV) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás formája a természetbeni kedvezményekre 
jogosító rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 2006-ig rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásról beszéltünk, mely pénzbeli támogatási forma 2006-ban beépült a családi pótlékba. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogintézménye létrehozásának indoka volt a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatáshoz kötődő egyéb gyermekvédelmi kedvezmények (pl.: ingyenes, ill. 
kedvezményes étkezés, tankönyvtámogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési díj 
támogatása) igénybevétele lehetőségének további biztosítása a rászoruló gyermekek részére. 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat 
jegyzője állapítja meg és arról hatósági bizonyítványt (quázi határozatot) állít ki. A bizonyítvány 
érvényességi ideje 1 év. 

 
A szociális biztonság megteremtését szolgálta az is, hogy amikor a jogalkotó 2009. szeptember 1-
jétől emelte a családi pótlék összegét, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító 
jövedelemhatárt is megemelte, hogy ezzel a család jövedelmének emelkedése miatt ne essenek ki a 
rászoruló gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek köréből. Hiszen a család 
egy főre eső jövedelmének ebből az okból történő növekedése miatt sok gyermek kieshetett volna a 
kedvezményezetti körből. 

A megemelkedett családi pótlék összege miatt a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 
jövedelem összege - ha csupán minimálisan is – meghaladta volna az öregségi nyugdíjminimum – 
2008. évben, valamint 2009. évben szeptemberig - 125, illetve 135%-át. Ezért 2009. szeptember 1. 
napjától a jövedelemhatárt - csakúgy, mint a 2008-as évben  - 5-5%-al emelte meg a jogalkotó, 
biztosítva ezáltal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők további jogosultságát.  

 
(V) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatára, mint a jogosultság feltétele, 
így 2010. évben az alábbiak szerint alakult:  
(VI) - a családban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatta meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: öny.) 130%-át (2010. évben: 
37.050.-Ft),  
(VII) - egyedülálló esetében, valamint, ha a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, ill. a 
nagykorú gyermek részére saját jogán megállapított kedvezmény esetében az öny. 140 %-át 
(2010. évben: 39.990.-Ft).  
(VIII) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (öregségi nyugdíjminimum) összege 
több éve változatlan, 2010. évben és jelenleg is: 28.500.- Ft. 
 
Itt említendő meg azon személyek köre, akik nagykorúvá válásuk után is jogosultak a 
gyermekvédelmi kedvezményre. 
Amennyiben az egyéb jogosultsági feltételek is fennállnak a nagykorúvá válása után is jogosult a 
gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 
- nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, 
vagy 
-  felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 
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Az elmúlt évben 811 (2009. évben: 623 család) család igényelte az ellátást.  
A kedvezményben részesülő gyermekek szám: 2050 fő (2009. évben: 1853 fő). 
Saját jogán jogosul a kedvezményre: 83 fő (2009-ben: 35 fő). 
A 2010-es évben a helyt adó határozatok száma: 782 (2009. évben: 623)  
Elutasító határozat: 29 (2009. évben: 56) 
 
Lejárat esetén a kedvezményt mindig újra kell kérelmezni, az éves érvényességi időn belül 
nincs kötelező felülvizsgálat. Ebből adódóan azoknál a kérelmezőknél, akik nem fordítanak elég 
figyelmet a határidőkre, azok esetében 1-2 hónap kimaradás keletkezhet a jogosultságban, ez pedig 
azt vonja maga után, hogy az egyszeri támogatásból, az ingyenes vagy kedvezményes étkezésből, 
továbbá az ingyenes tankönyv ellátásból kikerülnek, mivel a jogosultság visszamenőlegesen nem 
érvényesíthető, csak a kérelem beadásától illeti meg a szülőt vagy más törvényes képviselőt.   
 
2009. október 1. napjától a Legfőbb Ügyészség jelzése nyomán a gyermekvédelmi törvény 
adatkezelésre vonatkozó rendelkezései kiegészültek azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságra vonatkozó adatok a közoktatási és felsőoktatási 
intézménynek a gyermeknek, fiatal felnőttnek járó természetbeni ellátások és kedvezmények 
igénybevétele céljából továbbíthatók. Előfordult ugyanis, hogy a szülő nem jelentette be az 
oktatási intézménynek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, aki 
emiatt ellátásoktól, kedvezményektől (pl. ingyenes étkeztetés) esett el. 
 
III.1.1. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés (a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez kötődő támogatási formaként): 
 
A Gyvt. 148. §-a határozza meg azoknak a gyermekeknek a körét, akik ingyenesen, vagy 
kedvezményesen étkezhetnek.  
 
2010. évben a gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

-  bölcsődés, 
-  óvodás, 
- 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 
- fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

intézményben elhelyezett, fenti pontok szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 
100%-át kell kedvezményben részesíteni. 
 
A fenti körbe nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és 
tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 
- a (fent megjelölt 100 %-os térítési díj hatálya alá nem tartozó) tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani. 
 
2009. évben a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiában foglaltaknak megfelelően a 
módosítás kiterjesztette az ingyenes gyermekétkeztetést - a bölcsődés, óvodás, 1-5. évfolyamon 
tanuló gyermekeken túl - a 6. évfolyamos rászoruló tanulókra is. 2010. évben a kör tovább bővült a 
7. osztályos tanulókra. 2011-től az ingyenes étkezés az 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 
vonatkozásában áll fent a jogszabályi feltételek fennállta esetében. 
 
2009. december 30. napján lépett hatályba az a módosítás, mely szerint 1-7. osztályig étkeznek 
ingyenesen a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek. 
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A gyermekétkeztetés a nevelési-oktatási intézményekben biztosítva van.  
2010. évben 50 %-os kedvezménnyel étkezett: 
- a bölcsődében: 18 fő 
- az óvodában átlagban/hó: 34 fő (Ezen felül a Magiszter Alapítványi Óvodában: átlagban 1 fő) 
- az általános iskolában: 99 fő (Ezen felül a Magiszter Alapítványi Általános Iskolában: átlagban 1 
fő) 
Ingyenesen étkezett: 
- a bölcsődében: 66 fő 
- az óvodában átlagban/hó: 123 fő (Ezen felül a Magiszter Alapítványi Óvodában: átlagban 139 fő) 
- az általános iskolában: 354 fő (Ezen felül a Magiszter Alapítványi Iskolában: átlagban 353 fő) 
 
III. 2.) Egyszeri támogatás: 
 
Az egyszeri támogatás pénzbeli támogatás. A nevével ellentétben – mely a 2006. előtti 
szabályozásból maradt vissza – egy évben kétszer nyújtandó. 
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
-  a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, 
- a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 
pénzbeli támogatást folyósít. 
 
Ez a pénzbeli támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez társul, erről külön 
határozatot nem kell hozni.  
 
Az összege 2010. évben: 5800.-Ft/fő, mindkét alkalommal. (2006. évben ez az összeg 5000.-Ft 
volt. 2007-ben 5500.-Ft, 2008-tól jelenleg is 5800.-Ft. Mértékét a mindenkori költségvetési törvény 
határozza meg. A törvény értelmében szintén a jegyző folyósítja a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez kötődő pénzbeli támogatást is.) 
 
Az évi kétszeri pénzbeli ellátás biztosítása a gyermekek nagyobb szociális biztonságát garantálja.  
Júliusban 1920 fő (2009. évben: 1.780 fő) gyermek jogán 11.136.- eFt (2009. évben: 10.324.-eFt), 
novemberben 2180 fő (2009. évben: 1.885 fő) jogán 12.644.-eFt (2009. évben: 10.933.-eFt) került 
a szülők részére kifizetésre, melyet 100%-ban térít meg részünkre a központi költségvetés. A 
kifizetésre nem postai úton kerül sor. 
 
III. 3.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:  
 
Amikor a jogalkotó a rendszeres gyermekvédelmi támogatást beépítette a családi pótlékba, és 
létrehozta a gyermekvédelmi kedvezmény természetben nyújtandó formáját a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményt, a korábban emelt összegű rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő kör számára egy új támogatási formát határozott meg, kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatás elnevezéssel. 
 
Azok a személyek, akik korábban emelt összegű rendszeres gyermekvédelmi támogatásra voltak 
jogosultak 2006. évtől ilyen formában kapnak támogatást.   
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki 

-  a gyermek tartására köteles, és 
- nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális 

pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. 
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A törvény ezen jogosulti kör számára egyrészt egy havonta járó támogatást, a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatást vezet be, másrészt évente két alkalommal a támogatáshoz kötődő 
„egyszeri támogatás” folyósítását rendeli el.  
 
A támogatás határozatlan időre kerül megállapítása, mely jogosultságot egy évben legalább egyszer 
felül kell vizsgálni. 
 
Tiszavasváriban 2010. évben nem került megállapításra kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás. 
 
III. 4.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mellett egyre több család részesült rendkívüli 
juttatásban, továbbá a rendszeres kedvezményre nem jogosult, de nehéz anyagi helyzetben 
lévő családok gyermekei részére főleg az iskolakezdéssel összefüggő megnövekedett 
kiadásokhoz adtunk támogatást. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása és 
folyósítása, a települési önkormányzat képviselő-testületének hatásköre. Átruházott 
hatáskörben a polgármester állapítja meg a jogosultságot. 

 
A következő táblázat az elmúlt 5 év adatait hasonlítja össze: 

év 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
Gyermekek 
száma 

346 fő 357 fő 251 fő 224 fő 282 fő 

1 főre jutó 
támogatás 

4.295 Ft/fő 4.429 Ft/fő 4.886 Ft/fő 4000 Ft/fő  3993 Ft/fő 

Kifizetett 
összeg 

1.486 eFt 1.581 eFt 1.226 eFt 882.500. eFt 1.126. eFt 

 
Ezt a támogatási forma 100 %-ban az önkormányzati költségvetésből finanszírozandó. Nincs 
rá központi normatíva. 
 
A költségek csökkentése érdekében már 2009./2010. években is jellemző volt, hogy amennyiben 
valaki több ellátásban is részesült az önkormányzattól (átmeneti segély, ütemezett segély), vagy az 
„Út a munkában program” keretében dolgozott nem részesült ebben az ellátási formában. 
Mindemellett természetesen amennyiben olyan esemény következett be, amely - a fentiek mellett - 
rendkívüli méltánylást igényelt az önkormányzat megállapította a támogatást. Alapvetően a segély 
helyett munkabér program bevezetésével csökkent az ebben a formában nyújtott segélyek 
száma.  
 
 
 
III. 5.) Óvodáztatási támogatás: 
 
A Gyvt. 2008. július 3. napjától hatályos módosítása vezette be az óvodáztatási támogatás 
jogintézményét.  
A Gyvt. csak az óvodáztatási támogatás feltételrendszerét, ill. a formáját határozza meg. E szerint a 
támogatás nyújtható pénzben és természetben is. 
 
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának feltételei az alábbiak: 
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- az a szülő részesül kedvezményben, aki három- illetve négy éves gyermekét beíratta az 
óvodába, továbbá 
- gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról (ennek vizsgálata az óvoda által 
kiállított igazolás alapján történik), és 
- akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll,  
- valamint feltétel, hogy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő/szülők 
nyilatkozzon/nyilatkozzanak, hogy a gyermekének/gyermeküknek három éves koráig legfeljebb 
az iskola nyolcadik évfolyamát fejezte be sikeresen. 
 
Ezen túl a végrehajtási rendelet egyéb részletszabályokat határoz meg, melyek az alábbiak: 

- a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában 
tartózkodik, 

- az igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladhatja meg a 
munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25 %-át, azzal, hogy a mulasztásból 10 napot 
július-augusztus hónapokban a 25 % megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 

 
Az óvodáztatási támogatás főszabály szerint pénzbeli támogatás. 
A Gyvt-t a 20/C. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy 
az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőknek gyermeke 
részére természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást, a gyermek beíratását 
követő hét munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani. 
 
A gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) számú rendelet (továbbiakban: 
R.) módosítására a fenti felhatalmazás alapján került sor, annak érdekében, hogy ezek a 
hátrányos helyzetben lévő gyermekek biztosabb garancia mellett kapják meg a kellő támogatást az 
óvoda megkezdéséhez.  
 
Ebben az ellátotti körben sok esetben a szülők maguk is életvezetési, anyagi, és egyéb problémákkal 
küzdenek, így nem lehet megnyugtató képet kapni arról, hogy a támogatást valóban a gyermekre 
fordítják-e, illetve megfelelően fordítják-e a gyermekre. A gyermekjóléti szolgálat azonban 
garantáltan a gyermek szükségleteire figyelemmel vásárol felszerelési tárgyakat, ruhát, eszközöket 
– a jogszabályban meghatározottak szerint - a természetbeni támogatásként megállapított 
pénzösszeg erejéig. 
 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Gyer.) 68/G. § (5) bekezdése konkrétan megfogalmazza, hogy a 
természetben nyújtott óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának 
segítése, formája különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag 
biztosítása.  
Kimondja továbbá a Gyer. 68/H. § (4) bekezdése, hogy a települési önkormányzat jegyzője az 
első alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási támogatást a gyermekjóléti szolgálat 
közreműködésével biztosítja. 
 
Mindezek alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 39/2008 (XII.19.) 
rendelet 1. §-ában az alábbi szabályozást vezette be:  
Az első alkalommal folyósításra kerülő óvodáztatási támogatást pénzbeli támogatás helyett a 
szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatásként kell nyújtani.” 
 
Természetesen a támogatás csak azok részére volt megállapítható, akik a Gyvt.-t módosító 
törvény hatályba lépését (2008. július 3. napja) követően íratták be három, vagy négyéves 
gyermeküket óvodába.  
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Az ellátás természetben nyújtható formája pedig csak a 2009. január 1. napja után beíratott 
gyermekek esetében volt megállapítható. (Továbbá az önkormányzati rendelet megalkotását 
követően benyújtott kérelmek esetében.) Ez esetben a gyermek beíratását követő 7 napon belül, 
2009. szeptember 1. napjától – a közigazgatási eljárási törvény hatályba lépésétől megváltozott 
határidő számítási szabályokhoz igazodóan – 15 munkanapon belül kellett/kell a támogatást a szülő 
rendelkezésére bocsátani. Ennek a határidőnek a betartása a kezdetekben gondot okozott, mivel a 
beíratást követően a szülőnek kérelmet kellett volna benyújtania a jegyzőhöz, mely kérelem 
benyújtásának – esetenként több hetes - késedelme esetén a beíratást követő 7 napos határidő 
betartása gyakorlatilag kizárt volt. Ez a helyzet később a hivatal és az intézmény közötti szoros 
kommunikáció révén javult. 
Főszabály szerint a támogatás nyújtásának időpontjai: június és december hónapok. A természetben 
nyújtott óvodáztatási támogatás értéke első alkalommal húszezer forint (a beíratást követő 7 
napon/15 munkanapon belül folyósítja a jegyző). Ezt követően, amennyiben a szülő az év első 
felében részesült a támogatásban, a következő támogatási összeg tízezer forint immár pénzben 
nyújtandó támogatásként került folyósításra a decemberi hónapban.  
 
Első alkalommal az részesült pénzbeli támogatásban, aki 2009. január 1. napja előtt íratta be 
gyermekét az óvodába. A pénzbeli támogatásban részesülők első alkalommal júniusban kaptak 
támogatást, amennyiben a beíratás és a rendszeres óvodába járás tényét az óvoda leigazolta. Ezt 
követően adott év december hónapjában került sor a jogszabály alapján az ismételt folyósításra. 
A pénzbeli támogatás összege első alkalommal gyermekenként tízezer forint volt, ezt követően 
esetenként, és gyermekenként tízezer forint került folyósításra december hónapban is.  
Az óvodáztatási támogatás esetében nem kell ismételt kérelemmel élni, mivel a megállapító 
határozat tartalmazza a folyósítás időpontjait. A folyósítást megelőzően azonban a jogszabályban 
meghatározott időpontig meg kell küldenie az óvodának a rendszeres óvodába járatást tényét 
igazoló okiratot a jegyző részére. E nélkül nincs folyósítás. 
 
2009. évben ennek a támogatási formának a költségvetési kerete tervezésekor csak találgatni 
lehetett az igénylés mértékét. A betervezett 2.200.-eFt keretből 920.-eFt került felhasználásra. 
Összesen 52 fő részesült a támogatásban. Ebből 40 fő természetben, 12 fő pénzbeli formában. 
Akkor azonban csak a második félévvel kellett számolni, míg 2010-ben már az évi kétszeri 
támogatással kellett tervezni. A 2010-es évben 2000-eFt keret került megállapításra a 
költségvetésben. Ebből 1.400.-eFt lett felhasználva. 
Az óvodáztatási támogatás 100 %-os állami támogatottságú ellátás. 
 
III. 6.) Nyári gyermekétkeztetés: 
 
2010. évben a települési önkormányzatok 2010. június 16-a és augusztus 31-e közötti időszakban 
vállalhatták, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, gyermekek számára, 
legalább 44, legfeljebb 54 munkanapra folyamatosan, napi egyszeri meleg - kivételes esetben 
felmelegíthető étel – formájában, étkezés biztosítanak.  
A jogszabály a meleg étkeztetésben határozta meg az igénybevétel módjának főszabály szerinti 
formáját, és többek között – településekre bontva - meghatározta az állami támogatás összegét, 
valamint az egy gyermekre járó napi összeget is. 
A szociális nyári étkezés címén igénybe vehető állami hozzájárulás egy gyermekre jutó napi 
összege 2010-ben 370 forint volt, azaz 54 munkanapra 19.980.-Ft, fejenként. A kötött felhasználású 
állami támogatás összege összesen: 7.872.120.-Ft volt. 
 
A 2008-as évben az igényfelméréseket követően merült fel az a probléma, hogy a szociális 
étkeztetéssel érintett körben összesen 109 fő igényelte a meleg étkezést, míg a konzerv formájában 
történő étkezés biztosítására túljelentkezés mutatkozott.  
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Ezért bár a rászoruló és a jogosulti körbe tartozó gyermekek száma, és általában az étkezésre való 
igény is magas volt, valamint a jogszabály is a meleg étkeztetési formát preferálta, mégsem tudtuk 
kivitelezni a melegkonyhás étkezést. A melegkonyhás étkeztetés iránti nagyon alacsony 109 fős 
érintettségre tekintettel 2008-ban a felmelegíthető konzerv formájában nyújtott támogatás mellett 
döntött a testület, hiszen az elsődleges cél az volt, hogy a maximális támogatási keretösszeg 
felhasználásával biztosítsák az étkeztetést.  
 
2009. évben azonban a képviselő-testület a korábbi évek gyakorlatától eltérően úgy határozott, 
hogy a meleg étkeztetést választja a szociális nyári étkeztetés formájául, és ennek lebonyolítására 
a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Non-profit Kft-t bízza meg.  
 
2009-ben a testület már nem kívánta felmelegíthető étellel helyettesíteni a meleg étkeztetést, főként, 
hogy a jogszabály rögzítette, hogy arra csak akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat a meleg 
étkeztetést nem tudja megszervezni. Mivel a testület következetes volt abban, hogy a jogszabályban 
foglaltak szerint 2009. évben kizárólag meleg étkeztetéssel kívánja megoldani a nyári étkeztetést, a 
szülők is átgondolták, hogy ilyen formában, megfelelő szervezés mellett mindenképpen előnyösebb 
az étkeztetés igénybevétele, mintha nem igénylik az ellátást. A testület ekkor az igénylők számához 
mérten, azaz a felmérések adatai alapján kívánta meghatározni, hogy a maximális keretösszegből 
milyen részt kíván igényelni. 
 
2010. évben a meleg étkeztetés formájában biztosított nyári étkeztetés iránti igények magas száma 
bizonyította a szülők megelégedettségét, így 2010. évben, a megigényelhető 394 fő gyermeklétszám 
mellett 70 főre jelentette be az önkormányzat a pótigényét.  
 
Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 2010. május 31. napján kelt tájékoztatása 
értelmében a pótigény figyelembe vétele mellett összesen 434 főre kapta meg végül az 
önkormányzat az étkeztetés lehetőséget, összesen: 8.671.320-Ft összegben. 
 
Az iskolák, az óvoda, valamint a gyermekjóléti szolgálat felmérése alapján a maximális keretszámot 
meghaladó igénylések miatt ki kellett alakítani egy szempontrendszert, hogy lehetőség szerint minél 
több család rászoruló gyermeke kapjon segítséget, mivel a túljelentkezés miatt nem volt biztosítható 
minden jelentkező és egyébként jogosult személy részére az étkezés.  
 
Elsődleges szempont volt, hogy a rászoruló családok legalább egy gyermekükre tekintettel kapjanak 
ételt, ezáltal minél több család legyen bevonva a támogatottak körébe. Ezek alapján a szempontok 
alapján készített a hivatal egy listát, és a kiosztható ételadagokat elsősorban a többgyermekes 
családok, valamint családgondozók véleménye szerint különösen rászorult családok gyermeke(i) 
között osztotta szét az önkormányzat.  
 
Az egyeztetéseket követően végül a Pethe Ferenc Iskolai Egységben felmért igények alapján a 
Közösségi Házban (Széles u. 1. sz.) 178 fő, a Vasvári Pál Iskolai Egységben 161 fő, míg a 
Kabay János Iskolai egységben 125 fő részére osztottak meleg ételt a Kft. munkatársai. A kiosztás 
a Kft. által megvásárolt műanyag, zárható edényekben történt. Az ételek összetételét tekintve a Kft. 
- mivel a 370.-Ft fejadagból történt az ételtartók megvásárlása is – arra törekedett, hogy kiadós, 
tartalmas főétkezésben legyen része a gyermekeknek. Ezért a legtöbb esetben leves nélkül főztek 
másodikat, abból viszont nagyobb adagot. A menün szerepelt a babgulyás hússal és mellé sütemény 
is. Későbbi visszajelzések alapján a kiosztott adagok sok esetben két gyermek számára is 
elegendőnek bizonyultak. A Kft. nagy hangsúlyt fektetett a változatosságra, valamint a 
gyermekétkeztetésben – a gyermek korának és szükségleteinek figyelembevételével - előírt 
követelmények betartására. Az osztás minden munkanapon meghatározott időpontban, 12 órától 13 
óráig tartott.  
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Az állami támogatással 2010. szeptember 15-ig kellett elszámolnunk a Magyar Államkincstár 
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága felé, melyre 2010. szeptember 7. napján sor került. 
 
 
III. 7.) Élelmiszersegély, mint egyéb természetben nyújtott támogatás (Európai 
Uniós Élelmiszersegély program) 
 
A tavalyi évben településünk is részt vett az „Európai Uniós Élelmiszersegély Program”-ban, 
melynek keretében évi két alkalommal tudott élelmiszercsomagot osztani az önkormányzat a 
program keretében meghatározott jogosulti kör részére. 
Az Önkormányzattal szerződő fél a Magyar Élelmiszerbank Egyesület (a továbbiakban 
Élelmiszerbank) volt, a szétosztásra az Élelmiszerbank és az MVH segítségével került sor.  
A sikeres önkormányzati pályázat keretében két alkalommal 2000 fő részére tudtunk európai uniós 
élelmiszersegélyt osztani. A segély kiosztás szempontjait a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal határozta meg. Azok a személyek, családok részesülhettek ilyen formában a támogatásból, 
akik az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak: 
- létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők; 
- kisnyugdíjasok; 
- hátrányos szociális helyzetű gyermekek. 
Mindezek mellett a minisztérium iránymutatása alapján, a Központi Statisztikai Hivatal által a 
létminimum értékének meghatározása céljából végzett kutatás eredményét használva, további 
szempontként vettük figyelembe a rendelkezésünkre bocsátott jövedelemkorlátokat.  
A végleges listát a polgármesteri hivatal igazgatási és szociálpolitikai osztálya készítette. A három 
kategóriából kiemelten szerettük volna támogatni a kisnyugdíjasokat, ezért 2009. évben az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól - telefonon történő egyeztetést követően - megkértük 
a városban élő – minisztérium által meghatározott kritériumoknak megfelelő - kisnyugdíjasok 
listáját. Ezt a listát végül nem kaptuk meg, a személyes adatok védelmére hivatkozva.  
 
Ezt követően a szociálpolitikai osztályon meglévő adatok és a rendelkezésünkre álló iratok 
segítségével közlekedési és a közgyógyellátásra jogosító támogatást megállapító határozataink 
alapján próbáltuk kiválogatni azokat a nyugdíjasokat, akik az ott használt jövedelemszámítás adatai 
alapján belefértek a megadott kategóriába. Megkértük a nyugdíjas klubokat is, hogy szolgáltassanak 
adatot, sajnos azonban a nyugdíjasok listáját ennyi információval nem lehetett minden lehetséges 
jogosultat érintően elkészíteni. A hátrányos szociális helyzetű gyermekekről rendelkezik az 
önkormányzat adatokkal, míg a létminimum közelében élők egy részéről járulékos jelleggel van 
tudomása a hivatalnak, hiszen azok, akik valamilyen támogatás iránti igényüket jelzik felénk, és a 
jövedelemszámítás alapján mégsem válnak jogosulttá, ebbe a kategóriába sorolhatók.  
2009. és 2010. évben is több újságcikk jelent meg a helyi újságban azzal a felhívással, hogy az 
önkormányzat várja a további rászorulók jelentkezését, főként fenti okok alapján, mivel bizonyos 
kategóriák tekintetében nem rendelkezett kellő információval a személyi kör tekintetében. 
Az élelmiszersegély osztásakor törekedett az önkormányzat arra, hogy egy családon belül több 
személyre tekintettel kerüljön megállapításra az élelmiszeradag, hogy a megjelölt mennyiség 
tényleges segítséget nyújtson, ne aprózódjon el a támogatás. 
 
2010. júliusban 4800 kg liszt, 2688  kg durum spagetti, 960 kg háztartási keksz,  800  kg 
kristálycukor, összesen 9248 kg élelmiszer, míg 2010. októberében 4800 kg liszt, 6720 kg 
tojásos spagetti és 1176 kg vaníliás karika, összesen 12.696 kg élelmiszer került kosztásra a 
Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 
családgondozóinak a segítségével. A segélyszervezet budapesti székhelyéről a kiosztás helyszínére 
történő szállítást a Lerton Trans Kft. ingyen vállalta és teljesítette.  
Mindkét alkalommal szükség volt pótosztásra, mivel voltak, akik nem jöttek el a segélyért, nem 
vették át az élelmiszercsomagot.  
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A program sikerére tekintettel a jövőben is folytatni kívánjuk az élelmiszersegély osztását. 
 
IV. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása 
 
IV.1.) Bölcsőde 2010. évi tevékenységének bemutatása (gyermekek napközbeni 

ellátásának biztosítása, ellátások igénybevétele, ezzel összefüggő 
tapasztalatok) 

 
IV.1.1. A bölcsőde tevékenységének bemutatása, tárgyi feltételek: 
 
A bölcsőde, mint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító gyermekjóléti intézmény, a családban 
élő 3 éven aluli gyermekek számára biztosít életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, szakszerű 
gondozást és nevelést. 
A bölcsőde fő prevenciós tevékenysége az elődleges prevenciós munka. Ennek a feladatnak az 
ellátásához hatékonyabb együttműködést szükséges kialakítani az észlelő –és jelzőrendszer 
tagjaival.   
A város illetékességi területén, a gyermekek napközbeni ellátását egy bölcsőde biztosítja, 2006 
évtől 60 engedélyezett férőhelyen. Az intézmény működési engedélyét Tiszalök Város 
Önkormányzatának Jegyzője adta ki, 2739-4/1998 sz. határozatával, majd módosította a törvényi 
előírásoknak megfelelően 6196/2003 sz., valamint 6697/2006. sz. határozatával.  
Ez utóbbi módosító határozat határozott időre, három év időtartamra, 2009. október 31-ig szólt. 
Amennyiben ugyanis a szakképesítéssel nem rendelkező, szakalkalmazottként foglalkoztatott 
személyeknek a szükséges szakképesítés megszerzése folyamatban van a működést engedélyező 
szerv legfeljebb három év időtartamra határozott idejű működési engedélyt adhat ki. Az ilyen 
módon kiadott határozott idejű működési engedély egyszer, legfeljebb újabb három év időtartamra 
meghosszabbítható. A bölcsőde a 2007. június 21. napján kiadott jogerős engedéllyel a 
Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába került. 
Az intézmény 2009.05.22.-től Tiszavasvári Város Jegyzőjének 4791-4/2009. számú határozata 
alapján határozatlan időtartamra szóló működési engedéllyel rendelkezik, a működési 
engedély módosítására 2009. évben került sor, mivel a szakdolgozói munkakört betöltő személyek 
közül 2 fő szakdolgozók képzése 2008. június hónapban sikeresen lezárult, ezért a szakdolgozói 
létszám képzettség tekintetében megfelel a 15/1998 NM rendelet 2.sz. mellékletében 
meghatározott képesítési előírásoknak. Módosult a működési engedély az ellátási terület 
vonatkozásában is, mely Tiszalök város kivételével az egész kistérség területére kiterjed. 
Jelenleg a bölcsőde engedélyezési szempontból – éves ellenőrzés - az Észak-alföldi regionális 
Államigazgatási Hivatal Nyíregyházi Osztálya kijelölő végzése alapján egyedi illetékesség szerint 
Rakamaz Város Jegyzőjéhez tartozik.  
 
A bölcsőde szakmai programjának elemét képezi a nehézségekkel küzdő családok, és gyermekek 
számára történő segítségnyújtás. A speciális tanácsadások a következők: - probléma orientált segítő 
beszélgetések, - konzultációs jellegű segítő beszélgetések, - önsegítő szülőcsoportok működtetése, - 
havi rendszerességgel előadások szervezése az aktuális problémákra orientálva, - 
információnyújtás.  
 
Az intézmény 3 gondozási egységében, 6 csoportszobában történik a kisgyermekek gondozása-
nevelése. 1 gondozási egység két csoportszobából, egy öltözőből és egy fürdőszobából áll.  
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IV. 1. 2. Az ellátás igénybevétele (gyermeklétszám), szakmai tevékenység: 
 
2010 évben 6 gyermekcsoportban gondozták a gyermekeket. Egy csoport átlagos létszáma 16 fő 
volt. Ez  magasabb a vonatkozó törvény által meghatározott gyermeklétszámnál amely az új 
törvényi szabályozás szerint maximum a férőhely szám erejéig engedélyezi a gyermekfelvételt. Ez 
2010 évben 60 fő volt. Ezért is kérelmeztük a férőhelyszám növelését. 
A 2010-es gondozási-nevelési évben a naponta átlagosan beíratott gyermekszám 93 fő volt. 
2010 évben 9 gyermek igényelt ellátást a kistérség településeiről. 
2010 év folyamán összesen 163 gyermek igényelt ellátást a bölcsődében. 
Változás mutatkozik az előző évekhez képest igénylők életkorát tekintve is. Növekszik a fiatalabb 
életkorú (1 éven aluli és 1 éves ) gyermekek aránya a létszámon belül. 
 
 A bölcsődei nevelési év januártól decemberig tart, a bölcsődei felvétel a nevelési évben 
folyamatos, tehát az év bármely szakában igényelhető. 
Az ellátást igénylők magas száma miatt azonban, csak nagyon indokolt esetben tudunk 
azonnali igénylést elfogadni.  
2010 december 31.-én 31 gyermek van várólistán, ami azt jelenti, hogy ők már a 2011-es nevelési 
évre előjegyzett gyermekek. 
2010-ben a bölcsődei férőhelyek tényleges kihasználtsága 112 % 
A naponta átlagosan bent lévő gyermekek száma 67 fő. 
A bölcsődei normatíva sajátos számítási módja miatt 2009 évben a normatíva szempontjából 
figyelembe vehető gyermeklétszám 62 fő.  Ezért is kértük a férőhelyszám emelését, mert 60 
férőhely estén a feladatmutató hiába 62 normatívát csak maximum a férőhely szám erejéig lehet 
igényelni. 
 
 

2010 évben a bölcsődei ellátottak közül: 
-     66 fő részesült rövidebb-hosszabb ideig gyermekvédelmi kedvezményben, ez az  
      előző évi 38 főhöz viszonyítva lényegesen több gyermeket jelent.  
- 18 fő részesült kedvezményes étkeztetésben, ez a nagycsaládosokat megillető 50%-os 

térítési díj kedvezmény volt. 
- A 2010-as gondozási-nevelési évben a naponta átlagosan beíratott gyermekszám 93 

fő volt.  Kistérségi intézmény lévén a kistérség területéről 2010 év folyamán 9 
gyermek igényelt ellátást. 

 
 
IV.1.3. Meghatározó elvárások a helyi bölcsődei ellátással kapcsolatban 
 
A Tiszavasvári Bölcsőde szakmai programjában az alapfeladat jó színvonalú ellátása fókuszál. 
Változó azonban, hogy kik, mit értenek minőségen. Az érdekeltek körébe tartozik a gyermek, a 
szülő, a gondozónő, az intézmény vezetője, a fenntartó. A bölcsőde által gondozott gyermekek 
családi háttere, szociális, mentális és kulturális helyzete heterogén összetételt mutat. Ez a 
szakmai munkára lefordítva annyit jelent, hogy széleskörű szülői igényeknek, elvárásoknak kell 
megfelelni. 
A szükségletek széles skálájából adódóan egyszerre van jelen, és egyszerre kell megoldania a 
fizikai szükségleteiben deprivált (valamitől megfosztott), illetve a kognitív (megismerési) 
szükségletek iránt motivált gyermekekkel való foglalkozást.  
 
A 2010-es gondozási-nevelési évben az ellátott gyermekek: 

- 19 %-a nagycsaládból érkezett 
- 15 %-át valamelyik szülő egyedül neveli 
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- 25,8 %-a veszélyeztetett, védelembe vett, tehát a gyermekvédelmi gondoskodás más 
formája által is gondozott. 

- A bölcsődés gyermekek 59 %-a fokozott odafigyelést, egyéni gondoskodást igényel.  A 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya is magas és a 2009-es 
évhez képest jelentős emelkedést mutat. 

- Jelentős emelkedést mutat a védelembevett gyermekek száma (18 fő) és a 
gyermekvédelmi gondoskodás egyéb formáiban részesülő gyermekek száma (6 fő) 

      ezek a számok az előző évi adatokhoz képest jelentősen növekvő tendenciát  
      mutatnak. 

 
A bölcsődében egy úgynevezett „sószobát” alakítottak ki, amellyel a gyermekek 
egészségvédelme érdekében a térségben is egyedülálló szolgáltatást nyújtanak. Ez egy érdekes 
játszószoba, ahol betegségmegelőző, egészségmegőrző szolgáltatást is nyújtanak a gyermekek 
számára. A szolgáltatás célja az, hogy visszaszorítsa a közösségi életre jellemző náthás, légúti 
megbetegedések arányát, csökkentse a szülők ebből adódó leterheltségét, javítsa az intézmény 
kihasználtsági mutatóit. Egy olyan „háromoldalú„ szolgáltatás nyújtása, ahol minden érintett 
(gyermek, szülő, intézmény) elégedett lehet. 
 
 
IV. 1.4. Szakmai kapcsolattartás 
 
A Tiszavasvári Bölcsőde területi elhelyezkedése szakmai szempontból nem frekventált helyzetű. 
Ezért nagy jelentőségű a Regionális Módszertani Központok létrejötte. Megyénk a szolnoki 
központhoz tartozik, ahol élénk szakmai munka folyik. 
A gyermekvédelmi munka a másodlagos prevenciós tevékenységhez tartozik.  
Hátrányos helyzetű és deviáns családok gyermekei esetében maga a bölcsődei ellátás prevenció és 
korrekció is egyben.  
A prevenció eredményességének feltétele, hogy a szakember ismerje a gyermek környezetét, 
fejlettségi és neveltségi szintjét, az esetleges ártalmakkal szembeni ellenálló képességét. 
 
A bölcsőde dolgozói kétoldalú, folyamatos szakmai kapcsolatot tartottak fent 2010. évben is  

 Észak-Alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde munkatársaival 
 A Szab.-Szatm.-Bereg Megyei Módszertani Bölcsőde munkatársaival 
 A szomszédos városok bölcsődéivel 
 A Városi Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival 
 A Városi Gyámhivatal munkatársaival 
 A Családok Átmeneti Otthonának munkatársaival 
 Az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal (védőnők, gyermekorvos) 
 Egyéb nevelési és kulturális intézményekkel (szomszédos települések, és városunk 

óvodái, művelődés központ) 
 
A kapcsolattartás módja: 

 Szakmai értekezleteken, konferenciákon tapasztalatcseréken való részvétel. 
 Továbbképzésen való részvétel 
 Kölcsönösen egymás rendezvényeinek látogatása 
 Jelzésadás, 
 Esetmegbeszélés, esetkonferencia 
 Rendszeres éves szakmai ellenőrzések 
 Írásos beszámolók készítése 
 Más intézmények programjaiban való közreműködés 
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IV.1.5. A bölcsődei gyermekvédelmi munka 
 
A bölcsőde az észlelő és jelző rendszer része, és rendszeresen részt vesz a gyermekjóléti szolgálat 
észlelő és jelzőrendszeri megbeszélésein. Az intézményt a bölcsődevezető képviseli, aki tájékoztatja 
a gyermekjóléti szolgálatot a problémás helyzetekről, és javaslataival segíti a jelzőrendszer 
munkáját. 
A védelembe vett gyermekek száma 2010-ben 18 fő volt. A gyermekvédelmi gondoskodás más 
formája által gondozott gyermekek száma 6 fő (gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti 
otthonából érkezett gyermek. 
A bölcsőde 2010 évben is rendszeresen részt vett: 

 Esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon 
 a gyermekvédelmi észlelő és jelző rendszer munkájában 
 jellemzést készítettek a gyermekekről, családokról a bíróság, a gyermekjóléti szolgálat, a 

családsegítő szolgálat, a városi gyámhivatal részére  
 

IV.1.6. Gyermekélelmezés 
 

Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik. Főzési kapacitását 2213-2/2002 számmal kiadott 
szakhatósági hozzájárulásában, 100 adagszámban engedélyezte az ÁNTSZ, melyet 2007-ben 150 
adagra módosítottak. 
 
A 67/2007. (IV.10) GKM-EÜM-FVM-SZMM rendelet „C” táblázata tartalmazza a közétkeztetésre 
vonatkozó energia- és tápanyag beviteli ajánlásokat a bölcsődei ellátás esetén. 
 
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődében az alapellátások keretébe tartozó 
szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. Az intézmény térítési díjának 
alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. 
A személyi térítési díjat az intézményvezető a nyersanyag költség általános forgalmi adóval növelt 
összegének, az igénybe vett étkezések számának függvényében, a normatív kedvezmények 
figyelembe vételével állapítja meg. (1997. évi XXXI. tv. 148.§ (2), (3), (4) bekezdése) 
Az intézménynek a térítési díj meg nem fizetéséből adódó tartós kintlévősége nincs. 
 
 
IV.1.7. Bölcsődei szülő-gyermek programok 2010-ben 
 
A bölcsőde 2010. évi munkaterve alapján a következő programok kerültek megszervezésre. 

- 2010 februárban farsang 
- Áprilisban a Föld Napja 
- Anyák Napja 
- Júniusban Családi Nap  
-  Az óvodába távozó gyermekek bölcsődei búcsú ünnepsége 
- Hagyományként szerveztük meg a bölcsődei Mikulás ünnepséget 
- December végén a Karácsonyi ünnepséget 
- Szülőcsoportos beszélgetéseket tartunk, különböző –a szülők által meghatározott- 

problémákkal kapcsolatban 
- Bábszínház látogatást szervezetünk 

 
IV. 1. 8. A bölcsőde személyi állománya: 
 
A 15/1998. (IV.30) NM rendelet 1.sz melléklete szabályozza a bölcsődei szakdolgozók létszámának 
irányszámait és létszámminimum normáit , a 2.sz. melléklete a vezető és a dolgozók képesítési 
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előírásait. A szabályozás rendelkezéseit figyelembe véve az intézményben a szakdolgozói létszám 
1 fővel kevesebb a törvény által meghatározottnál. Részmunkaidőben a fenti törvény 
rendelkezésének megfelelően havi 4 órában gyermekorvost foglalkoztatnak az intézményben, külön 
megállapodás szerint. 
A nem szakmai alkalmazottak létszámát a nevezett törvény nem szabályozza, 2010 évben is részben 
közcélú foglalkoztatás keretében oldották meg ezen feladatok ellátását. 
A képesítés tekintetében a vezető képesítése megfelelő (felsőfokú szakirányú végzettséggel, 
felsőfokú szociális alapvégzettséggel és szociális szakvizsgával rendelkezik) a gondozónők 
képesítése megfelel a törvényi előírásoknak.  
 
A 9/2000 (VIII.4) SZCSM rendelet szabályozza a személyes gondoskodást végző egyének 
továbbképzési kötelezettségét. 
A rendelet értelmében, bölcsődénkben is minden évben elkészítik az éves továbbképzési tervet.  
2010 évben 5 szakdolgozó vett részt továbbképzési programokon. 

 Tanfolyamon 2 fő 
 Személyiség fejlesztő foglalkozás 2 fő 
 Szakmai tanácskozás 1 fő 

2010 évben : 
 5 évenkénti kötelező továbbképzésen vett részt 5 fő 

 
A továbbképzési kötelezettségét teljesítő szakdolgozók a 2001 évi LXXIX. tv. 39. § (2) 
bekezdésének értelmében, anyagi elismerésben részesültek, melynek mértéke a hivatkozott törvény 
szerint meghatározott. 
 
 
IV.1.9. A bölcsődei gondozást-nevelést segítő társadalmi szervezet 
 
A bölcsődei gondozást-nevelést segítő alapítvány a „Kicsivagyok én..” Alapítvány a Bölcsődés 
Gyermekekért”  

 a sóterápiás helyiségben a szolgáltatás ingyenességét biztosította a gyermekek számára 
(üzemeltetés költségét fedezi); 

 fejlesztő játékok beszerzésével hozzájárult a játéklehetőségek színesítéséhez a sóterápiás 
helyiségben, és a csoportszobákban; 

 ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódóan a szükséges alapanyagok beszerzését 
biztosította; 

 a Családi Nap rendezvényét anyagilag támogatta (lovaglás, sétakocsikázás, lufibohóc). 

Szülői támogatások 
A támogatások említésénél a szülői hozzájárulásokat is meg kell említeni, hiszen évről évre jól 
szervezett SZMK működik az intézményben. 
2010 évben: 

 az előző évekhez hasonlóan jövedelemadójuk 1%-val támogatták a bölcsődei alapítványt; 

 a bölcsődei rendezvények megszervezéséhez konkrét munkával, és anyagi hozzájárulással 
nyújtottak segítséget. 

 A gyermekek játszóudvarának lekerítéséhez is segítséget nyújtottak 
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IV. 2.) Az óvoda 2010. évi tevékenységének bemutatása 
 
Az óvoda közoktatási nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató 
munka első szakasza az óvodai nevelés. Alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramjára 
épülő óvodai nevelési program határozza meg. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek hároméves 
korában kezdődik és a törvény szerinti tankötelezettség kezdetéig tart. 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik, ellátja a napközbeni ellátással összefüggő feladatokat is. Az 
óvoda a közoktatás szakmailag önálló intézménye. A helyi önkormányzat tartja fenn. 
Az óvoda, alapító okirattal, törzskönyvi nyilvántartással rendelkező jogi személy. Működési 
rendjét a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.  
 
IV.2.1. Az óvoda személyi állománya: 
 
Az intézmény vezetője felelős a személyi feltételek biztosításáért. Az óvodának a feladatai 
ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. A közoktatási intézmény akkor rendelkezik 
a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha rendelkezik állandó székhellyel, állandó saját 
alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogszabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és 
a működéshez szükséges pénzeszközökkel.  
 
IV.2.2 Tárgyi feltételek (telephelyek, csoportszobák): 
 
Az intézmény vezetője felelős a tárgyi feltételek biztosításáért. A tárgyi feltételek közül 
meghatározó a működést illetően a meglévő épületállomány, az abban lévő csoportszobák, azok 
nagysága, mely következésképpen keretet ad az óvoda befogadó képességének, az óvodai csoportok 
szervezésének, a csoportokban elhelyezhető gyermeklétszámnak. 

(IX) A befogadó kapacitást meghatározó 
jogszabály a közoktatási intézmények 
elhelyezésének és kialakításának építészeti-
műszaki követelményeiről szóló 19/2002. 
(V.2.) OM rendelet (2008. december 9. 
napjától hatályon kívül helyezve), mely egy 25 
fős csoport részére a csoportszoba nagyságát 
legalább 50 m2 – ben (2 m2/fő) állapítja meg. 

2010. évben a telephelyeken lévő csoportszobák száma: 
 
Telephely neve    Csoportszobák  
Minimanó tagóvoda – Vasvári út   4 
Kerek-perec tagóvoda – Petőfi út   4 
Lurkó-kuckó tagóvoda – Egység út  3 
Fülemüle tagóvoda – Ifjúság út   5 
Varázsceruza tagóvoda – Gyár út   4 
 
Összesen:      20 
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IV.2.3. Gyermekvédelmi munka az Egyesített Óvodai Intézményben  
 
Az alapító okirat szerint az engedélyezett férőhelyek száma az öt óvodában 470 fő. 
Túlzsúfoltak az óvodák, amely adódik abból a tényből, hogy a férőhely megállapításánál nem 
lett figyelembe véve a csoportszoba nagysága és az egy gyermekre előírt négyzetméter 
szükséglet 2 m2 /fő. (Pl.: az Egység úti 25m2-es, a Petőfi úti óvoda csoportszobáinak mérete: 23 m2, 
33,6 m2, 21 m2, a legnagyobb 41,36 m2 , tehát 60 gyermek befogadására alkalmas, a férőhely 100.  
 
Túlzsúfolt még a Vasvári Pál úti óvoda, amely hat csoportjából kettő 25 gyermek befogadására 
alkalmas, mert óvodának épült, négy csoportszoba viszont csak 20 fő befogadására, mert 
bölcsődének épült. Az óvoda férőhelye 130.) A túlzsúfoltság másik oka a magas csoport létszám. 
2010 januártól- szeptemberig az intézményben 355 férőhelyen 410 gyermek volt elhelyezve. A 410 
gyermekből 246 hátrányos helyzetű, ebből: 

- 109 halmozottan hátrányos 
- 49 részesül óvodáztatási támogatásban 
- 219 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
- 43 család alapellátásos gondozásban 
- 13 család védelembe vétel keretén belül áll gondozásban. 

 
2010 tavaszán 116 gyermek számára kérte a szülő az óvodai elhelyezést szeptember hónaptól. 
108 gyermek nyert felvételt, 6 gyermek előjegyzésbe került, 5 gyermek a szülő kérésére, egy fő a 
kora miatt. 
A nevelési év befejezésekor az iskolába menő gyermekek kigyűjtése, Nevelési Tanácsadóba                   
elküldött gyermek figyelemmel kísérése, adatszolgáltatás az általános iskola felé. 

 
2010 szeptembertől az intézményben 355 férőhelyen, 15 csoportban 394 gyermek volt, ami 
decemberre 399-re emelkedett, melyből 228 hátrányos helyzetű. Ebből 101 halmozottan hátrányos 
helyzetű: 

- 40 részesül óvodáztatási támogatásban 
- 23 gyermek esetén megszűnt hiányzások miatt 
- 1 fő elköltözött 
- 2 gyermeknek megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye, így elvesztette az 

óvodáztatási támogatást 
 
206 gyermek részesül gyermekvédelmi támogatásban, ebből: 

- 41 család alapellátásban áll gondozásban 
- 18 család védelembe vétel keretén belül áll gondozásban 
- 62 gyermek él csonka családban, ami gyermekek 15.5 %-a. 

 
A gyermekvédelmi felelős munkája sokrétű, feladataiból néhány: 

- A beiratkozás elősegítése, a beiratkozott gyermekek helyzetének feltárása: hátrányos, 
halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzetű. (Az óvodába járó gyermekek közül 2010-
ben volt 22 tartósan beteg gyermek, ebből tíz fő nem kért diétás étkeztetést, más betegség 
miatt. 1 fő SNI.) 

- Az óvodaköteles és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába 
járásának figyelemmel kísérése, igazolatlan hiányzások vezetése, jelzés havi 
rendszerességgel az intézményvezető és családgondozók felé. 

- Értesítés a jegyző felé igazolatlan hiányzás miatt (2010. évben 6 esetben). 
- Pedagógiai vélemények készítése a gyermekjóléti szolgálat felé (22 esetben). 
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- 9 alkalommal történt jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé elhanyagolás vagy 
veszélyeztetettség miatt. 

- 30 esetben adtak ki igazolást óvodáztatási támogatás kérelemhez. 
- A bíróság három esetben kért és kapott óvodai jellemzést. 
- A havi jelzőrendszeres értekezleten, több esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon 

részvétel. 
- Óvodát változtató gyermek figyelemmel kísérése, amennyiben óvodaköteles korú az új 

óvodába érkezésig. 
- Óvodáztatási támogatás kérelméhez igazolások kiadása (2010-es évben 30 esetben). Ezen 

gyerekek hiányzásának figyelemmel kísérése, szülők tájékoztatása. 
- Rendszeres óvodába járásról szóló igazolás megküldése a jegyző felé évi két alkalommal 

május 15., illetve november 15. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 
- Adatok biztosítása a statisztikához, pályázatokhoz, önkormányzatnak. 
- Óvodai szülői értekezleten igény szerint részvétel, a kívánt témából készülve.                                       
- Havonta az óvodás gyermekek összetételének megoszlásáról táblázat készítése, 

csoportonként, óvodánként és összesen az intézményvezető számára. 
- Havonta kihasználtság számolása csoportonként, óvodánként, és összesen. 
- A térítési díjat nem fizető családok esetében kapcsolat felvétel a szülőkkel. 

 
Problémát jelent az intézmény számára, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem 
részesülő családok közül egyre többen nem fizetik a gyermek(ük)eik után az étkezési térítési díjat, 
ami  napi 180 Ft és háromszori étkezést jelent. Három vagy több gyermek  és tartósan beteg 
gyermek esetében ennek 50%-a, azaz 90 Ft.  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról szóló 133/1997.(VII.29.) 
Kormányrendelet 15.§ (2) és (3) bekezdése értelmében, ha a szülő a befizetést elmulasztja 15 napos 
határidő megjelölésével írásban fel kell szólítani az elmaradt díj fizetésére. A felszólítás 
eredménytelensége esetén, nyilvántartásba kell venni, és a nyilvántartott díjhátralékról tájékoztatni a 
fenntartót a díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 
A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, nevelje és a 
gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - különösen a 
lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához 
való hozzájutást biztosítsa. 
Amennyiben ezt a szülő elmulasztja, az kimeríti az elhanyagolás fogalmát, amelyről az 
intézményvezető jelzést küld a gyermekjóléti szolgálat felé is.  Van, aki ezek után befizeti a 
tartozását, de van, aki ezt követően sem rendezi hátralékát.   
Problémát jelent az intézmény számára, hogy a Józsefházáról bejáró óvodáztatási támogatásban 
részesülő gyermekek a nyári óvodai ügyeletre bejárni nem tudnak, mivel az iskolabusz tanévhez 
igazodik, az óvodában viszont nevelési év van. Az óvodáztatási támogatás folyósításának feltétele, 
a rendszeres óvodába járatás. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság nem szűntethető meg, 
ha a mulasztások száma július – augusztus hónapban nem haladja meg a 10 napot (igazolt iskolai 
szünet),  amely időtartam fenti esetben nagyon rövid, mivel ha nyár folyamán a gyermek elveszíti 
az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát. 
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IV. 3.) Iskolai napközi 2010. évi tevékenységének bemutatása (gyermekek 
napközbeni ellátásának biztosítása, ellátások igénybevétele, ezzel összefüggő 
tapasztalatok) 

  

 
Kabay Vasvári összesen Kabay Vasvári összesen 3. mell. szerint osztva

  fő fő fő nap nap nap  
1 8 hó 194,398 0 194,4 23911 0 23911 194,3984
2 8 hó 19,081 28,309 47,39 2347 3482 5829 47,39024
3 4 hó 303,210 0 303,21 18799 0 18799 303,2097
4 4 hó 28,016 33,774 61,79 1737 2094 3831 61,79032

 
 

1. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 
2. 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 
3. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 
4. 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 

 
        Kabay         Vasvári   Össz.: 

Kedvezményes étkeztetés     
50 %  12 hó 91,5 8 99,5 
Ingyen 1-4.évf. 12 hó 150 60 210 
A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 5-6. 
évfolyamos ált. isk. tanulók ingyenes 
étkezése 

12 hó 54 38 92 

A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 7. 
évfolyamos ált. isk. tanulók ingyenes 
étkezése 

12 hó 21 31 52 

A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 8. 
évfolyamos ált. isk. tanulók étkezése 

12 hó 14 8 22 

Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 hó 415 165 580 
Általános hozzájárulás a tanulók 
tankönyvellátásához 

12 hó 725 172 897 

 
Tanítási napok:  
2010. január 1- augusztus 31. 
2010. szeptember 1- december 31. 
 
A táblázat mutatja, hogy a 2010-es évben két iskolai egység tanulói vették igénybe az étkezési és 
egyéb szolgáltatásokat. 
 
A Tiszavasvári Általános Iskola minden tanulójának biztosított a napközis ellátás. A jelentkező 
tanulók igényüknek megfelelően háromszor, kétszer étkezhetnek, vagy ebédelhetnek az iskolában.  
A Kabay János Iskolai Egység alsós kéttannyelvű 3 osztálya és a Vasvári Pál Iskolai Egységben az 
alsó tagozatos tanulók iskolaotthonos formában tanulnak. Így minden tanulónak lehetősége van a 
háromszori étkezésre, a szabadidő hasznos eltöltésére, s a másnapra való felkészülésre. 
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A felsős gyerekek egy része jelentkezett szeptemberben tanulószobára. 1-1 felsős csoport van 
mindkét iskolai egységben.  
 
A Kabay János Iskolai Egységben az alsó tagozatos diákok napközis foglalkozásokon vesznek részt 
délután.  
A napközis csoportokban a délutáni programok jól szervezettek. A tanítási órák után biztosított a 
szabad mozgás a levegőn, a mindennapos testnevelés, majd a napközis gyerekek nyugodt 
körülmények között készíthetik el a házi feladatot, készülhetnek a következő napra, s az iskola 
területén járhatnak számtalan délutáni foglalkozásra. 
 
A napközis nevelők folyamatosan figyelemmel kísérik a város kulturális lehetőségeit: kiállításokat, 
könyvtári-, múzeumi-, színházi előadásokat, s így tanítványaink részesei lehetnek ezeknek az 
érdekes programoknak. 
 
A csoportfinanszírozás miatt a csoportlétszámok magasak, több osztályból alakítottak ki egy-egy 
csoportot. Így az egyéni foglalkozásra, fejlesztésre kevesebb a lehetőség. 
 
A kedvezményes étkeztetés minden jogosult igénylőnek, étkezőnek biztosítva van. 
 
 
IV. 4.) A gyermekjóléti szolgáltatás 2010. évi tevékenységének bemutatása 
 
IV. 4. 1. A gyermekjóléti szolgálat, és annak személyi állománya: 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában, a 
TITKIT Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja keretében működik, 
mely intézmény önálló szervezeti, szakmai egység. 
 
A gyermekjóléti szolgálat engedélyét 5141/2007. számon Tiszalök Város Jegyzője adta ki 
egyedi illetékességgel, az államigazgatási hivatal kijelölő végzése alapján. A szolgálat ellátási 
területe a kistérségi társulás területe. 
 
A szolgáltató tevékenység formája szerint gyermekjóléti szolgálat. 
(A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely - többek között - a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését szolgálja.) 
 
Tiszavasváriban 5 fő családgondozó végzi a gyermekjóléti szolgálat feladatait, közülük egy fő a 
szakmai vezetést is ellátja. Az integrált intézmény vezetője szociális szakvizsgával rendelkező 
szociálpolitikus, aki a családgondozók felett a munkáltatói jogokat is gyakorolja. A 
családgondozók szociálpedagógus végzettséggel rendelkeznek. 
Az intézmény foglalkoztat 1 fő pszichológus és 1 fő jogász szakembert. 
 
Az intézményben a gyermekjóléti szolgáltatás a többi ellátotti szakfeladattól (családsegítőtől is) 
szakmailag és szervezetileg elkülönített. 
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IV. 4. 2.  A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége: 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében: 

-  a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 
    - a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

-  a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás 
szervezése, 

-  a szabadidős programok szervezése, 
- a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 

magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 
-  a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
-  a jogszabályban meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés 

megszervezése, tevékenységük összehangolása, 
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a 
gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 

- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a 
kapcsolattartás esetében, 

- az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a 
hatósági beavatkozás kezdeményezése, 

-  javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően 
 a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtására, 
 a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak 

megváltoztatására. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 
érdekében: 

- a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek 
megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 
     -  utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó 
ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a 
gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. 
A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. Tevékenysége körében a fentieken túl: 

-  folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét, 

- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést, 

- elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a települési önkormányzat 
jegyzőjének felkérésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó 
pénzfelhasználási tervet, 
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-  szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

-  segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
- felkérésre környezettanulmányt készít, 
-  kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

    -  a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az 
örökbe fogadni szándékozók körülményeit, 

-  biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 
-  részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, 
-  nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

 
IV. 4. 3. Tárgyi feltételek: 
 
Az intézmény működési helyén több szakfeladattal együtt működik a gyermekjóléti szolgálat. 
Az épületben a szolgálat rendelkezésére áll egy közös kliensváró, egy iroda, egy interjúszoba- 
foglalkoztató-tanácskozó, illetve egy ügyfélszolgálati helyiség. Emellett az épület egyéb helyiségeit 
is használják.  
 
Az iroda és annak felszereltsége a családgondozók munkavégzésére alkalmas. Az internetes 
hozzáférés biztosított. A munkát szolgálati mobiltelefon segíti. A terepmunkához szolgálati 
kerékpár biztosított, használják még az összevont intézmény gépkocsiját is. 
 
IV. 4. 4. A Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
feladatellátása (statisztikai adatok) 
 
 

Gondozás Összesen Családok száma 
Védelembe vétel 281 gyermek 88 
Alapellátás 402 gyermek 160 
Utógondozás, szakellátásból kikerült 
gyermekek száma: 

2 gyermek 1 

Átmeneti nevelt 13 gyermek 8 
Összesen 698 gyermek 257 
A Tiszavasvári Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évben összesen 698 gyermek gondozását látta el 257 
családban.  
A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 794 volt. Ennek 90%-át az oktatási-nevelési 
intézményektől kapták igazolatlan hiányzás, elhanyagolás miatt.  
Igazolatlan hiányzások esetében nagy nehézséget okoz a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak, 
hogy rábírják a szülőket és többségében a 13. életévüket betöltött fiatalokat kötelességük, 
kötelezettségük megfelelő teljesítésére. Tovább nehezíti ezt a helyzetet az a tény is, ha az általános 
iskolai tanulmányait befejező fiatalt és szülőjét az ügyészség sem vonja felelősségre.  
Határozataik indokolásában, nem követ el bűncselekményt (kiskorú veszélyeztetése) az a szülő, 
akinek középiskolás gyermeke nem jár iskolába, mivel az alapszintű tankötelezettség általános 
iskolában teljesítve volt. Részükre marad a szabálysértésből származó büntetés, amely 
ledolgozható.   
 
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége 2010-ben: (A Gyermekjóléti Szolgálat 2010 
évi forgalmi naplója alapján készült.) 
Megnevezés Szakmai tevékenység száma  Ellátott gyermekek száma 
Tanácsadás 533 533 
Segítő beszélgetés 36 36 
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Hivatalos ügyekben való 
közreműködés 

699 699 

Családlátogatás 1212 3026 
Elhelyezési értekezleten való 
részvétel 

18 18 

Szakmaközi megbeszélés 6  
Esetkonferencia 70 70 
Örökbefogadással 
kapcsolatos intézkedés 

3 3 

Összesen 2577 4385 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége, a kezelt probléma típusa és az ellátott gyermekek 
száma szerint: 
 
 
Megnevezés Kezelt problémák száma 

(halmozott) 
Ellátott gyermekek száma 

Anyagi (megélhetési, 
lakhatással összefüggő, stb) 

438 78 

Gyermeknevelési 136 213 
Gyermekintézménybe való 
beilleszkedési nehézség 

16 16 

Magatartászavar, 
teljesítményzavar 

15 15 

Családi konfliktus 26 26 
Szülők vagy a család 
életvitele 

87 46 

 
Szülői elhanyagolás 1250 276 
Családon belüli bántalmazás 2 2 
Szenvedélybetegség 65 26 
Összesen: 2035 698 
A táblázatban szereplő adatok a szolgálatunknál gondozásban részesülő gyermekek száma alapján 
készült. Tükrözi a gondozás megkezdésének okát.  
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége során eljár a családok ügyeinek intézésében, 
más szolgáltatások szakembereivel veszi fel a kapcsolatot a veszélyeztetett gyermek sorsának 
javítása érdekében.  
Az intézmény pszichológusa, és jogi tanácsadója, szükség szerint bekapcsolódik munkába, segítve a 
gyermekek egészséges személyiségfejlődését, a családok problémáinak orvoslását. 
 
Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozását nem kellett végezni, mivel ilyen ok nem 
merült fel. 
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IV. 4. 4. 1. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége 2010-ben: 
 
A konferenciák időpontjai és azok témái: 
(2010 Szakmaközi konferenciái): 
 
A konferencia témája: A konferencia időpontja: Résztvevő jelzőrendszeri 

tagok létszáma: 
Tiszamenti Emberek Lelki 
Segítő Egyesülete 
bemutatkozása. 

2010. 02. 16. 19 fő 

Aktualitások: A 
gyermekelhelyezéssel 
kapcsolatos problémák 
megbeszélése. 

2010. 03. 02. 16 fő 

Téma: Intézmények közötti 
kommunikáció javítása. 
Meghívott vendégünk: 
Nagyné Batári Ilona a 
Tiszadobi Gyermekvédelmi 
Központ munkatársa. 

 
 
2010. 05. 26. 

 
 
26 fő 

Aktualitások: 237/2010 
Kormányrendelet. 
Gyermekbántalmazások 
Tiszavasváriban. 

 
2010. 10. 12.  

 
19 fő 

Vendégünk: Módszertani 
Gyermekjóléti Központ 
munkatársai. Téma: 
Iskoláztatási támogatás 
felfüggesztése. 

 
 
2010. 12. 01. 

 
 
20 fő 

Éves Tanácskozás 2010. 03. 30. 14 fő 
 
 A Tiszavasvári Gyermekjóléti Szolgálata gyermekek életminőségének javulása érdekében 
együttműködve tevékenykedik a jelzőrendszer tagjaival. Tevékenysége során igyekszik szakmai 
tudását a családgondozásban hatékonyan alkalmazni. Szemlélete alapján, munkájában főként a 
prevencióra helyezi a hangsúlyt, melynek eredményét a későbbiekben lehet majd mérni.  
Nehezíti munkáját a létszámbeli hiányosság, illetve a térségünkben egyre növekvő munkanélküliség 
következményeként megjelenő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élő családok száma. 
Ennek ellenére aktívan és lelkiismeretesen végzik munkájukat a családgondozók, melyet az 
intézmény vezetői is elősegítenek szakmai hozzáértésükkel, támogatásukkal, és tenni akarásukkal. 
A gyermekjóléti szolgálat eredményessége nagyban függ a törvények adta lehetőségektől, a 
gondozottak és a segítők megfelelő arányától. Ez utóbbi tekintetében a törvényi szabályozástól 
nagymértékű eltérés mutatkozik. Ezen kívül lényeges eleme a változásoknak, a pozitív irányú 
elmozdulásnak a szülők iskola végzettsége, szociokulturális háttere. Sajnos elmondhatjuk, hogy 
városunkban, a legnagyobb létszámban az aluliskolázott, és munkanélküli szülők családjai kerülnek 
a szolgálathoz. Ennek vonzatai - mint a nevelésbeli következetlenség, elhanyagolás, illetve az 
anyagi nehézségek -, a gyermekek magatartásában, kötelezettségeik teljesítésében mérhetőek. 
Minimális számban beszélhetünk ún. „kigondozásról”, s sajnos ezen esetek többségében viszont 
nagyon magas a néhány hónap múlva a gondozásba „visszatérő”családok száma.  
A folyamatos gondozás, a gyakran éveken át tartó (6-7 év) védelembe vétel keretén belüli gondozás 
sem vezet eredményre. A Gyvt. változásai következtében ezen esetek felülvizsgálatától várhatunk 
pozitív irányú változást. 
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A lehetőségek sorában a gyermek családjából történő kiemelését tartja az utolsó megoldásnak a 
gyermekjóléti szolgálat. Ennek megelőzésére több olyan tevékenységet, programot indított már el 
évekkel ez előtt is, amely igyekszik azokat a hátrányokat csökkenteni a gyermekek életében, 
amelyeket a szülők nem akarnak, vagy nem képesek megadni számukra.  
 
Prevenciós és szabadidős tevékenységeik: 
A program megnevezése A program helyszíne A programban résztvevő 

gyermekek száma 
Képesség és készségfejlesztő 
foglalkozások 1 alkalom/hét 

Roma Közösségi Ház 30 fő 
Halmozott adat: 180 
gyermek. 

Herkules klub – Hátrányos 
helyzetben élő családok 
gyermekei részére 

Gyermekjóléti Szolgálat 19 fő 

Nyári napközi Gyermekjóléti Szolgálat 22 fő 
Film klub Gyermekjóléti Szolgálat 26 fő 
Kreatív klub Gyermekjóléti Szolgálat 21 fő 
Önismereti tréning Vasvári Pál Középiskola. 10 fő 
Adományozás Szolgáltató Központ  380 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a megszerzett ismeretekkel az első és másodlagos 
prevencióban még aktívabban tevékenykedhetnek. A gyermekkel való foglalkozás során az 
önismeretre helyezve a hangsúlyt, a gyermek önbizalma mellett a készségek és képességek 
megerősödése a cél, ami fontos eleme a személyiség egészséges kialakulásának. 
A Gyermekjóléti Szolgálat a törvényben előírt módon 2010-ben is hat alkalommal hívta össze a 
jelzőrendszer tagjait szakmaközi konferenciára.  
 
IV. 4. 4. 2. A gyermekjóléti szolgálat egyéb tevékenységei: 
 

- Adományok gyűjtése és osztása egész évben. Ruhaneműk, bútorok, berendezési tárgyak 
gyűjtése mellett élelmiszeradományok fogadása a rászorult családok megsegítésére. 

- Tevékeny részvétel a város szociális nyári étkeztetési munkájában. 
- A Máltai Szeretetszolgálat által adományozott élelmiszercsomag kiosztása a halmozottan 

hátrányos helyzetű, gondozott családok számára. 
- A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában aktív részvétel.  
- Felvilágosító előadások szervezése, lebonyolítása. 
- A városi rendezvényeken való megjelenés, a szolgálat feladatellátásának bemutatása. A 

gyermekjóléti szolgálat tevékenységének megismertetése a fiatalokkal, felnőttekkel.  
- Szűrések szervezése, együttműködés a védőnői szolgálattal, a bőr és nemi beteg gondozóval.  
- Aktív részvétel a városi szintre szervezett egészség fórumokon, három helyszínen.  
- Pályázatok követése, pályázatok írása. 
- Együttműködés a bőr és nemi beteg gondozóval, Dr. Együd Katalin főorvossal. 
-  

IV. 4. 5. Összegezés 
 
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 
Központ Gyermekjóléti Szolgálata feladatainak ellátásában a 15/0998.(IV.30) NM rendelet által 
előírt módon a gyermekek védelme érdekében látta el munkáját.  
A szolgálat a jelzőrendszer működtetésében, a gyermekek védelemben, illetve alapellátásban 
történő gondozásában, az átmeneti nevelt gyermekekkel és családjukkal végzett munkában 
lehetőségeihez mérten ellátta feladatát. Ezen feladatok elvégzéséhez az előírt módon 
esetkonferenciákat, esetmegbeszéléseket is tartott.  
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Ezek száma arányában sajnos nem követte a gondozott családok számát, amelynek oka elsősorban a 
családok létszámának és családgondozói létszámnak az aránytalanságában rejlik.  
Ettől függetlenül a gyermekjóléti szolgálat megteszi a szükséges intézkedéseket, a jelzésekkel 
kapcsolatban az előírtaknak megfelelően jár el, a gondozás során lehetőségeihez mérten 
rendszeresen látogatja gondozott családjait, tartja a kapcsolatot a gyermekvédelemben dolgozó 
szakemberekkel, a gyermeket körülvevő szakemberekkel. E mellett a fent leírt egyéb 
tevékenységeket is elvégzi, mely elsősorban prevenciós célzatú.  
 
IV. 5.) Családok Átmeneti Otthona 2010. évi tevékenységének bemutatása  
 
IV. 5. 1. A családok átmeneti otthonának bemutatása, tárgyi feltételek: 
 
A Családok Átmeneti Otthona 2000 óta működik városunkban. Megszakítás nélküli munkarendben 
működő bentlakásos gyermekjóléti intézmény, az alapellátás keretében a krízishelyzetbe került 
gyermek és szülője, illetve válsághelyzetben lévő várandós anya számára biztosítja az átmenti 
elhelyezést. 
A szolgáltatás elsődleges célja azoknak a krízishelyzetbe került anyáknak és gyermekeiknek a 
segítése, akik számára az otthonban történő elhelyezés lehetőségét biztosít arra, hogy a 
gyermekeikkel együtt maradhassanak. Segítséget nyújt a szülő számára a gyermekek teljes körű 
ellátásához, biztosítja a gyermekkel való közös lakhatást, jogi, pszichológiai, mentálhigiénés 
segítséget nyújt. 
 
A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve közreműködik az átmenti gondozást szükségessé tevő 
okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.  
 
A családok átmeneti otthonába való bekerülés történhet az anya kérése alapján, vagy más intézmény 
kezdeményezésére. 
2005-ben az intézményben jelentős felújításra került sor, így a tárgyi feltételek tekintetésében 
megfelelő 16 fő elhelyezésére alkalmas intézmény várja a rászoruló anyát gyermekével együtt.  
 
A családok átmeneti otthona a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató Központja keretében működő önálló szakmai egység.  
Az intézményben 4 lakószoba, fürdő és WC helyiségek, konyha és étkező, valamint játszó szoba és 
nappali helyiség található. A bútorokat a gyermekek életkorára és szükségleteire tekintettel 
választották ki. Minden szobában van mosdó, a lakótéren belül WC csak egy szobában található, a 
többi lakónak közös helyiségben biztosított a WC használat. 
Az intézmény dolgozói külön szobában végzik adminisztrációs feladataikat. Ez a helyiség éjszakai 
tartózkodásra is alkalmas.  
 
IV. 5. 2. Személyi feltételek: 
 
A közigazgatási hivatal 2010-es éves ellenőrzése során hiányosságként állapította meg, hogy a 
családok átmeneti otthona tekintetében nincs külön otthonvezető. A hatályos jogszabályok 
értelmében a családok átmeneti otthona vonatkozásában személyi létszámkövetelmény: 1 fő 
otthonvezető, 2 fő családgondozó és 3 fő gondozó. A családok átmeneti otthona szakmai vezetését a 
TITKIT SZESZK keretében működő Gyermekjóléti Szolgálat vezetője látja el, ami nem felel meg a 
jogszabályi követelményeknek. 
Az intézményben foglalkoztatott, a gyermekek gondozásában közvetlenül részt vevő létszáma: 3 fő 
szakgondozó, ebből 2 fő gyermek és ifjúsági felügyelő, 1 fő szociálpedagógus, továbbá 2 fő 
családgondozó szociális munkás végzettséggel. Jogászt és pszichológiai tanácsadót heti 5 órában 
foglalkoztatnak. 
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IV. 5. 3.A családok átmeneti otthona 2010. évi tevékenységének bemutatása, az 
ellátottak létszámadatai: 
 
A családok átmeneti otthona bentlakásos gyermekjóléti intézmény, alapellátás keretében a 
krízishelyzetbe került gyermek és szülője, illetve válsághelyzetben lévő várandós anya számára 
biztosítja az átmenti elhelyezést. 
 
Ellátottak száma nem és korcsoport szerint 2010-ben: 
 

0 -3  éves 7 
4 – 5 éves 7 
6 – 13  éves 4 

 
 
Fiú 

14 – 17 éves 1 
Együtt  19 

0 -3  éves 6 
4 – 5 éves 3 
6 – 13  éves 3 

 
 
Lány 

14 – 17 éves 1 
Együtt  13 
Összesen  32 
 
Ellátott szülők száma: 16 fő 
 
Az átmeneti gondozásban részesültek adatai:  
 
0 – hónap 18 
4 – 6 hónap 5 
7 – 10 hónap 4 
11 – 12 hónap 3 
12 hónapnál több 2 
Összesen: 32 
Ebből két éven belül visszakerültek 2 
Ebből védelembe vett 5 
 
Tárgyév folyamán az átmeneti gondozásból kikerültek száma: 23 fő.  
 
Ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint 
 
A szülők elégtelen lakhatási körülményei miatt 11 
Bántalmazás (fizika, szexuális, lelki) 14 
Családi konfliktus 7 
Összesen: 32 
 
 
Az otthonban folyamatos munkarend szerint dolgoznak. A CSÁO biztosítja az anya és gyermeke 
számára az éjszakai, nappali tartózkodást, személyi tisztálkodást, étkezési-főzési lehetőséget, 
közösségi együttlétre szolgáló igényt is kielégíti. Természetesen a mindennapi gondok, problémák 
intézésén túl programokkal igyekszik az intézmény a mindennapokat megszépíteni. 
 
Elmaradhatatlan programok a névnapok, születésnapok, egyéb ünnepek (karácsony, húsvét, stb.) 
megünneplése. Kirándulások szervezett formában történő megvalósítására is rendszeresen sor kerül.  
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Jelenleg 14 fő lakja, a maximum 16 férőhelyet biztosító Családok Átmeneti Otthonát a Kabay János 
u. 23. szám alatt. Öt édesanya 9 gyermekkel osztja meg a lakhatást. Bekerülésük eltérő időszakban 
történt meg. Az utóbbi egy hónapban 3 család költözött ki. Az otthon szükségességét az mutatja 
leginkább, hogy szinte napi rendszerességgel érkeznek telefonok az ország területéről az igényre.  
A fenntartó úgynevezett krízisszekrénnyel biztosítja a válsághelyzetből megérkező családok részére 
az étkezés lehetőségét.  
Az intézmény igyekszik az otthon hangulatát kompetenciájához mérten visszaidézni. Annak 
ellenére, hogy a szülők aktivizálása szülői feladataik ellátásában folyamatos és a gondozásba bevont 
szakemberekkel egyeztetve egy lehetséges cél eléréséhez megtervezett. Nem csak szállást, 
biztonságot nyújt az itt lakók számára, hanem igyekszik stabillá tenni a család összetartását, 
működését.  
Elmaradhatatlan programok a névnapok, születésnapok, egyéb ünnepek (karácsony, húsvét, stb.) 
megünneplése. Kirándulások szervezett formában történő megvalósítására is rendszeresen sor kerül.  
A családok sok problémával érkeznek, melyet hozzáértő szakemberek a felismerés után elsősorban 
a megfelelő szakemberek bevonásával helyrehozni igyekeznek. Ehhez azonban kell a partnerség a 
család részéről.  
Az otthonban dolgozó szakemberek munkája nem könnyű. Beavatkozni egy évek óta esetlegesen 
hibásan működő kapcsolatrendszerbe a nap minden percében embert próbáló feladat. 
 
A családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti szolgálat szoros együttműködésben, szinte napi 
kapcsolatban dolgozik annak érdekében, hogy az otthonban tartózkodó családok számára minél 
hamarabb megoldást találjanak az elhelyezést szükségessé tevő problémák megoldására. 
Legtöbbször lelkileg sérülten, konfliktus helyzetből menekülten érkeznek az anyák gyermekeikkel, 
ahol nagy szükség van a pszichológus mentális segítségnyújtására, illetve a váláshoz, gyermek-
elhelyezési perekhez a jogász szakmai segítségére. 
Az intézmény célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő anyák, s gyermekek lakhatási problémái 
megoldódjanak, s saját környezetükbe visszakerülhessenek. Ennek érdekében minden dolgozó, a 
lakókkal kapcsolatban álló szervezetek igyekeznek mindent megtenni. 
Természetesen az otthon nem pótolja a családot, de az itt tartózkodás ideje alatt (maximum 18 
hónap) igyekszik az intézmény mindent megtenni annak érdekében, hogy az anyák gyermekeikkel 
együtt jól érezzék magukat. Közösen megemlékeznek a születésnapokról, névnapokról, 
gyermeknapról, anyák napjáról. Együtt várják a Mikulást, a fenyőünnepet a gyermekekkel közösen 
műsorral készülnek. Az intézmény által szervezett kirándulások, strandolás a mindennapi életüket 
igyekszik színesebbé tenni. 
Az anyák számára életvezetési, pénzkezelési, pénzgazdálkodási tanácsadás történik.  
 
V. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
 
V.1.) Védelembe vétel 
 
A védelembe vétel esetében minden korosztály érintett 18. életéve betöltéséig. Meghatározó ok a 
szülők elhanyagoló, következetlen nevelési módszere. 
A jegyzői gyámhatóság tapasztalatai a védelembe vételi eljárások kapcsán: 
- Az anya már terhessége ideje alatt nem jelenik meg a kötelező felülvizsgálatokon gyermeke 
egészséges születése érdekében.  
- Az anya újszülöttel nem tölti el az öt napot a kórházban. Haza megy azzal az indokkal, hogy az 
otthon lévő kiskorúakra nincs, aki felügyeljen. Akkor megy gyermekéért a kórházba, ha az orvos a 
csecsemőt otthonába bocsátja.  
- Az újszülöttel az anyák legtöbb esetben már megjelennek a kötelező vizsgálatokon, védő oltásokra 
elviszik gyermekeiket.  
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- Az óvodában való beíratás nem okoz gondot, de a gyermek(ek)  rendszeres óvodába vitele már 
igen. Ha azért nem tudják a gyermeket óvodába/iskolába vinni mert beteg, rendszerint nem tudják 
bemutatni az orvosi igazolást. A hiányzások kapcsán sok esetben hivatkoznak arra, hogy a 
kiskorúnak nincs az évszaknak megfelelő ruhája, vagy lábbelije. Nagy gond az ápolatlanság – 
fejtetvesség -, ami miatt mindaddig nem is vihetik a szülők a gyermeket az oktatási intézménybe, 
amíg a fertőzöttség meg nem szűnik.   
- Általában jellemző, hogy kisiskolás korban a hiányzások mértéke kevés. Felső tagozatban azonban 
már igen jelentős. Sok esetben a szülő elmondja a tárgyaláson, hogy gyermekét minden reggel 
elküldi, és időben engedi el az iskolába, sőt vannak, akik el is kísérik gyermeküket, de arra 
hivatkoznak, hogy amikor a gyermek bemegy az iskolába már nem tudják nyomon követni mit 
csinál. A kiskorúak aztán barátaikkal együtt „ellógnak” főleg az utolsó órákról.  Más esetben a 
reggeli pontatlan megjelenés okoz gondot, mert pár perc késésért is egy óra igazolatlan mulasztás 
jár.  
- Az esetek többségében az is probléma, hogy nem áll stabil családi háttér a gyermekek mögött.  
Jellemző, hogy a szülők közötti konfliktus helyzeteket „kihasználva” a gyermek azt gondolja, 
kedvére cselekedhet, otthon úgy sem kéri számon senki.   
 
Az esetek nagyobb részében a szülők következetlen nevelése, elhanyagoló nevelési módszere ad 
módot a fiatoknak az iskola „elkerülésére”. Itt a hiányzások mértéke igen magas, sok esetben 
meghaladja a 250 órát is. A büntetések összege is ehhez igazodik, mégis inkább a kifizetés, a kirótt 
büntetés munkavégzésre való átváltoztatása, vagy a börtönbüntetés mellett döntenek a szülők. 
Tárgyalások alkalmával, a szülő azzal magyarázza a helyzetet, hogy már nem tudja nevelni 
gyermekét, egyszerűen már az apa „szigora” sem elegendő.  
A fiatal lányok pedig úgy gondolják, hogy ha gyermeket szülnek, felmentést kapnak az oktatás alól. 
A védőnők, a szakiskola gyermekvédelemi felelőse, valamint a családgondozók és a jegyzői 
gyámhatóság szoros együttműködés keretében igyekszik minden lehetőségét felhasználva más 
irányba terelni ezeknek a gyermekeknek az életét. 
 
V.1.1. Közoktatási szabálysértés és a védelembe vétel 
 
Mint ahogyan az már a gyermekjóléti szolgálatról szóló részben (lsd.: IV. 4. 4.) megemlítésre 
került, nagy gondot okoz a gyermekek igazolatlan iskolai hiányzásai kérdéskörben a szülői 
felelősség megállapíthatóságának hiánya is. 
Amennyiben a gyermek iskolai igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 250 órát a szabálysértési 
hatóság átteszi az ügyet a rendőrségre kiskorú veszélyeztetése miatt. 250 óráig közoktatási 
szabálysértés megállapítása mellett pénzbírság kiszabásának van helye.  
A kiskorú veszélyeztetése tényállást a szülő szándékos elkövetési magatartással valósíthatja meg. A 
szándékosság azonban nem állapítható meg, ha a szülő azt nyilatkozza, hogy a gyermeket elviszi az 
iskolába, de az elszökik onnan. Nyilvánvaló, hogy ennek az állításnak a valóságtartalma is 
vizsgálható - pl. a gyermek életkora is meghatározó, mert egy kamasz gyermek esetében ez 
nagyobb valószínűséggel fordulhat elő, mint egy alsós tanulónál -, sok esetben azonban ez is 
akadálya a felelősségre vonásnak. A másik ok, melyet az ügyészség az eljárást megszüntető döntése 
indoklásában – tudomásunk szerint belső ügyészi állásfoglalás alapján – szerepeltet, miszerint a 
kiskorú veszélyeztetés egyik tényállási eleme, a kiskorú értelmi képességének veszélyeztetése nem 
valósulhat meg középiskolában csak általános iskolában, mivel az alapműveltség megszerzése 
általános iskolában már megtörténik. Abban az esetben tehát, ha a gyermek középiskolából hiányzik 
250 óra felett, nem állapítható meg a szülőnek a kiskorú veszélyeztetése, mert ez nem meríti ki az 
értelmi képesség veszélyeztetésének körét. Így pont a tavalyi évben fordult elő, hogy adott esetben a 
gyermeknek – középiskolában - 680 óra hiányzása is összegyűlhetett, amelyet csak szabálysértési 
bírsággal lehetett szankcionálni.  
Mindezek alapján tehát, ha az általános iskola elvégzése alapkövetelményként teljesített, nem követ 
el bűncselekményt a szülő, ha nem biztosítja a tankötelezettség (14/15 -18 év közötti) teljesítését. 
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Marad a szabálysértésből származó büntetés, amely anyagi megélhetés veszélyeztetése miatt 
ledolgozható.   
Mindemellett említést érdemel, hogy minden közoktatási szabálysértési határozat átadásra kerül a 
polgármesteri hivatal szabálysértési hatóságától a jegyzői gyámhatósághoz, melyek mindegyikében 
hivatalból védelembe vételi eljárást indít a hatóság. A szabálysértési határozat áttétele a 
szabálysértési törvény értelmében mérlegelés alá esik, ügyészi javaslatra azonban a szabálysértési 
hatóság valamennyi kiskorút érintő – közoktatási, egyéb kiskorút érintő szabálysértési - 
határozatból áttesz egy példányt a jegyzői gyámhatósághoz. Közoktatási szabálysértés miatt – egy 
tanévben 10 órát meghaladó 250 óra alatti iskolai hiányzás - a szülői felügyeleti joggal rendelkező 
szülő vonható felelősségre kiskorú gyermeke után. A pénzbírság meg nem fizetése esetén 
végrehajtási eljárás keretében kerül sor a behajtásra. Az elmúlt évben a szabálysértési hatóság 
eredményessége e tekintetben jelentősen javult, mivel az „Út a munkában program keretében” 
foglalkoztatott, eddig segélyezettek béréből levonható a bírság összege. 
 
V. 1. 2. Az egyik megoldás az óvodáztatási támogatás 
 
A fenti kérdéskör egyik megoldási módozata az óvodáztatási támogatás bevezetése, valamint annak 
természetben nyújtásáról való döntés lehetősége volt. Tiszavasvári Város Képviselő-testülete 
döntése alapján első alkalommal természetben nyújtandó az óvodáztatási támogatás, melynek értéke 
húszezer forint volt 2009. évben, de ez az összeg 2010. évben sem változott. Az első alkalommal 
nyújtott támogatáshoz csak a beíratás tényét kell igazolnia a szülőnek az egyéb – korábban 
részletezett (III. 5. pont) - jogosultsági feltételek fennállása mellett.  
 
A további évi tízezer forintos pénzbeli támogatás nyújtásának azonban már feltétele a rendszeres 
óvodába járatás, melyet az intézmény igazol a jegyző felé, a folyósításnak ugyanis ez feltétele.   
A támogatás természetbeni formájának létjogosultságát pont a védelembe vételnél részletezett 
problémák támasztják alá. Ezek a gyermekek így még az óvoda megkezdése előtt megkapnak 
minden olyan felszerelést és egyéb holmit (cipő, ágynemű stb.), ami szükséges ahhoz, hogy 
egyáltalán el tudják kezdeni az óvodát. Ezáltal nem hivatkozhat a szülő arra, hogy a gyermek 
ezeknek a hiánya miatt nem jár óvodába. A további támogatáshoz azonban már feltételként 
támasztja a jogszabály a rendszeres óvodába járatást. 
V. 1. 3. A gyermekvédelmi jogszabályok módosulása (családi pótlék 
természetben, a védelembe vétel felülvizsgálata) 
 
A törvény, a gyermek védelembe vételéhez kapcsolódóan - a családi pótlékra vonatkozó 
rendelkezések módosításával összhangban - tartalmazza a családi pótlék természetbeni formában 
történő nyújtásával összefüggő rendelkezéseket. A települési önkormányzat jegyzője - akár a 
védelembe vétellel egyidejűleg, akár a védelembe vétel fennállása során - elrendelheti a családi 
pótlék legfeljebb 100%-ának természetbeni formában történő nyújtását. A felfüggesztés 
határozatlan időre történik. Három tanítási hónapot magában foglaló időszakonként és a tanév 
végén a jegyzői gyámhatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy továbbra is indokolt-e a felfüggesztés, 
azaz a gyermek helyzete rendeződött-e. A jegyzői gyámhatóság csak akkor szüntetheti meg a 
felfüggesztést, ha a gyermek a vizsgált időszakban egy óráról sem hiányzott igazolatlanul.  
 
Az oktatási intézmény igazgatósának első ízben tíz igazolatlan óra után kell jeleznie a jegyzői 
gyámhatóság felé, aki végzéssel tájékoztatja az iskoláztatási támogatásra (családi pótlék) 
jogosultat, hogy a tanévben az ötvenedik igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai 
foglalkozást követően elrendeli az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését, mely 
a támogatás teljes részét érinti, valamint a gyermeket – amennyiben még nincs védelembe véve – 
védelembe veszi.  
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A gyámhatóság az ötvenedik óra igazolatlan mulasztást követően hivatalból indítja meg az 
eljárást. Az eljárást attól függetlenül le kell folytatnia, hogy az iskola a tíz órás mulasztásról 
korábban értesítette-e.  
Amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyámhatóság arról 
rendelkezik, hogy a támogatás összegét havonta természetben fogja megkapni a kirendelt eseti 
gondnok által. A családtámogatási folyószámlára érkező iskoláztatási támogatást a gyámhatóságnak 
havonta kell kifizetnie a kirendelt eseti gondnoknak, aki a gyermekjóléti szolgálat által készített 
pénzfelhasználási tervben foglaltak szerint költi el az összeget és számol el róla.  
Amennyiben a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben az iskoláztatási 
támogatás felfüggesztésének ideje alatt az iskoláztatási támogatás a családtámogatási folyószámlán 
gyűlik és a felfüggesztés megszüntetésekor természetben kerül a gyermek számára biztosításra a 
felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva, részletekben. 
 
A védelembe vétellel kapcsolatban felmerülő probléma, hogy sok esetben a szülők – ugyan nem 
nézik jó szemmel, hogy gyermekeik védelemben vannak - ennek ellenére a vállalt feladataikat, 
kötelezettségeiket mégsem teljesítik, mint ahogy a gyermekeik sem. A védelembe vétel sok 
családnál éveken át fenn áll.  
A Gyvt. módosítása folytán a védelembe vétel eredménytelensége esetén a jegyzői gyámhatóság 
tájékoztatja a gyámhivatalt, és az ügyet átteszi annak megállapítása végett, hogy a gyermek 
veszélyeztetettsége nem teszi-e szükségessé a gyámhivatal hatáskörébe tartozó egyéb 
intézkedések megtételét. A gyámhivatal indokolt esetben megteszi a szükséges intézkedéseket és 
hozza meg döntését az eredménytelen védelembe vételről. 
 
V. 1. 4. Számszerűsített adatok:  
  
2010-ban a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma:  1. 461 fő 
- ebből, környezeti ok miatt:      461 fő 
- ebből, magatartási ok miatt:      599 fő 
- ebből, anyagi ok miatt:      380 fő 
- ebből, egészségi ok miatt:      17 fő 
 
A 2010. 12. 31-i adatok szerint a védelembe vett kiskorúak száma: 305 fő. 
A védelembe vett kiskorúak száma az előző évhez képest nem változott. 
 
VI.  Ideiglenes hatályú elhelyezés: 
 
Ideiglenes hatályú elhelyezés 10 gyermeknél vált szükségessé (2009-ben ez a szám: 28). 
A gyermekek közül 5 fő került nevelőszülőnél elhelyezésre, 3 fő harmadik személynél, míg 2 fő 
gyermekotthonban. 
 
VII. A gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok: 
 
utógondozói ellátásban részesülők:      12 fő,           ebből Tiszavasváriban         3 fő, 
gyámság alatt állók:                            143 fő,                                                      99 fő 
gondnokság alatt állók:                       119 fő                                                       93 fő 
átmeneti neveltek:                               114 fő                                                       76 fő 
tartós neveltek:                                       5 fő                                                         5 fő 
gyermektartásdíj megelőlegezésében 
részesültek:                                           34 fő                                                       22 fő 
otthonteremtési támogatásban rész.:     4 fő                                                           1 fő. 
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VIII. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 
szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező 
hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 
 
 
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 
keretében működő gyermekjóléti szolgálatnál 2010. november 15-én Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal – jogszabályi kötelezettségének eleget téve, 
mely szerint 2010. december 31-ig hivatalból felülvizsgálja azoknak a szolgáltatóknak, 
intézményeknek a működési engedélyét, amelyek részben vagy egészben – az engedélyezésről szóló 
jogszabály módosításával kerültek a hatáskörébe. 
A helyszíni szemle alapján a hivatal az alábbi hiányosságokat állapította meg: 
„A gyermekjóléti szolgálat ellátási területén gondozott családok számát figyelembe véve 11 fő 
családgondozó foglalkoztatása szükséges. Az intézményben jelenleg a szakmai vezetővel együtt, 
összesen 6 fő lát el családgondozói feladatokat. A 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet 7. § (1) 
bekezdés a) pontja értelmében a működést engedélyező hatóság ideiglenes működési engedélyt adhat 
ki, ha a szakalkalmazottként foglalkoztatott nem a gyermekek közvetlen gondozását végző 
személyek száma nem éri el a jogszabályban meghatározott létszámot, de eléri annak a 
háromnegyedét. Ezen szabályra tekintettel az ideiglenes működési engedély kiadása érdekében 
további 3 fő családgondozó foglalkoztatása szükséges, így a fenntartót a foglalkoztatás tényének 
igazolására hívtam fel. 
Az intézmény Alapító Okirata, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyvben 
ismertetett okok miatt nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, ezért annak módosítására hívtam 
fel a fenntartót.” 
 
Fenti személyi állományban fennálló hiányosságokat végül közfoglalkoztatás keretében 
megpályázott, ill. a munkaügyi központon keresztül kapott támogatás útján pótolta az intézmény. 
 
A bölcsőde 2009-ben határozatlan idejű engedélyt kapott, mivel a határozatlan időre szóló engedély 
feltételeként szabott képesítési feltételeknek való megfelelést (2 fő gondozónő 2008. június 20. 
napján kelt csecsemő- és kisgyermekgondozó szakképesítését igazoló bizonyítvány) igazolni 
tudta az intézmény.  
A bölcsőde engedélyezésére és ellenőrzésre az államigazgatási hivatal kijelölő végzése alapján 
2009 májusáig Tiszalök Város Jegyzője volt illetékes. 2010 márciusától Rakamaz Város 
Jegyzője illetékes eljárni a bölcsődével kapcsolatos fenntartói (kistérség) kérelmek (pl.: 
férőhelyszám -, ellátási terület változás) ügyében. 
 
A közigazgatási hivatal 2010-es éves ellenőrzése során hiányosságként állapította meg, hogy a 
családok átmeneti otthona tekintetében nincs külön otthonvezető. A hatályos jogszabályok 
értelmében a családok átmeneti otthona vonatkozásában személyi létszámkövetelmény: 1 fő 
otthonvezető, 2 fő családgondozó és 3 fő gondozó. A családok átmeneti otthona szakmai vezetését a 
TITKIT SZESZK keretében működő Gyermekjóléti Szolgálat vezetője látja el, ami nem felel meg a 
jogszabályi követelményeknek. 

 
IX. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján. 
 
Tiszavasvári Városban valamennyi, a fentiekben bemutatott gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézmény, szolgálat (családok átmeneti otthona, bölcsőde – önálló intézmény, szakmailag önálló 
szervezeti egység, gyermekjóléti szolgálat) gazdálkodását tekintve a Tiszavasvári Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjához tartozik.  
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2009. évben már problémát jelentett a csökkenő normatíva, így a gazdaságosabb működést 
elősegítő intézkedések számbavételének szükségessége előtérbe került. 
A SZESZK, a képviselő-testület kérésére - a tavalyi évben - beszámolójában tájékoztatást adott a 
gazdasági helyzetről, a gazdasági hatékonyságot növelő intézkedések lehetőségéről. Az elmúlt 
években, az országban működő szociális szolgáltatók jelentős hányada hajtott végre valamilyen 
olyan jellegű lépéssorozatot, amelyek a szolgáltatások költségeinek csökkentését célozták. Ilyenek 
voltak 

 az intézményi összevonások, szervezeti egységek optimalizálása, belső szervezetek 
átalakítása; 

 belső szolgáltatások kiszervezése; 
 gazdálkodási keretek szűkítése, energiaracionalizálás; 
 a működtetésért felelős apparátus (karbantartás, ügyvitel, takarítás, konyha) és a 

szakdolgozók valamilyen mértékű leépítése.  
Összességében a fenti lépések általában két hatást eredményeztek. Egyrészt „megbolydult” az élet, 
mind az intézmények, mind a fenntartók oldalán, de valamilyen eredményességi mutatókkal 
igazolódtak az elvárások, illetve csökkenthetők a költségek, másrészt viszont az ellátás színvonalát 
vagy nem, vagy csak a felhasználói térítések jelentős emelésével sikerült megőrizni, valamint nőttek 
(nőnek) az amortizációs típusú veszteségek.  
A nem létszükségletű karbantartások, beruházások halasztott kiadásokká „léptek elő”, tovább 
növelve a modernizációs lemaradást, de előrevetítve egy majdani jelentősebb költségigényt is. 
Összességében elmondható, hogy a tapasztalatok alapján nincsenek egyértelműen csak pozitív, de 
egyértelműen csak negatív hozadékú döntések, ugyanakkor általános az átalakítások „túlélési” 
jellege, a folyamatok nem növekvőek, hanem a pénzforgalmi „túlélésre játszanak”.    
A fent ismertetett hatások, mechanizmusok és következményeik szinte mindegyike megtalálható 
(illetve megtalálható volt) az Önkormányzat, a Társulás vagy intézményeik esetében. A jelenleg 
működő szervezeti és fenntartási forma létrejötte egy több éves folyamat eredménye. 
A kormány az állami normatívák befagyasztásával, majd nominálértéken történő csökkentésével 
párhuzamosan bevezette a kistérségi kiegészítő normatívát. Ez a normatíva 2005-ben jelent meg 
először és viszonylag egyszerű szerződéses feltételek mellett jutottak hozzá a társulást alkotó 
önkormányzatok intézményei, és a Társulással szerződött nem állami szolgáltatók. Így 2005-ben 
mind a korábbi SZESZK és KHT jelentős kiegészítő forrásokhoz jutott hozzá. 2006-ban szigorodtak 
a feltételek, változtak az egyes szervezeti formákhoz biztosított támogatási mértékek, majd ugyanez a 
tendencia folyatódott 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben is. Mindemellett az állami alap normatívák 
jelentős mértékben csökkentek. A SZESZK hiánya, így a fenntartói kiegészítés mértéke nőtt, a KHT 
pedig önkormányzati támogatás hiányában csökkentette bérkiadásait, illetve nőttek az amortizációs 
veszteségei. Mindezzel párhuzamosan Tiszavasvári Város Önkormányzatának működési hiánya is 
növekedett. 
A válság hatásai 2009. második felétől hátrányosan érintették a SZESZK társulásos fenntartásának 
következtében javuló gazdálkodási körülményeit. Jelentősen nőtt az infláció, emelkedett az ÁFA, 
valamint változtak az adózási szabályok, adónemek. Mindezt tetézte a 2010. évi költségvetési 
törvény megismert tervezete. Mindemellett a 2007. évi fenntartóváltáskor a SZESZK több területen 
elérte a határait. Költséget lefaragni az ellátási színvonal csökkentése mellett, valamint a jelentős 
deficitet termelő intézmények, szolgáltatások megszüntetésével lehetne. Ilyenek lehetnek a családok 
és az idősek átmeneti otthonai, egyes szakorvosi ellátások, kiegészítő egészségügyi ellátások és az 
orvosi ügyelet. A kiadások jelentős részét kitevő bérköltségek a hatályos munkaügyi, szakmai 
létszámnormák és a közalkalmazotti törvény kötöttségei miatt érdemben jelentősen nem 
csökkenthetők. 
 
A város számos olyan ellátást nyújt szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi területen 
egyaránt, melyek nem kötelezően nyújtott ellátások. Az elmúlt években a szociális és 
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gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások területén is korlátozta a jogalkotó a kötelezően 
nyújtandó ellátások körét. 
A fentiekben részletezett nehézségek ellenére a testület álláspontja 2009. évben is az volt, hogy 
ellátást, szolgáltatást megszüntetni nem fog. Ilyen körülmények között a szakmai színvonal 
fenntartása, és a jelenlegi szolgáltatások megtartása a cél. 
Fontosnak tartja az önkormányzat, hogy a kötelező ellátások mellett azokat az ellátásokat is 
fenntartsa, melyeket Tiszavasvári város és a környező települések lakossága más módon nem 
vehetne igénybe. 
 
2010. év végén felmerül az TITKIT SZESZK Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja által 
biztosított alapszolgáltatások, szakosított ellátások, valamint az egészségügyi ellátások, vagy ezeken 
belül bizonyos ellátások egyházi fenntartásba adásának lehetősége. Ennek kimunkálása a 2011-
es év feladata. 
 
X. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a 
gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett 
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 
 
A képviselő-testület 2007-ben jóváhagyta „Tiszavasvári Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Koncepcióját 2007-2010” címmel. Mivel a közösségi bűnmegelőzés fő letéteményes az 
önkormányzat, a koncepció, a megjelölt időtartamra szóló olyan feladatokat határoz meg, melyek 
megvalósítása a helyi biztonság megteremtését szolgálja.  
 
A koncepció célja a jogkövető lakosság bevonásával a helyi viszonyok figyelembevételével olyan 
rendőrségi stratégia kidolgozása, amely biztosítja, hogy a rendőrség rövid időn belül, hatékonyan 
léphessen fel minden jogsértő cselekménnyel szemben, a személy- és vagyonbiztonság érdekében. A 
koncepció hosszú távú célkitűzéseket, és rövidtávú cselekvési programokat tartalmaz. Ezek közül a 
hosszú távú feladatok a következők: 
 
X . 1.) Hosszú távú feladatok meghatározása: 

 
1. Közrend- és közbiztonság 

- a lakókörnyezetek biztonságának erősítése, 
- a közterületek, műemlékek, védett épületek biztonságának erősítése, 
- a szomszédok, lakóközösségek egymás közötti segítségnyújtásának elősegítése. 
A megelőzés egyik leghatékonyabb módszere a fokozott közterületi jelenlét, amelyet a 
rendőrség jelenlegi anyagi, technikai, személyi feltételei mellett a lakosság által 
megfogalmazott követelményeknek megfelelően nem tud biztosítani. A civil szféra 
bevonásával megfelelő hírösszeköttetés és információáramlás kialakításával jelentős 
eredmények érhetők el ezen a területen, kiemelt figyelmet fordítva az üdülő övezetre is. 
 
Egy polgárőr szervezet működik Tiszavasváriban: a Városi Polgárőrség és egy önkéntes 
szerveződés alakult a közelmúltban: a Roma a Romákért Önsegélyező Csoport.  
Az Önkormányzat 2008. évtől térfelügyeleti rendszer kiépítését tervezi. Ennek keretében a 
frekventáltabb területekre térfelügyeleti kamerák kerülnek, melynek legfontosabb szerepe az 
állandó rendőri felügyelet mellett ennek tudatában a visszatartó erő.  

 
2. Közlekedéskultúra javítása 

- a közlekedési- és közúti biztonság megerősítése; 
- baleset megelőzési programok szervezése. 
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Az országos közúthálózat főútjain haladó forgalom jelentős mértékben megnehezíti a 
gyalogos közlekedést. A forgalmas utak által kettévágott lakóterületeken szükséges a 
járműforgalom sebességének csökkentése, a gyalogos átkelőhelyek megfelelő kialakításával a 
védtelen közlekedők segítése. Az Önkormányzat célja ennek tükrében több sebességmérő-
berendezés elhelyezése a város területén, koncentráltan a baleseti gócpontokra. 

 
3. Közterületi felügyelet, mezőőri szervezet ellenőrző tevékenységének erősítése 

A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal keretein belül működik a közterület-felügyelet és a 
mezőőri szolgálat. A jövőben a hatékonyabb működés érdekében céljaink közé tartozik, hogy 
a két szervezet a rendőrséggel együtt többször közös akciókon vegyen részt.  
Városunkban nagy gondot jelent az üdülőterület, a kertek, mezőgazdasági földterületek 
védelme. A közös mezőőri, rendőri jelenlét fokozása ezeken a területeken azonban nagyban 
növelné a biztonságérzetet. 

 
4. Gyermek- és ifjúságvédelem 

A gyermek- és ifjúsági korosztály áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése. 
 
5. Biztonságnövelő rendőrségi program (DADA) támogatása 

A program magyar elnevezése a Dohányzás, Alkohol, Drog és Aids szavak kezdőbetűiből álló 
mozaikszó.  
 
A program a gyerekeket önmagukon keresztül védi meg a számukra veszélyt jelentő 
dolgoktól oly módon, hogy attitűdöket, viselkedési normákat ajánl, mindig az adott 
korosztályra szabott szinten, mindezt teszi úgy, hogy szituációs játékokon, különböző 
gyakorlatokon keresztül ad a gyerekeknek olyan használható, problémamegoldó viselkedési 
elemeket, amelyeket a fiatalok a személyiségükbe építve szinte sajátjukként tudnak majd 
használni, ha arra szükség mutatkozik. 

 
6. Családvédelem 

- a családon belüli erőszak visszaszorítása és megelőzése, 
- a nők, időskorúak ellen elkövetett támadások megelőzése. 

 
7. Társadalmi összefogás erősítése 

A bűnelkövetés elleni helyi összefogás és felelősség népszerűsítése, a személyes 
szerepvállalás motiválása. 
A lakosság körében visszatérően fel kell mérni a közbiztonság megítélését időszakos 
közvélemény kutatások segítségével. Ötleteket kell gyűjteni a továbblépés irányairól, „az 
ügyfél a legjobb fejlesztő” felfogás alapján. 
 

8. Felvilágosító propaganda tevékenység szervezése, médiakapcsolatok ápolása 
Célunk a város közéleti havilapja: a Vasvári Hírmondó, a Tiszavasvári Városi Televízió, a 
Best of Rádió szerepvállalásának erősítése a prevenciós tevékenységben, ahol rendszeressé 
kell tenni a megelőző felvilágosító műsorokat, cikkeket. A város lapjában közbiztonsági 
rovatot kellene működtetni. A városi televízióban a rendszeres rendőrségi tájékoztató 
műsorok a városban, illetve környékén előforduló, rendőrségi, tűzoltósági feladatokról 
erősítik a tulajdonosi szemléletet, segítséget nyújtanak a lakosság védekezési reflexének 
kialakításához.  
Különösen nagy figyelmet kell fordítani azokra a társadalmi rétegekre, csoportokra, akik 
esetében a fokozott sértetté válás veszélye fennáll. Ide sorolhatók: gyerekek, fiatalkorúak, 
idős korúak, csökkentett látási képességgel rendelkezők, mozgássérültek.  
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Kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatalok nevelésére, az iskolákban rendszeressé kell tenni, a 
tanmenetbe beépíteni a közbiztonsággal, közlekedésbiztonsággal foglalkozó témákat, illetőleg 
azokat az órákat, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak.  
Így kiemelten foglalkozunk az ifjúság nevelésére, tájékoztatására, drogellenes 
figyelemfelhívó napok szervezésével, ismeretterjesztő anyagok készítésével. 2004. november 
9-én megalakult a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Fejleszteni kell az 
együttműködést a lakossággal pl: lakossági fórumok tartásával.    
Önkormányzatunk 2006. évben pályázati forrásból 800.000 Ft-ot a közbiztonsági propaganda 
tevékenység fokozására fordíthatott.  
Ennek felhasználásaként négy részes közbiztonsági, bűnmegelőzési műsorsorozat készült, 
mely közérdekű információkat tartalmazott. Az önkormányzat célja a későbbiekben kiírásra 
kerülő hasonló témájú pályázatokon való részvétel.  

 
9. Partnerség kiépítése (térségi, országos és nemzetközi szinten). 
 
X. 2.)  Rövid távú célkitűzések, feladatok: 
 

1. Közbiztonsági Tanács működtetése, fórumrendszerének kidolgozása. 
 
1. Az I-VII. pontokban meghatározott hosszú távú feladatokhoz projektek kidolgozása. 

 
2. A bűnmegelőzésben való helyi összefogás és felelősség népszerűsítése, a személyes 

szerepvállalás motiválása. 
 

3. Külső források (humán – anyagi) bevonása. 
 
Határidő: a koncepció elfogadásától számított egy év. 
 
A hosszú távú koncepció megvalósításának forrásai: 
- A fórumrendszer résztvevőinek, önkormányzat, intézmények személyi- tárgyi eszközrendszere; 
- Tiszavasvári Város Önkormányzata tárgyévi költségvetésében elkülönített pénzalap; 
- Társadalmi, gazdasági szervezetek, külső szponzorok támogatása; 
- Országos Bűnmegelőzési Központ támogatási rendszere; 
- A Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért Közalapítvány pályázati támogatása; 
- Nemzetközi támogatási források; 
- A Tiszavasvári Városi Rendőrkapitányság személyi-, tárgyi- anyagi rendszere. 
 
 
X. 3.) Fiatalkorú bűnelkövetés  
 
A fiatalkorú bűnelkövetésről a Tiszavasvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője számolt be 
az alábbiak szerint: 
 
„Tájékoztatom, hogy a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2010. év folyamán Tiszavasvári város 
illetékességi területén 18 alkalommal intézkedett családon belüli erőszak, illetve erre utaló 
magatartás miatt. A családon belüli erőszak elkövetői túlnyomó többségben férfiak, akik általában 
házastársaik vagy élettársaik sérelmére követnek el erőszakos jellegű cselekményeket. 
Az elkövetések helyszínei túlnyomó többségben magánlakásokban történnek, általában a férfi 
ittasságából kifolyólag. Ekkor az erőszaknak gyakran tanúja a kiskorú gyermek is.  
A rendőri intézkedések foganatosításáról minden esetben jelzéssel éltünk az illetékes Gyermekjóléti 
Szolgálat felé. 
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A Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékességi területén 2009. évhez képest csökkent a fiatalkorúak 
által elkövetett bűncselekmények száma, 2009. évben 57, addig 2010. évben 42 fiatalkorúval 
szemben intézkedett kapitányságunk. A fiatalkorú bűnelkövetőkből 17 fő volt olyan személy, aki 
Tiszavasvári város oktatási intézményeibe járnak, de más településen laknak.  
A gyermekkorú bűnelkövetők vonatkozásában növekedés állapítható meg, hiszen 2009. évben 15 
gyermek, 2010. évben 22 gyermek követett el a rendőrség által felderített bűncselekményt. 
 
Mindkét korosztályra jellemző, a korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan ű, hogy nagyrészt vagyon 
elleni bűncselekményeket követtek el, a fiatalkorúak körében a szórakozóhelyeken történő lopások 
fordultak elő gyakrabban. Ezen korosztályra jellemzőbb az értékek meg nem becsülése, az értékek 
megőrzése érdekében szükséges odafigyelés hiánya. 
Bűncselekmény elkövetésének legfőbb okai a neveltetés hiánya, valamint a másodlagos szocializáció 
során a deviáns baráti kör hatása. 
 
Az elkövetői oldalt vizsgálva megállapítható, hogy azokat főként anyagi haszonszerzés végett, rossz 
szociális körülmények között élő, hátrányos helyzetű személyek követik el, anyagi haszonszerzés 
céljából. A garázdaság, testi sértések elkövetéséhez minden esetben az agresszivitás vezetett.  
 
Közintézményekben, így oktatási intézményben testi sértés történt, azonban itt is előfordultak 
lopások. Hétvégi időszakra jellemzőek a főleg szórakozóhelyhez köthető testi sértések, illetve 
garázdaságok, valamint lopások. 
Ezen bűncselekmények visszaszorítása érdekében továbbra is szükségesnek tartom a „szórakozó 
helyek” visszatérő ellenőrzését, mivel ezen helyeken nagy számban megjelennek 18. életévüket be 
nem töltött személyek, akiket szeszes itallal kiszolgálnak, ezzel elősegítve a garázda jellegű 
bűncselekmények elkövetését. 
 
Gyermekkorú sértettek sérelmére kiskorú veszélyeztetése, kis számban védekezésre képtelen sértett 
sérelmére elkövetett könnyű testi sértés miatt folyt büntetőeljárás.  
Kiskorú veszélyeztetése sértetti oldalát vizsgálva megállapítható, hogy ezen bűncselekmények a 
hátrányos helyzeten lévő más kulturális alapokkal rendelkező kisebbség köréből kerülnek ki 
(tankötelezettségüknek, illetve a gyermek megfelelő neveltetésének nem tesznek eleget). 
A fiatalkorú sértettek sérelmére elkövetett bűncselekmények arányában csökkenés található, mivel 
2009-ben 34, 2010. évben 29 fiatalkorú sértett vált ismertté a hatóságunk előtt. 
Sértetté válásuk oka, a szórakozóhelyeken elkövetett lopásokban, garázda jellegű viselkedésükben 
keresendők.” 
 
XI. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció, stb.). 
 
A gyermekvédelmi törvény által meghatározott kötelező feladatokat az önkormányzat saját 
intézményei útján látja el, így nem történt feladat átadás a civil szervezetek részére.  
Az Otthon Segítünk Alapítvány az önkéntes segítői bevonásával azon családok részére nyújt 
támogatást, biztosít gyermekfelügyeletet, akik 0-6 év közötti gyermekeik ellátásában időnként 
segítség igénybevételére szorulnak (nagyszülők hiánya, a kisgyermekes szülők tapasztalatlansága, 
stb. miatt). 
Az alapítvány elsődleges feladata továbbá a nehéz helyzetben lévő családok helyzetének 
megkönnyítése, hogy megelőzze a kialakuló krízishelyzeteket, illetve a rendelkezésre álló 
eszközökkel csökkentse a már kialakult krízishelyzet súlyát. Nem anyagi, hanem szociális jellegű 
segítségnyújtás történik, családlátogatás formájában, a családok saját otthonában. Az önkéntes a 
segítséget kérő családokkal személyes kapcsolatot tart, őket információkkal látja el, megerősíti a 
családtagok önbizalmát.  
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Az önkéntes maga is szülői tapasztalatokkal rendelkezik, illetve elvégzi az Otthon Segítünk 
Alapítvány képzését, amelyek témái kapcsolódnak az önkéntes munkához (önismereti tréning, 
kommunikáció, szociális ellátórendszerek megismerése). 
2010. évben is folytatódtak a családlátogatások. Új családokat, új önkénteseket kerestek. Jelenleg 20 
önkéntes tevékenykedik az alapítványban, melyek közül 10 tag aktív. Folyamatosan kapcsolatot 
tartanak a Budapesti Otthon Segítünk Alapítvánnyal, az Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal, 
Tiszatér Társulással, a Tiszavasvári kistérségben működő más civil szervezetekkel. Részt vesznek 
azok képzésein, tréningjein. 
Az alapítvány tagja a Tiszatér Leader Egyesületnek, melynek célja a családok életminőségének 
javítása.  
Az alapítvány 2010-ben is részt vett az országos alapítvány által szervezett találkozón 
Nagykovácsiban 2011. május 21-én, ahol az aktív önkéntesek oklevelet vehettek át munkájukért 
illetve tapasztalatot cserélhettek más települések önkénteseivel. 
 
A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szerve kiemelkedő tevékenységei közé tartozik 
többek között a szociális segítségnyújtás a rászorulók számára. Tiszavasvári életében 25 éve jelen 
van a Magyar Vörökereszt szervezete. Jelenleg 12 település tartozik területükhöz. Területi 
szervezetük 2010. évben tevékenységét az alapszabályában előírtak szerint a helyi sajátosságokhoz, 
igényekhez igazítva határozta meg. A térségben egyre emelkedik a munkanélküliek száma, nő az 
elszegényedés, romlanak a lakosság körülményei, így egyre nagyobb az igény a szociális 
segítségnyújtásra. 
2010. decemberében „Karácsonyi szeretetakció” néven élelmiszeradományt osztottak a 
rászorulóknak. A szertetakciót 2008-ig helyben kezdeményezett adománygyűjtéssel valósították 
meg, ami szinte csak használt ruhákra korlátozódott. 2009-től a kialakult gazdasági helyzet miatt 
egyre több olyan rászoruló fordult szervezetükhöz, akik többszörös hátrányban szenvednek és 
elsősorban élelmiszeradományra lenne szükségük. Az összesen: 149.165-Ft értékű tartós 
élelmiszercsomagokat az ünnep előtt juttatták el a hátrányos helyzetű, beteg, fogyatékos gyermeket 
nevelő családokhoz, egyedül élő idős emberekhez. 
 
A Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesület 1994-ben alakult, célja a közösségépítés, 
értékfelmutatás, érdekvédelem. Rendezvényeiket úgy szervezik, hogy ezek a célok megvalósuljanak. 
Az elmúlt évek alatt kialakították állandó programjaikat, ilyen a gyermeknap, úszásoktatás, a 
karácsonyi ünnepség megtartása. Ezek mellett közös kirándulásokat, színházlátogatást, 
sportprogramokat is szerveznek, mely programok mind alkalmasak arra, hogy a családok egymást 
ismerő és segítő közösséggé váljanak, valamint nagyon sokak számára ez az egyetlen kimozdulási, 
kikapcsolódási lehetőség. Jelenleg 166 tagjuk (családuk) van. Programjaikon általában 120 család 
vesz részt. 
Az elmúlt évben többen csatlakoztak a szervezethez, az egyesület szerint valószínűsíthetően azért, 
mert az Élelmiszer Banktól többször kaptak élelmiszeradományt (liszt, keksz, cukor, száraztészta), 
sikeresen pályáztak energiatakarékos izzóra, a háromgyerekes családok hűtő- és mosógépcserében, 
melyek lehetőségek vonzották az új tagokat is. A tagtoborzás az éves közgyűlésnek a helyi újságban 
való meghirdetésével történik. Az egyesület a településen működő más civil szervezetekkel igyekszik 
szoros kapcsolatot ápolni. Szoros a kapcsolattartás a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, a 
püspökladányi régiós irodával és a környéken lévő szervezetekkel.  
 
 
A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a tanácsadó egyeztető munkáját továbbra is a 
„Nemzeti Stratégia a Kábítószer probléma visszaszorítására” című dokumentummal összhangban 
végzi, az elmúlt években elkészített és a képviselő-testület által jóváhagyott „Városi Drogstratégia” 
célkitűzéseinek megfelelően. Tevékenységével igyekszik konszenzust teremteni a drogprobléma 
visszaszorításában alapvető fontosságú 4 terület (közösség és együttműködés, megelőzés, 
kínálatcsökkentés, kezelés és ellátás) szervezeteinek és intézményeinek munkájában.  
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Aktualizálták a drogstratégia rövid és hosszú távú célkitűzéseit. Továbbra is kiemelt beavatkozási 
célcsoportként került meghatározásra az érintett általános és középiskolás korosztály, a szülők, 
valamint szakmai és humán erőforrás szervezetek.  
 
A KEF tevékenységét 2010. évben pályázati forrásból oldotta meg, ezért önkormányzati támogatást 
nem igényelt, a többi fent bemutatott civil szervezet tevékenységét támogatási megállapodás 
keretében nyújtott pénzösszeggel segíti az önkormányzat a költségvetésben elfogadott keret erejéig. 
 
 
Tiszavasvári, 2011. május 26. 
 
            Dr. Fülöp Erik 
               polgármester 

 
 
 

Tárgy (19.np.): Előterjesztés a Térségi Szolgáltató Házban lévő iroda használatba vevője 
személyében történő változásról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára. 
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy a korábbi bérlő Dan Tamás miért mondta fel a bérleti szerződését, továbbá hogy 
erről a mostani bérlőről rendelkezi-e az Önkormányzat valamilyen információval. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Azt mondta, hogy a korábbi bérlő egyéb problémái miatt döntött úgy, hogy felmondja a bérleti 
szerződését. A mostani bérlővel kapcsolatban megjegyezte, hogy nem ismer olyan módot, ami 
alapján meggyőződhetne a Testület, hogy milyen munkát végez majd a Szolgáltató házban, de ha 
problémák merülnek fel az Önkormányzat tud élni a felmondási jogával. Megjegyezte azt is, hogy 
az Önkormányzat mostani helyzetében minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy bevétele 
keletkezzen. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

128/2011. (V.26.) Kt. számú  
határozata 

 
A Térségi Szolgáltató Házban lévő iroda használatba vevője személyében történő változásról 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt határkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a használatba vevő személyének változása miatt a 48/2011. (III.7.) Kt. számú 
határozatát hatályon kívül helyezi, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület engedélyezi a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám alatti önkormányzati 
Térségi Szolgáltató Házban, az Aranyi Tours Kft. által használt 14 m2 alapterületű 
irodahelyiség közös, térítés mentesen történő használatát, mely szerint az irodát 2011. 
június 01. napjától 2014. október 26. napjáig az Aranyi Tours Kft-vel közösen, az 
Értékesítés-Marketing Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 49/3.) is használhatja, ingyenes 
jogi-, pénzügyi- és adótanácsadói tevékenység végzésére. 

 
2. Az Aranyi Tours Kft. és az Értékesítés-Marketing Kft. köteles az irodahelyiséghez 

kapcsolódó mindennemű költség (fűtés, villamos energia, a foglalkoztatott dolgozók és az 
ügyfelek arányában a vízdíj költségek stb.), valamint az épület üzemeltetése során felmerülő 
összes közös költség, a kizárólagosan használt helyiség alapterületével arányos mértékének 
megfizetésére (50 % - 50 %-os arányban). 

 
3. Az iroda Értékesítés-Marketing Kft. által történő ingyenes használatát a Képviselő-testület 

2011. szeptember havi ülésén felülvizsgálja.  
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a használati szerződés Értékesítés-Marketing 
Kft. -vel történő megkötéséről. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 
5. Felkéri a polgármestert, hogy az iroda Értékesítés-Marketing Kft. által történő ingyenes 

használatának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést terjessze elő a Képviselő-testület  2011. 
szeptember havi ülésére. 

 
Határidő: 2011. szeptember 10.   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
 

Tárgy (20.np.): Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 
Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Elmondta, hogy az előterjesztés kiküldése után a tárgyban szereplő Bódor Gábor a 112 e forint 
összegű hátralékát teljes mértékben megfizette, és kérte az Önkormányzattól, hogy tekintsen el a 
kilakoltatásától. Hozzátette, hogy a lakásrendelet szerint a kilakoltatást az Önkormányzatnak a 
szerződés felmondását követő 6 hónapon belül kezdeményeznie kell, és az említett szerződés 2011. 
január 31-én került felmondásra. Az elmondottak alapján kérte a határozat-tervezet 1. pontjának 
beépítését az alábbiak szerint: „A Képviselő-testület elutasítja Bódor Gábor Tiszavasvári, Ady E. u. 
14. III/5. szám alatti jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatás felfüggesztésére vonatkozó 
kérelmét.” Ezután kérte, hogy a határozat-tervezet többi része változatlan formában kerüljön 
elfogadásra. 
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Bizottsági vélemények: 
 
Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen 
egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról szóló előterjesztést vegye le napirendről. 
 
Hozzászólások: 
 
Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke: 
A bizottsági vélemény kiegészítéseképpen elmondta, hogy azért született ez a döntés, mert látható a 
fizetési hajlandóság Bódor Gábor részéről, és meg kellene nézni, hogy jogilag mi a helyes ebben az 
esetben, és a következő Testületi ülésre ismét behozni az előterjesztést. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Kérte, hogy a jogszabályi feltételeknek való megfelelés érdekében a témafelelős szóbeli 
kiegészítésével az alap határozat-tervezetet fogadja el a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

129/2011. (V.26.) Kt. számú  
határozata 

 
 

Jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
A Képviselő-testület   
 
1. elutasítja Bódor Gábor Tiszavasvári, Ady E. u. 14. III/5. szám alatti jogcím nélküli 

lakáshasználó kilakoltatás felfüggesztésére vonatkozó kérelmét.  
 
 
2. kezdeményezi a következő önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakó jogcím nélküli 

lakáshasználók kilakoltatására vonatkozó keresetlevél 30 napon belül történő benyújtását a 
Nyíregyházi Városi Bírósághoz: 

 
– Burné Szőke Krisztina   Tiszavasvári, Kossuth u. 2. III/5. 
– Bódor Gábor   Tiszavasvári, Ady E. u. 14. III/5. 

  
A keresetlevél benyújtását megelőzően a Testület döntéséről az érintetteket értesíteni kell, és fel kell 
őket szólítani a lakás kiürítésére, 15 napos határidő megjelölésével. 
 
   
Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0376/11 hrsz-ú, 

önkormányzati út megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó 
kérelméről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 
Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Elmondta, hogy a Költségvetési és Adóigazgatási Osztály az értékbecslést elvégezte, ami alapján 
kérte az 1. pontban szereplő ingatlan tekintetében 1000 Ft/m2 , továbbá a 2. pontban szereplő 
ingatlanok tekintetében 400 Ft/ m2 vételár beírását. 

 
Bizottsági vélemények: 
 
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára a 
témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

130/2011. (V.26.) Kt. számú  
határozata 

 
 

A Losonczi és Losonczi Kft. önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 
 
1./ a tiszavasvári 052 hrsz-ú 1801 m2 nagyságú közút megnevezésű ingatlant, 1.000 Ft/m2 vételár 

ellenében a Losonczi és Losonczi Kft. (Tiszavasvári, Gárdonyi G. u. 5.) megvásárolja, 
 
2./ a tiszavasvári 0759/8 hrsz-ú, 7074 m2 nagyságú, csatorna megnevezésű ingatlant 400 Ft/m2 

vételár ellenében, 
 a tiszavasvári 0759/2 hrsz-ú, 1362 m2 nagyságú, csatorna megnevezésű ingatlant 400 Ft/m2 

vételár ellenében, 
 a tiszavasvári 0759/4 hrsz-ú, 1020 m2 nagyságú, csatorna megnevezésű ingatlant 400 Ft/m2 

vételár ellenében, 
a tiszavasvári 0759/6 hrsz-ú, 1232 m2 nagyságú, csatorna megnevezésű ingatlant 400 Ft/m2 
vételár ellenében, valamint 

 a tiszavasvári 0759/12 hrsz-ú ingatlanból, megosztás útján kialakítandó 0759/34 hrsz-ú, árok 
megnevezésű ingatlant, 400 Ft/m2 vételár ellenében a Losonczi és Losonczi Kft. (Tiszavasvári, 
Gárdonyi G. u. 5.) megvásárolja, 
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amennyiben a jogszabályi feltételek azt lehetővé teszik, és a felmerülő költségek viselését a 
kérelmező vállalja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
 

 tájékoztassa a kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről, melyben egyúttal hívja fel a 
kérelmezőt, a döntés elfogadása esetén a költségek viselésére vonatkozó (legalább teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt) kötelezettség-vállalási nyilatkozata 8 napon belül 
történő megküldésére; 

 a kérelem teljesítéséhez, a határozat végrehajtásához szükséges hatósági és egyéb 
eljárásokat megindítsa, amennyiben a kérelmező a döntést elfogadta, és a költségek 
viselésére vonatkozó nyilatkozatát megtette; 

 
 
Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 

 
Tárgy (22.np.): Tájékoztatót a Tiszavasvári Csendőrség Etikai Kódexéről 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, a Képviselő-testület a 
Tiszavasvári Csendőrség Etikai Kódexéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Egyebek: 
 
Tárgy (23.np.): Tájékoztatót a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő 

átminősítésének megvalósításáról 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Kabai Jakabné köztisztviselő 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, a Képviselő-testület a háziorvosi 
ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének megvalósításáról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette. 
 
Ezután Dr. Tóth Marianna osztályvezető tartott tájékoztatót az aktuális kitüntetésekről. 
 
Dr. Tóth Marianna osztályvezető: 
Arról tájékoztatott, hogy a Tiszavasvári Városért Kitüntető Díjra, és a Kiváló Sporttevékenységért 
Kitüntető Díjra jelölés leadási határideje 2011. június 30. Elmondta továbbá, az előbbit a város 
közéletében, vagy a várospolitikában huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet végző, 
maximum 1 fő magánszemély, vagy egy kollektíva részére adományozhatja a Képviselő-testület, 
míg az utóbbi a Tiszavasvári Sport Egyesületben sportoló, vagy helyi lakosként máshol sportoló 
részére kortól függetlenül, illetve kiemelkedő sporttevékenységet végző személyek részére 
adományozható. 
 
 
 
Hozzászólások: 
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Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Megkérdezte, hogy kit vett fel az Önkormányzat a sportszervezői feladatatok ellátására, továbbá 
hogy mit lehet tudni erről a személyről. Ezután megkérdezte, hogy Tiszavasvári Város 
Sárközújlakkal milyen kapcsolatban áll, és hogy nincs e tervben testvérvárosi kapcsolat kialakítása 
vele. Megkérdezte azt is, hogy mi lett a Strandfürdőnél kivágott nyárfák sorsa. Megjegyezte, hogy 
tenni kellene valamit az Ifjúsági utcán lévő nagy lyukkal, mivel emiatt balesetveszélyes ez az 
útszakasz. Végül megkérdezte, hogy van-e valamilyen előrehaladás a Hősök út padkájának javítása 
kapcsán. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Azt válaszolta, hogy a sportszervezői feladatok ellátására felvett személy: Vitéz Lajos, aki 
Tiszavasváriban él, korábban sportolt, és többféle végzettsége is van. Elmondta továbbá, hogy az 
Ifjúsági utca javításáról a Tiva-Szolg Kft. fog intézkedni, és ezért Pogácsás Ágnesnek fogják 
továbbítani a problémát. Sárközújlakkal összefüggésben azt mondta, hogy utána fognak nézni, hogy 
a testvérvárosi kapcsolat kialakításának milyen lehetőségei vannak, míg a kivágott nyárfákkal 
kapcsolatban azt mondta, hogy a Városi Kincstár értékesítette azokat, és ha kap erről további 
tájékoztatást az Önkormányzat, megválaszolják a kérdést. 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Megjegyezte, hogy az Ifjúsági utcáról is jelezték már, hogy az ottani balesetveszélyes öreg fákat is 
ki kellene vágni. 
 
Császár József alpolgármester: 
Megjegyezte, hogy az elmúlt Testületi ülésen már elhangzott, hogy mi a módja, és menete a 
balesetveszélyes fák kivágásának, és hogy szakember dönt róla, hogy melyik fát kell kivágni, és 
melyiket nem. 
 
Palló Sándor képviselő: 
Megkérdezte, hogy többen is kérelmezték-e a Strandfürdő mellől a fák kivágását, mivel ez több 
utcát is érint azon a területen. Azt is mondta, hogy többen fel voltak háborodva, a fák kivágása 
miatt. 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Azt válaszolta, hogy igen, többek kérelmezték a fák kivágását arról a környékről, és szerinte el 
kellene fogadni a lakosságnak, hogy fát csak akkor vágnak ki a város közterületén, ha az valóban 
balesetveszélyes, de ennek megállapításáról mindig szakember dönt, a legjobb tudásának 
megfelelően. 
 
Sipos Ibolya képviselő: 
Megkérdezte, hogy mi a sorrendje a város területén a fűnyírásnak, mivel a Vas Gereben utca 
környékén már méteres a fű. Ezután kérte, hogy nézzen utána a Rendőrség, vagy a Csendőrség, 
hogy a lakótelepen mi folyik, mert a jelek szerint az egyik háznál kijátszák a türelmi zóna rendeletet 
Továbbá kérte, hogy nézzék meg a Petőfi utcán lévő focipályát, hogy hogyan játszanak ott 
délutánonként a gyerekek, mivel az ott elhaladók már félnek, attól ahogy a játék során a gyerekek 
viselkednek. 
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Azt válaszolta, hogy a városban a saját portájuk előtt sokan levágják a füvet, ahogy ez bevett szokás 
volt 20-30 évvel ezelőtt, míg mások azt várják, hogy mikor jönnek a közmunkások, és mikor vágják 
le a füvet. Elmondta, hogy a Széles utcai Közösségi Házban megtartott lakossági fórumon többek 
vállalták, hogyha az Önkormányzat ad eszközt hozzá, elvégzik a fűnyírást a közterületen, de ilyen 
kezdeményezés már a lakótelepen is van például. Hozzátette, hogy igyekszik az Önkormányzat 
minden érintett területen elvégezni a fűnyírást. 
 
Papp Mária képviselő: 
Megjegyezte, hogy a Takarékszövetkezet mögötti területen mindig félben hagyják a közmunkások a 
fűnyírást, kérte, hogy ez változzon meg, és vágják le ott is teljesen a füvet. 
 
Császár József alpolgármester: 
Elmondta, hogy igyekeznek a munkavezetőket a szükséges területekre irányítani, hogy mindenhol 
le legyen vágva a fű a város közterületein, de hozzátette, hogy a probléma az, hogy a jelenlegi 
közmunkaprogramban csak kevés számú közmunkás foglalkoztatására nyílik lehetősége az 
Önkormányzatnak. 
 
Tóthné Nácsa Irén képviselő: 
Kérte, hogy hívja fel az Önkormányzat az Egység úton levő régi zsidó temető renden tartásáért 
felelős személyt, hogy tegye rendbe a területet. 
 
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 
Megjegyezte, hogy a Kóti portán élőket is fel kellene szólítania az Önkormányzatnak, hogy 
tegyenek rendet, majd megkérdezte, hogy miért nem tud a kábeltelevízió átmenni a vasút 
túloldalára, hogy ott is elérhetőek legyenek a szolgáltatásai. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Azt mondta, hogy a vasúttal a kapcsolatot még nem vette fel az Önkormányzat, de intézkedni 
fognak. 
 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester 
bezárta, a Képviselő – testület zárt üléssel folytatta munkáját. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó  
 polgármester jegyző 
 
. 

 
 


	A Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző KözpontKiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., továbbá a Nyírségi Szakképzési-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. partnerintézménye.
	18/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete
	122/2011. (V.26.) Kt. sz. 
	határozata
	(I) A gyermekvédelmi rendszer az önkormányzatok által nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a 2009-as évhez viszonyítva nem változott a 2010-es évben. Az önkormányzat ötféle gyermekvédelmi ellátást biztosít és biztosított a Gyvt. alapján:
	(III)  1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
	(IV) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás formája a természetbeni kedvezményekre jogosító rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 2006-ig rendszeres gyermekvédelmi támogatásról beszéltünk, mely pénzbeli támogatási forma 2006-ban beépült a családi pótlékba. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogintézménye létrehozásának indoka volt a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kötődő egyéb gyermekvédelmi kedvezmények (pl.: ingyenes, ill. kedvezményes étkezés, tankönyvtámogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési díj támogatása) igénybevétele lehetőségének további biztosítása a rászoruló gyermekek részére.


	A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg és arról hatósági bizonyítványt (quázi határozatot) állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje 1 év.
	A megemelkedett családi pótlék összege miatt a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege - ha csupán minimálisan is – meghaladta volna az öregségi nyugdíjminimum – 2008. évben, valamint 2009. évben szeptemberig - 125, illetve 135%-át. Ezért 2009. szeptember 1. napjától a jövedelemhatárt - csakúgy, mint a 2008-as évben  - 5-5%-al emelte meg a jogalkotó, biztosítva ezáltal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők további jogosultságát. 
	(V) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatára, mint a jogosultság feltétele, így 2010. évben az alábbiak szerint alakult: 
	(VI) - a családban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: öny.) 130%-át (2010. évben: 37.050.-Ft), 
	(VII) - egyedülálló esetében, valamint, ha a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, ill. a nagykorú gyermek részére saját jogán megállapított kedvezmény esetében az öny. 140 %-át (2010. évben: 39.990.-Ft). 
	(VIII) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (öregségi nyugdíjminimum) összege több éve változatlan, 2010. évben és jelenleg is: 28.500.- Ft.

	A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mellett egyre több család részesült rendkívüli juttatásban, továbbá a rendszeres kedvezményre nem jogosult, de nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekei részére főleg az iskolakezdéssel összefüggő megnövekedett kiadásokhoz adtunk támogatást. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása és folyósítása, a települési önkormányzat képviselő-testületének hatásköre. Átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg a jogosultságot.
	(IX) A befogadó kapacitást meghatározó jogszabály a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V.2.) OM rendelet (2008. december 9. napjától hatályon kívül helyezve), mely egy 25 fős csoport részére a csoportszoba nagyságát legalább 50 m2 – ben (2 m2/fő) állapítja meg.


