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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2016. január 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyílt üléséről. 

 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

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

Mihály alpolgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József 

Sándor, Dr. Rojkó László, Szabó Krisztián képviselő, Kovácsné Nagy 

Julianna, Ráduly Zsolt és Szőke Zoltán képviselők.                                      

 

Távol maradt:      Bakné Répási Ágnes képviselő.    

                       

Meghívottként részt vettek:  

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

osztályvezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Kovács Edina 

köztisztviselő, Cziáky Tímea köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Reznek 

Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője, Szabó András a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatóságának igazgatója, Baloghné Szűcs 

Zsuzsanna a Vasvári Pál Múzeum vezetője, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal 

vezetője, Gaszperné Román Margit a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, Kovácsné Klicsu Katalin pályázó, Szőllősi Ágnes a Művelődési Központ 

munkatársa, Kulcsár Lászlóné a Művelődési Központ és Könyvtár munkatársa és Dr. Erdélyi 

Iván.  

 

Meghívottként távolt maradt:  
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, Gáll Antalné a Tiszavasvári Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, Benyusz Marcell a Vasvári Pál Múzeum intézményvezető-

helyettese, Lakatos József Gusztáv a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh István 

a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kutykó Róbert a Nyírvidék Képző Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője és Papp Ágnes pályázó.  

 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

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

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

Először kérte, hogy nyílt ülés keretein belül, „Egyebek” napirendi pont alatt vegye fel a 

testület napirendjére „a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosításának elfogadásáról, valamint a kötelező betelepítési kvótáról” 

szóló előterjesztéseket. Ezt követően kérte, hogy zárt ülés keretein belül „Egyebek” napirendi 

pont alatt vegye fel a testület napirendjére „Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

vezetőjének jutalmazásáról, intézményvezetővel kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyről, 

továbbá a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének a 

magasabb vezetői beosztásáról történő lemondás elfogadásáról” szóló előterjesztéseket. 

Végezetül kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok 

megtárgyalásának elfogadásáról.  
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Hozzászólások:  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

A napirendek sorrendjével kapcsolatban megjegyezte, hogy tekintettel arra, hogy intézményi, 

önkormányzati dolgozók vannak jelen az ülésen, így nem változtatna a sorrenden.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megkérdezte, hogy Kovácsné Klicsu Katalin pályázóra való tekintettel nem lehetne-e előre 

venni a Tiszavasvári Általános Iskola szakmai intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) 

álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről szóló előterjesztést.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Nem javasolná a képviselő asszony felvetését, mert akkor minden jelenlévő napirendjét előre 

kellene venni.  

 

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

napirendi pontok tárgyalását. 

 

A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által az előzőekben pluszként 

meghirdetett napirendi pontot az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-

testület: 

NAPIRENDEK          

 

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

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

      

3. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 

28/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

4. Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. 2015. évre vonatkozó beszámolójáról.  

 

5. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde 2015. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolóról. 

 

6. Előterjesztés a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról.  

 

7. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű 

Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról.  

 

8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okirat 

módosításáról.  

 

9. Előterjesztés a hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálatáról.  

 

10. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum belépőjegy árainak felülvizsgálatáról.  

 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthori u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség 

épületének ingyenes használatba adása.  
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12. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodaházban megüresedett helyiség 

bérbeadásáról.  

 

13. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok 

közötti Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról 

 

14. Előterjesztés írásbeli határozathozatali döntés jóváhagyásáról. 

 

15. Előterjesztés intézményvezetői munkakör módosításáról.  

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola általános intézményvezető-helyettesi 

(magasabb vezető) álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről.  

 

17. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola szakmai intézményvezető-helyettesi 

(magasabb vezető) álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről.  

 

18. Előterjesztés intézményátszervezéssel kapcsolatos döntésekről.  

 

19. Előterjesztés az újonnan megalakuló intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére 

vonatkozó pályázati kiírásról, vezetői megbízásának visszavonásáról, valamint az 

igazgatói pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról.  

 

20. Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi munkájáról.  

 

21. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosításának elfogadásáról.  

 

22. Előterjesztés a kötelező betelepítési kvótáról.  

 

23. Egyebek 
 

ZÁRT ÜLÉS  
 

24. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról 

és elbírálásáról.  

 

25. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének 

módosításáról.  

 

26. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról.  

    

27. Előterjesztés Maczkó Zoltán tiszavasvári 049/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 

vásárlására vonatkozó kérelméről.  

 

28. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok 

értékesítéséről.  

 

29. Előterjesztés a tiszavasvári 0358/103-110 hrsz alatti önkormányzati ingatlanok 

vásárlására vonatkozó kérelméről.  
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30. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. vezetőjének 

jutalmazásáról.  

 

31. Előterjesztés intézményvezetővel kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyről 

 

32. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetőjének a magasabb vezetői beosztásáról történő lemondás 

elfogadásáról.  

 

33. Egyebek 
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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: 

 

Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 
    

Ssz.        

1. 2015. december 17.  

Magiszter Alapítványi Óvoda, 

Általános Iskola, Középiskola és 

Szakiskola Karácsonyi rendezvény 

2. 2015. december 17.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat- TÁMOP 

pályázat, járási projektrendezvény 

3. 2015. december 17.  Közétkeztetési Nonprofit Kft.  Évzáró értekezlet 

4.  2015. december 17.  Kabay János Iskolai Egység  Karácsonyi hangverseny 

5. 2015. december 18. Vasvári Pál Iskolai Egység Karácsonyi ünnepség 

6.  2015. december 18. 

Tiszavasvári Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály  

Ünnepélyes épület átadó 

rendezvény 

7. 2015. december 18. Vasvári Pál Társaság Évzáró értekezlet 

8. 2015. december 20. Adventi gyertyagyújtás 

9. 2015. december 21. Budapest Pályázati egyeztetés 

10. 2015. december 22. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat Közgyűlés 

11. 2015. december 22. Karácsonyi csomagosztás  

12. 2015. december 23. 

Krasznainé dr. Csikós Magdolna 

a Városi Kincstár vezetője 

Aktuális kérdések 

megbeszélése 

13. 2015. december 28. Városi Televízió Interjú 

14. 2015. december 29. Nyíregyháza-évzáró megyei sajtóértekezlet 

15. 2016. január 04. Polgármesteri fogadónap 

16. 2016. január 05. 

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka 

a Kornisné Liptay Elza Szociális 

és Gyermekjóléti Központ vezetője 

Aktuális kérdések, pályázati 

lehetőségek megbeszélése 

17. 2016. január 06.  

Fekete Erika a Tiszavasvári 

Egészségügyi Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 

Egészségügyi pályázati 

kiírásokkal kapcsolatos 

egyeztetés 

18. 2016. január 08.  

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka 

a Kornisné Liptay Elza Szociális 

és Gyermekjóléti Központ vezetője 

Szociális és Gyermekjóléti 

tárgyú miniszteri rendelet 

módosításával kapcsolatos 

megbeszélés 

19. 2016. január 12. 

Baloghné Szűcs Zsuzsanna a 

Vasvári Pál Múzeum vezetője 

Aktuális múzeumi kérdések 

megbeszélése 

20. 2016. január 13. Németh Zoltán tűzoltóparancsnok 

Aktuális kérdések 

megbeszélése 
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21.  2016. január 13. 

Szabó András a Tiva-Szolg Kft. 

ügyvezetője 

Aktuális kérdések 

megbeszélése 

22. 2016. január 13.  

Seszták Oszkár a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 

elnöke 

TOP-os jellegű pályázati 

kiírások megbeszélése 

23. 2016. január 16. Budapest 

Magyar Polgármesterek 

Közösségének ülésén való 

részvétel 

24. 2016. január 19. 

Joó Szabolcs OPUS TEAM Kft. 

vezetője, Magyarországi Magiszter 

Alapítvány képviselői 

Óvoda pályázattal 

kapcsolatos egyeztetés 

25. 2016. január 20. 95 éves köszöntés 

26. 2016. január 20. TOP pályázati megbeszélés 

27. 2016. január 25. 

Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás 

ügyvezetője, Pethe László a 

Tiszatér Társulás munkatársa 

Pályázati kiírások 

megbeszélése 

28. 2016. január 25.  Városi Könyvtár  

"Itt születtem én ezen a tájon" 

című kiállítás megnyitó, Matiz 

János kiállítása 

29.  2016. január 26.  Vasvári Pál Múzeum  

Gombás András nevéhez 

kapcsolódó könyvbemutatón 

való részvétel 

 
    

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

testületi ülés között végzett munkájáról. 
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Tárgy (2.np.): Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2016. (I.27.) Kt. számú 

határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

214/2015. (X.7) Kt. számú határozat 

217/2015.(X.7.)  Kt. számú határozat 

218/2015.(X.7.)  Kt. számú határozat 

248/2015.(XI.26.) Kt. számú határozat 

287/2015.(XII.17.) Kt. számú határozat 

243/2015. (XI.26.) Kt. számú határozat 

257/2015. (XI.26.) Kt. számú határozat 

258/2015. (XI.26.) Kt. számú határozat 

259/2015. (XI.26.)  Kt. számú határozat 

260/2015. (XI.26.)  Kt. számú határozat 

263/2015. (XI.26.)  Kt. számú határozat 

282/2015. (XII.17.)  Kt. számú határozat 

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Tárgy (3.np.): Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2015. (X.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megjegyezte, hogy a Szociális és Humán Bizottság ülésén már megkérdezte, azonban a 

testületi ülésen is szeretne tájékoztatást kapni arról, hogy Tiszavasvári Város 

Önkormányzatának a 106 M forintos állami támogatás mellé szükséges-e bármilyen 

pénzösszeggel hozzájárulnia. A bizottsági ülésen azt a választ kapta, hogy ez nem jár plusz 

költséggel. Megkérdezte, hogy Girus András meg tudja-e erősíteni, hogy ez nem jár plusz 

költséggel. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy tőle kapott választ a kérdésre.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

De, hogy Girus András itt meg tudja-e erősíteni, mert a választ jegyző asszonytól kapta.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Megjegyezte, hogy jól néznek ki, ha tőle nem jó a válasz.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ki a hivatal vezetője? 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Hozzátette, hogy akkor akár ki is mehet.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megjegyezte, hogy nem kell kimenni, de egy kérdéssel ő is fordulhat a testület elé. Tehát azt a 

választ kapta, hogy nem kerül plusz pénzbe Tiszavasvári Város Önkormányzatának. Itt tartja 

fontosnak megjegyezni, hogy néhány tévhitet érdemes eloszlatni a városban, mert vannak 

olyan közszájon forgó mende-mondák, hogy bizonyos támogatások, segélyek mibe kerülnek 

az önkormányzatnak és milyen terheket jelentenek. Fontos leszögezni, hogy az 
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önkormányzatnak plusz pénzébe nem kerül. Ez egy olyan lehetőség, amit fel tudnak 

használni. Meg van szabva, hogy milyen keretekben, milyen formában, mikre lehet ezt 

fordítani, de mint ahogy azt az előterjesztésben is látják, azért van lehetőségük arra, hogy 

támogatási formákat vezessenek be a felsőoktatásban részvevőknek, a temetéssel 

kapcsolatban, illetve azoknak, akik rászorultak lesznek, vagyis sok minden másban. Ennyivel 

akarta ezt a napirendet nem kiegészíteni, hanem a véleményét, gondolatait elmondani. 

Támogatandónak és mindenképpen elfogadandónak gondolja.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Figyelmeztette Szőke Zoltán képviselő urat a jegyzői hatáskör és feladatkör elvonásának 

veszélyeire.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Hangsúlyozta, hogy nem állt szándékában.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva megjegyezte, hogy amit Szőke Zoltán képviselő elmondott, az 

valóban igaz, ezt minden önkormányzat megkapja az államtól egyfajta kötelező 

normatívaként. Annyit fűzne ehhez hozzá, hogy ez nem talált pénz, meg nem plusz juttatás. 

Nem azt mondja, hogy örülnek, és kirobbanóan jó helyzetben van a költségvetés, hiszen ezt is 

egy meghatározott célra, meghatározott feladatkörre lehet elkölteni. Hozzátette, hogy az 

utóbbi két évben olyan szinten átalakult az önkormányzati finanszírozás, hogy azért van 

ennek ellentételezése. Nagyon sok olyan plusz bevételt, amit a korábbi időszakban az 

önkormányzat megkapott áttételesen az államtól, például a gépjárműadónak és a személyi 

jövedelemadónak bizonyos százaléka, ez ugye átalakult, ezt most nem kapja meg az 

önkormányzat, és helyette kapják ezt. Leszögezte, csak, hogy történelmileg hitelesek 

legyenek, meg objektívek, tehát ez nem azt jelenti, hogy 106 M forinttal többet kap az 

önkormányzat, és nem tudják szinte hova elkölteni, hanem vannak olyan források, amiket 

elmondott, tehát a gépjárműadó és a személyi jövedelemadó és ehelyett megkapják normatív 

alapú finanszírozásként ezt az összeget. Hozzátette, hogy valóban örülnek neki, hogy azért 

ebben vannak olyan területek, amiket ki tudnak emelni egy kicsit, akár az idősek támogatása, 

akár a felsőoktatási támogatás.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Csak annyit reagálna erre, hogy egyetért ezzel és mindenféleképpen van ebben igazság. Azért 

volt fontos ez, mert annak idején, amikor megindult az átszervezés és jöttek, hogy 

megszűnnek ilyen, olyan, amolyan segélyek, támogatások, akkor az emberek pánikba estek, 

nem tudták igazán, hogy fog működni ez a rendszer. És most, amikor látnak ilyeneket, meg 

majd fogják látni a Tiszavasvári emberek, hogy mikre van újra lehetőségük, akkor azt fontos 

tisztába tenni, hogy nem a Tiszavasvári költségvetésből veszik el, hanem van egy keret, nem 

plusz, nem talált pénz, hanem van egy keret, amit állami forrásból, államtól kapottan föl 

tudnak használni. Tehát nem elvettek valamit és nincs tovább, és az önkormányzatnak kell 

kigazdálkodnia, hanem azért mégis csak van lehetőség arra, hogy tudjanak pluszt adni az 

embereknek, és tudják őket segíteni. Ebben mindannyian egyetérthetnek véleménye szerint. 

Ez vitán felül áll, hogy ez egy jó dolog, támogatandó. 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Csak a dicséretét szeretné tolmácsolni a karácsonyi támogatást illetően. A nyugdíjasok 

részéről nagyon sokan megkeresték, és mondták, hogy milyen hálásak és örültek ennek az 

egyszeri támogatásnak. Hozzátette, hogy jó volna, hogy ha ez a gyakorlat beválna a 
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következő évben is, és volna miből ismét támogatást adni nekik. A másik, amit szeretne 

megemlíteni, az a vesszőparipája, amit ugyan jegyző asszony tegnap megválaszolt, de a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai ezt nem hallották. Még mindig vesszőparipája a 

szociális hálónak az előkészítése, amit intézményvezető asszony egyszer előterjesztett, 

amiben az szerepelt, hogy a főiskolások milyen szívesen megcsinálnák ezt. Hozzátette, hogy 

ha lenne pályázati lehetőségük a finanszírozásának a megnyerésére, akkor jó volna, ha ez 

elkészülne, mert akkor világosabb és tisztább képet látnának a rászorultság mértékéről.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester:  

Az elhangzottakra reagálva megjegyezte, hogy emlékszik erre a felvetésre, illetve a Kovácsné 

Nagy Julianna képviselő felvetésére is. Intézményvezető asszony is több alkalommal 

szorgalmazta ennek a szociális hálózatnak szociális térképpel való kiterjesztését. Most lesz 

olyan TOP-os pályázati kiírás, amiből úgy gondolja, hogy ezt a területet is nagyon szépen 

lehet finanszírozni, el lehetne készíteni. Kicsit talán nagyobb léptékben is gondolkodhatnának, 

mint ami az alapfelvetés volt, hogy főiskolások, és az adott szociális ágazatban dolgozó 

személyek készítsék el. Bízik benne, hogy mivel már most megkezdődtek a TOP-os pályázati 

kiírások, és ebben az évben egy jelentős szegmensét a megyei TOP-os keretnek kiírja majd a 

megyei önkormányzat, hogy bele fog férni ez is. Biztos benne, hogy pályázni fog rá az 

önkormányzat, szerinte mindenki egyöntetűen fogja majd támogatni a pályázat benyújtását. 

Reményei szerint minél hamarabb ez támogatást kap és megvalósulhat pályázati 

felhasználásból. 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Csak egy fél mondatot szeretne ehhez hozzáfűzni. Nagyon sokan vannak, akik szégyellik a 

szegénységüket. Ezekről az emberekről nem tudnak. Illetve vannak notórius kérők, akik 

folyton az ajtóban vannak és kérnek. Azonban nagyon sokan vannak olyanok is, akik nem 

kérnek, pedig rászorulók. Ezért volna jó ennek a szociális hálónak az elkészítése, mivel 

betekintésük nincs ebben a tekintetben, hogy kinek mennyi a vagyona, ilyen kérdéseket nem 

tudnak vizsgálni, de ha ez elkészülne, tisztább képet kapnának. 

 

Dr. Rojkó László képviselő: 

Elmondta, hogy egyetért az előtte felszólalókkal, lehet mondani, hogy szinte már mindent 

elmondtak. Így csak annyi maradt hátra, hogy tolmácsolja az őt megkereső betegek 

köszönetét, hogy támogatásban részesültek. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester:  

Köszönjük szépen. Igyekszünk ezt megtartani. Reméljük, hogy ez egy általános gyakorlat 

lesz. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Egy gondolat merült fel benne a hozzászólások alatt. Főleg a főiskolai támogatásra kattant rá, 

mert ez tényleg egy új forma. Megkérdezte, hogy nem lehetne-e, ha már a tanulást 

támogatják, az Arany János programban részt vevőket ebből a keretből támogatni. Tudja, 

hogy akkor ösztöndíjszerű megállapítást kellene adni, de az nem hozható-e esetleg ebbe bele. 

Megkérdezte, hogy azt össze lehet-e vonni, vagy azt teljesen másból kellene finanszírozni?   

 

Badics Ildikó jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy külön kérelemre támogatják. 
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Balázsi Csilla képviselő: 

Elmondta, hogy tudja, hogy támogatták, csak, hogy ennek a keretnek a terhére lehetne-e. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Meggondolandó. Legközelebb, ha lesz majd a rendeletnek a módosítása, véleménye szerint a 

bentlakásos intézmények, meg a személyi térítési díjak miatt olyan március-április környékén, 

akkor meglátják, hogy hogyan lehet ezt szabályozás szintjén belerakni. Hozzátette, hogy 

meglátása szerint arra egy külön pályázati kiírás van. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Az elhangzottakra reagálva megjegyezte, hogy tudja, de úgyis a hátrányos helyzetű gyerekek 

kapják ezt a támogatást, azok a gyerekek tudnak bejutni az Arany János programba, tehát a 

szociális háttér már adott. Csak az jutott eszébe, hogy itt van most egy 100 milliós 

nagyságrendű pénzügyi keret, akkor nem-e lehetne ezt a pár ezer forintos támogatást ennek a 

keretnek a terhére adni.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Válaszként elmondta, hogy forrás szintjén lehetne, csak rendeletbe nem biztos, hogy bele 

tudják rakni, mert ennek van egy központi szabályozása, nem helyi szabályozás, a helyi 

sajátossága vitatható. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Az összeget úgy is a testület határozza meg. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Meg fogják nézni. Most ez csak az első megérzése volt a dologgal kapcsolatban, de felírja, és 

akkor majd a legközelebbi módosításnál meglátják, hogy belefér-e. 

 

 

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

Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi rendeletet alkotta meg: 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról  

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 

bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) 

pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) 

bekezdésében, valamint az 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) 

bekezdés a) pontjában és a 92. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
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Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. 

melléklet 1.pont 30. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati 

rendelet 5. melléklet. 1. 11. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és 

Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálása 

 

1. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket a Tiszavasvári 

Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet benyújtani.  

(2) A települési támogatásra való jogosultság megállapításához a kérelmezőnek a saját és 

családtagjai jövedelmét hitelt érdemlő módon igazoló iratokat a kérelemhez csatolnia kell. 

Hitelt érdemlő igazolásként fogadható el a jövedelem típusának megfelelő igazolás, vagy 

annak fénymásolata, az igazolás teljes terjedelmében. Amennyiben a jövedelem 

vonatkozásában kizárólag felek megállapodása érvényesül, úgy arról kérelmező felelőssége 

tudatában tett nyilatkozata is elfogadható. 

(3) A hatáskör gyakorlója a kérelem benyújtását követően - a hivatal útján - indokolt 

esetben környezettanulmány készítésével tisztázhatja az igénylő rászorultságát. 

(4) Ha a hatáskört gyakorló a jövedelmet vélelmezi, akkor a havi fenntartási költség 

számításánál a kérelem beadását, vagy a felülvizsgálat megindítását megelőző 6 hónap 

kiadásait kell figyelembe venni. 

(5) Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátás kérelmezésekor, amennyiben 

adategyeztetés szükséges az alábbi iratok fénymásolatának becsatolása kérhető: 

személyazonosság igazolására érvényes személyazonosító igazolvány, vagy a 

személyazonosságot igazoló más érvényes okmány, 

lakcím igazolására, lakcímkártya, 

amennyiben a kérelem nyomtatványon a Társadalombiztosítási Azonosító Jel nem kerül 

feltüntetésre, a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló kártya. 

 

2. Pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának szabályai 

 

2. § (1) A pénzbeli támogatás folyószámlára történő átutalással, vagy házipénztári kifizetéssel 

jut el a jogosulthoz. 

(2) A rendszeres ellátások folyósítására minden hónap 1. napjától 5. napjáig kerül sor, 

kifizetésre a Cigány Közösségi Házban, és a Báthory u. 6. sz. alatti épületben, minden hónap 

1. napjától 5. napjáig. 

(3) A rendkívüli települési támogatást a jogosultságot megállapító határozatnak a 

polgármesteri hivatal pénzügyekkel foglalkozó osztályvezetőjéhez történő átadásától 

számított 10 napon belül kell folyósítani. 

 

3. § (1) Ha a hatáskör gyakorlója a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátás 

megtérítését rendeli el, akkor a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét 

méltányosságból:  
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a) 30 %-al csökkentheti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg.  

b) teljes egészében elengedheti, ha a kérelmező családban az egy főre jutó jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-át nem haladja meg.  

(2) A kamat összegét méltányosságból: 

a) 30 %-al csökkentheti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg,  

b) teljes egészében elengedheti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át nem haladja meg.  

 

4. § (1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. 

A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a 

rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy 

elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit. 

(2) A települési támogatás fogalma alatt e rendelet alkalmazásában a havi rendszeres 

települési támogatást, az egyszeri, egyösszegű települési támogatást, és a rendkívüli települési 

támogatást kell érteni. 

 

5. § (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás 

formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást 

megállapító határozatban kell rendelkezni.  

(2) A települési támogatás folyósítása készpénzben, vagy utalvány formájában, vagy 

természetbeni ellátásként a közüzemi szolgáltatóhoz történő közvetlen utalással történhet. 

(3) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg 

felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.  

(4) Egy személynek egy naptári éven belül nem állapítható meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 450 %-ánál magasabb összeg.  

(5) Egy háztartásban élő, különböző jogcímen települési támogatásra jogosultak esetén a 

települési támogatás együttes havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.  

 

6. § (1) A rendszeres támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni: 

a)  ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény 

következett be, 

b) ha a jogosult azt kéri, 

c) ha a jogosult meghalt, 

d) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz 

kapcsolódó közüzemi díjhátralék összegének megfizetéséhez nyújtott települési támogatással 

érintett lakásból a jogosult elköltözött. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a - b) és c) pontok kivételével - a 

megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja. 

A b) pont esetében a megszüntetés időpontja a kérelemben megjelölt nap, a c) pont esetében a 

megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezésének a napja.  

 

II. Fejezet 

Települési támogatás 

 

3. A települési támogatás formái 
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7. § Települési támogatás az alábbi kiadások mérséklésére, csökkentésére nyújthatók: 

(1) Rendszeres havi települési támogatások: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások; 

b) a gyógyszerkiadások; 

c) felsőoktatásban résztvevő diákok támogatása; 

d) ápolási támogatás; 

(2) Eseti települési támogatások:  

a) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjhátralékhoz nyújtott támogatás; 

b) karácsonyi támogatás; 

c) gyógyászati segédeszközre fordított kiadásokhoz nyújtott támogatás; 

(3) Rendkívüli települési támogatás 

a) általános rendkívüli települési támogatás 

b) temetés költségeihez nyújtott rendkívüli települési támogatás 

c) tüzelőanyag vásárlásához nyújtott települési támogatás 

 

8. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás 

nyújtható a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás 

fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A Képviselő-testület a 

villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, csatornahasználat és szemétszállítás 

díjához, a lakbérhez vagy albérleti díjhoz, közös költséghez (továbbiakban együtt: közüzemi 

számla) települési támogatást nyújt annak a személynek, aki  

a)  minimum 3 – a kérelmező bejelentett lakcímével vagy tartózkodási helyével megegyező 

fogyasztási helyre vonatkozó - közüzemi számlával rendelkezik és családjában az egy főre 

számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

250 %-át;  

b) minimum 2 – a kérelmező bejelentett lakcímével vagy tartózkodási helyével megegyező 

fogyasztási helyre vonatkozó - közüzemi számlával rendelkezik és családjában az egy főre 

számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át;  

c) csak 1 - a kérelmező bejelentett lakcímével vagy tartózkodási helyével megegyező 

fogyasztási helyre vonatkozó - közüzemi számlával rendelkezik és családjában az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 

%-át, 

és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

9. § (1) A 7. § (1) a) pontja alapján megállapított támogatás összege  

a) legfeljebb havonta 5.000 Ft., amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó 

jövedelem 0-40.000 forint között van, de a havi támogatás összege nem haladhatja meg a 

kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számla(k) összegét; 

b) legfeljebb havonta 4.500 Ft., amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem 40.000-71.250 Ft. között van, de a havi támogatás összege nem haladhatja meg a 

kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számla(k) összegét. 

(2) A 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján megállapított támogatás összege  

a) legfeljebb havonta 4.000 Ft., amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó 

jövedelem 0-40.000 forint között van, de a havi támogatás összege nem haladhatja meg a 

kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számla(k) összegét; 

b) legfeljebb havonta 3.500 Ft., amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem 40.000-71.250 Ft. között van, de a havi támogatás összege nem haladhatja meg a 

kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számla(k) összegét. 

(3) A 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján megállapított támogatás összege  
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a) legfeljebb havonta 3.000 Ft., amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó 

jövedelem 0-40.000 forint között van, de a havi támogatás összege nem haladhatja meg a 

kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számla(k) összegét; 

b) legfeljebb havonta 2.500 Ft., amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem 40.000-71.250 Ft. között van, de a havi támogatás összege nem haladhatja meg a 

kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számla(k) összegét. 

(4) A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell megállapítani.  

 

10. § (1) A 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatást elsősorban természetbeni ellátás 

formájában, a közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással, és a lakásfenntartással összefüggő 

azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező 

lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.  

(2) A 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  

 

11. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától tárgyévet követő év 1. hónapjának 

utolsó napjáig állapítható meg. 

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

megállapítása iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani.  

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra 

való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, 

annak megszűnését megelőző egy hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új 

jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 

(4) A kérelmező bejelentett lakcímével vagy tartózkodási helyével megegyező fogyasztási 

helyre vonatkozó közüzemi szerződés meglétét a közüzemi szolgáltató által kibocsátott, a 

kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számlával és számlarészletezővel kell igazolni, 

mely a kérelem kötelező melléklete. Több közüzemi szerződés esetén valamennyi, a kérelem 

benyújtását megelőző havi közüzemi számlát és számlarészletezőt csatolni kell. 

(5) Az (4) bekezdésben meghatározott igazolásként csak olyan közüzemi számla fogadható el, 

amelyen nem szerepel az adott közüzemi díjhoz kapcsolódó túlfizetés. 

 

12. § (1) A Képviselő-testület települési támogatást nyújthat a lakhatási kiadásokhoz 

kapcsolódó közüzemi díjhátralék összegének megfizetéséhez, annak, akinek  

a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élőnél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át, és  

b) a kérelem benyújtását megelőzően legalább 50.000 Ft. közüzemi díjhátraléka halmozódott 

fel, amelyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy annak megfizetése a kérelmező 

megélhetését súlyosan veszélyeztetné.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a települési támogatás az legfeljebb az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét. 

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatás ugyanazon lakásra egy naptári évben 

legfeljebb egy alkalommal állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és 

háztartások számától.  

(4) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjhátralék összegének megfizetéséhez 

nyújtott települési támogatást elsősorban természetbeni támogatás formájában, a közüzemi 

szolgáltatóhoz történő utalással kell nyújtani. 
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(5) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjhátralék összegének megfizetése iránti 

kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

13. § (1) A 8. §-ban és a 12. §-ban meghatározott települési támogatások megállapításának és 

folyósításának további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, az ellátás jogosultja, 

lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, melynek keretében köteles gondoskodni: 

 

a) Az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 

méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes 

terület, nyílt árok tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról; 

 

b) Az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, az előtte lévő  járdaszakasz fölé (járda 

hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 

terjedő teljes terület fölé) kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék (különös 

tekintettel az allergén gyomnövényekre) rendszeres kaszálásáról, valamint ezen a területen 

lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek (pl.: gally, virág, termés) 

takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról, oly módon, hogy az érintett 

járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen; 

c) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű 

használhatóságának megóvásáról a tőle elvárható mértékben; 

d) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje higiénikus 

állapotának megóvásáról;  

e) a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakásban vagy házban és az 

ahhoz tartozó udvaron a szemét gyűjtésére és tárolására szolgáló, rendeltetésszerűen használt, 

a hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott hulladéktároló edény biztosításáról. 

 

(2) A saját tulajdonban lévő lakás vagy ház egyes helyiségei, egyéb nem lakás céljára szolgáló 

helyiség, művelt, vagy műveletlen udvar, kert más általi – kivétel a szociális törvény család 

fogalmába tartozó személy - használatát (bérlet, ingyenes haszonkölcsön, vagyonjogi 

megosztás) a kérelmező, ill. az ellátásra jogosult köteles hitelt érdemlően – két tanú 

aláírásával igazolt szerződéssel alátámasztva - igazolni. A kérelmező, ill. az ellátásra jogosult 

a vagyonjogi megosztást jogerős bírói ítélettel köteles igazolni. 

 

(3) Az életvitelszerűen lakott lakást vagy házat bérleti jogviszony keretében, vagy más 

használati jogcímen használó kérelmező, ill. ellátásra jogosult (1) bekezdésben foglalt 

kötelezettsége az igazolható módon használatában lévő lakás, lakás egyes helyiségei, egyéb 

nem lakás céljára szolgáló helyiség, művelt, vagy műveletlen udvar, kert vonatkozásában áll 

fenn. 

 

(4) A felmenőivel közös háztartásban élő nagykorú kérelmező, ellátásra jogosult személy (1) 

bekezdésben foglalt kötelezettsége az életvitelszerűen használt lakrész, lakrészek 

vonatkozásában áll fenn, amennyiben a lakás nem a kérelmező, ellátásra jogosult személy 

tulajdona.  
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(5) A (4) bekezdésben foglaltak szerint, igazoltan más által – kivétel a szociális törvény család 

fogalmába tartozó személy - használt lakás vagy ház egyes helyiségei, egyéb nem lakás 

céljára szolgáló helyiség, művelt, vagy műveletlen udvar, kert vonatkozásában a kérelmező, 

ellátásra jogosult (1) bekezdésben írt kötelezettsége a más általi használatot igazoló 

jogviszony időtartamáig áll fenn. 

(6) A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat 

megfelelő, de legalább tíznapos határidő tűzésével a polgármester - az elvégzendő 

tevékenységek konkrét megjelölésével - felszólítja. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult 

a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a 

megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

(7) A jogosultság feltételeként az (1) bekezdésben foglalt szabályok megtartását az 

Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján ellenőrizheti. 

14. § (1) Települési támogatás nyújtható a gyógyszerkiadások viseléséhez annak a 

személynek, aki  

a) közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, és   

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és 

c) igazoltan a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás havi összege 5.000 forint. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a jogosultság megállapításának hónapjában 

készpénzben, azt követően a jogosultság fennállásának időtartamára kizárólag e rendelet 7. 

melléklete szerinti, a jogosultságot megállapító határozat mellékletét képező utalvány 

formájában nyújtható. 

(4) Az utalvány a jogosultságot megállapító határozatban szereplő gyógyszertárakban, 

kizárólag a jogosult által személyesen, a háziorvos által igazoltan rendszeresen szedett 

vényköteles gyógyszerek kiváltására, egyösszegben használható fel. 

(5) Nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ellátásra, akinek a gyógyszerkiadások 

viseléséhez nyújtott települési támogatásra, alanyi vagy normatív közgyógyellátásra való 

jogosultsága fennáll, a jogosultság időtartama alatt. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 3. 

melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem kötelező melléklete a 

háziorvos által felírt, rendszeresen szedett gyógyszerek havi költségének összegéről szóló, a 

háziorvos által kiállított hivatalos igazolás. Az igazoláson kizárólag a kérelmező rendszeres 

havi vényköteles gyógyszereit, gyógyszerköltségét lehet feltüntetni. 

(7) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a kérelem benyújtása 

hónapjának első napjától tárgyévet követő év 1. hónapjának utolsó napjáig állapítható meg, 

kivéve a (8)-(9) bekezdésben foglaltakat. 

(8) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság ismételt 

megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését 

megelőző egy hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi 

jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 

(9) Akinek a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra, alanyi vagy 

normatív közgyógyellátásra való jogosultsága fennáll, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás a jogosultság megszűnését követő hónap 1. napjától állapítható meg. 
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15. § (1) Települési támogatás nyújtható a személyes szükségletének kielégítéséhez 

szükséges, a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyászati segédeszközre 

fordított kiadások viseléséhez annak a személynek, aki  

a) közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, és   

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege legfeljebb a gyógyászati segédeszköz árának 

az 50 %-a, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A 

támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell megállapítani.  

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás egy évben egy személynek legfeljebb egy alkalommal 

állapítható meg.  

(4) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet ... 

melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem kötelező melléklete a 

háziorvos vagy szakorvos által felírt, a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez 

szükséges gyógyászati segédeszköz költségének összegéről kiállított hivatalos igazolás. Az 

igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges 

gyógyászati segédeszköz költségét lehet feltüntetni. 

(5) Gyógyászati segédeszköz alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben 

meghatározott gyógyászati segédeszköz fogalmat kell érteni. 

 

16. § (1) A Képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt annak 

a személynek, akinek a 2015. február 28. napján hatályos a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti méltányossági ápolási díjra való jogosultsága 

2015. február 28. napján fennállt, és a felülvizsgálat során megfelel e rendeletben 

meghatározott feltételeknek. 

(2) A felülvizsgálat során az alábbi feltételek együttes fennállása esetén állapítható meg 

ápolási támogatásra való jogosultság: 

a) a hozzátartozó  

aa) a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, ha közeli 

hozzátartozói között nincs olyan személy, aki tartósan otthon tartózkodik, tartásra köteles és 

egészségi állapotából adódóan arra képes is. 

ab) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére 

tekintettel a feladat ellátására, és 

ac) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje 

a napi 4 órát nem haladja meg, és 

ad) családjában az egy főre jutó havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és vagyonnal nem rendelkezik., és 

ae) nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra, és 

b) a 18. életévét betöltött tartós beteg személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra, 

gondozásra alkalmas más személy nincs, és 

c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn. 

(3) A Szociális és Humán Bizottság az ápolási támogatás ügyében hozott döntését a 18. 

életévét betöltött tartós beteg személy háziorvosi vagy szakorvosi igazolása, és a 

lakókörnyezetben végzett környezettanulmány figyelembevételével adja meg. 

(4) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha  

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali 

ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy 
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b) a jogosult szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 

tanulója, hallgatója. 

(5) Az ápolási támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének 

teljesítése bármikor ellenőrizhető. 

 

17. § (1) Települési támogatás nyújtható a felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 

jogviszony keretében) nappali tagozatos, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 

képzésben tanulmányokat folytató diák részére, amennyiben hallgatói jogviszonya aktív, 

Tiszavasváriban állandó bejelentett lakóhellyel és saját bankszámlával rendelkezik, és 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás legkésőbb abban a tanulmányi 

félévben igényelhető, amelyben a kérelmező a 25. életévét betölti.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege havonta 5000 Ft., 

melynek kifizetése kizárólag a jogosult bankszámlájára történő átutalással történik.  

(4) Nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ellátásra, aki a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében támogatásban részesül. 

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának 

1. napjától kell megállapítani határozott időre. A támogatás egy tanulmányi félévben 

maximum 5 hónapra, szeptember 1. napjától január 31. napjáig, és február 1. napjától június 

30. napjáig állapítható meg. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet ... 

melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem kötelező melléklete az 

adott félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum. A kérelem kizárólag 

minden év szeptember, valamint február hónapban nyújtható be. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

 

18. § (1) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi 

maradványa terhére karácsonyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek. Karácsonyi 

támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: 

a) Tiszavasváriban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 

b) a 65. életévét a tárgyévben betölti. 

(2) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, jogosultanként legfeljebb 9000 Ft 

összegben pénzbeli vagy természetbeni ellátásként állapítható meg. 

(3) A karácsonyi támogatás iránt kérelmet nem kell benyújtani. 

(4) A karácsonyi támogatás vonatkozásában az 5. § (4) és (5) bekezdéseit nem kell 

alkalmazni.  

 

4. Rendkívüli települési támogatás 

 

19. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek közül különösen annak, akinek családjában az egy főre számított havi 

családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át, egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, és önmaga vagy családja 

létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a rendkívüli települési támogatás legfeljebb 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, de nem haladhatja meg a tényleges költség 

mértékét.   

(3) A rendkívüli települési támogatás egy naptári évben családonként legfeljebb háromszor 

állapítható meg, azzal, hogy a rendkívüli települési támogatás együttes összege – a temetés 

költségeihez való hozzájárulásként, és a tüzelőanyag vásárlásához megállapított támogatás 

kivételével - egy naptári évben családonként nem haladhatja meg a 30.000 forintot.  

 

20. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 

megállapítandó rendkívüli települési támogatás esetén a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek közül különösen azok támogathatók önkormányzati segéllyel, akiknek 

családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő, valamint gyermekét, 

gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 

%-át. 

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó 

rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 30 napon 

belül lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő. 

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

rendkívüli települési támogatás összege  

a.) 55.000 Ft., amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő 

esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át; 

b.) 45.000 Ft., amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő 

esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át; 

c.) 35.000 Ft., amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő 

esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 

(4) A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti 

kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő 

közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát. 

(5) A temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati segély összegét vagy a 

kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá 

kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni. 

 

21. § Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges 

költségekhez történő hozzájárulásaként megállapított rendkívüli települési támogatás összege 

legalább 5000-Ft, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200 %-a.  

 

22. § (1) A kérelmező által megjelölt támogatási okok, indokok valódiságát szükség esetén a 

(2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint hitelt érdemlően igazolni kell. A támogatási ok 

alátámasztására a kérelmező felelőssége tudatában tett nyilatkozata is elfogadható, 

amennyiben annak beszerzése aránytalan nehézséggel, késedelemmel járna, vagy amennyiben 

a segélyezés oka igazolással nem támasztható alá, illetve az ok jellegéből adódóan utólagosan 

igazolható. 

(2) Az (1) bekezdésében megjelölt hitelt érdemlő igazolásként fogadható el: 
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a) betegség esetén a gyógykezelést alátámasztó háziorvosi, vagy kórházi igazolás, 

zárójelentés, műtétre történő előjegyzést igazoló irat, 

b) elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről szakember által készítet kimutatás, 

c) válsághelyzetben lévő várandós anya részére nyújtott segély esetén a terhes gondozásról 

szóló igazolás 

e) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz nyújtott segély esetén a 

nevelésbe vételt igazoló irat, 

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott támogatás esetén a terhesség fennálltát, és 

a szülés várható időpontját igazoló irat. 

(3) Szükség esetén csatolni kell a többletkiadás, illetve a bevételcsökkenés mértékét igazoló 

számlákat, illetve egyéb iratokat is. 

(4) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 4. melléklete 

szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

23. § (1) Települési támogatás nyújtható tüzelőanyag vásárlására annak a személynek, akinek 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében 300 %-át, és a tüzelőanyag 

beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás egy háztartásban csak egy személynek 

állapítható meg, egy évben legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 3 mázsa mennyiségben 

vagy legfeljebb 10.000 Ft. értékben, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat. 

(3) Amennyiben ugyanazon bejelentett lakcímen kettő vagy több család él életvitelszerűen, az 

(1) bekezdés szerinti támogatás minden családnak, melynek tagjai az adott lakóhelyen állandó 

bejelentett lakcímmel rendelkeznek, megállapítható, egy évben legfeljebb egy alkalommal, 

legfeljebb 1 mázsa mennyiségben vagy legfeljebb 3000 Ft. értékben. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás iránti kérelmet minden év október 1. 

napjától legkésőbb november 15. napjáig lehet benyújtani, e rendelet 4. melléklete szerinti 

formanyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

5. Köztemetés 

 

24. § (1) Kérelmére a temetésre kötelezett személy részére legfeljebb 12 havi részletfizetés 

engedélyezhető. 

III. Fejezet 

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 

 

6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról 

 

25. § (1) Tiszavasvári Város Önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézménye a Kornisné 

Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.). 

(2) A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ keretében biztosított szociális 

ellátások ellátási területe: Tiszavasvári Város, Tiszadob Nagyközség, Rakamaz Város, 

Tiszalök Város, Tiszadada Község, Szorgalmatos Község, Tímár Község, Tiszanagyfalu 

Község, Szabolcs Község, Tiszaeszlár Község közigazgatási területe, Magyarország egész 

területe. 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, valamint azok térítési díját e rendelet 5. 

melléklete tartalmazza. 

(4) A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által nyújtott étkeztetés 

esetén a személyi térítési díj összege az intézményi térítési díj 20 %-al csökkentett összege, ha 
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a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg. 

 

26. § (1) Tiszavasváriban a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

alapszolgáltatások:  

1. étkeztetés 

2. családsegítés 

3. házi segítségnyújtás 

4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

5. támogató szolgáltatás 

6. nappali ellátás 

(2) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az ellátást igénylő, vagy törvényes 

képviselője terjesztheti elő szóban vagy írásban a Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat intézményvezetőjénél.  

(3) Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik a kérelmezők 

ellátásáról. 

(4) Az intézményvezető az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha annak 

helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezést indokolja különösen, 

ha az egyén önmaga ellátására képtelen, és nincsen olyan hozzátartozója, aki ellátásáról 

gondoskodhat.  

 

27. § A szociális étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az a személy, 

aki: 

a) a 65. életévét betöltötte, 

b) akinek a háziorvos által igazolt egészségi állapota olyan, hogy a betegsége jellege 

következtében nem képes biztosítani önmaga ellátását, 

c) akinek fogyatékossága, pszichiátriai betegsége háziorvos által - a vonatkozó orvosi 

szakvélemények alapján – igazoltan olyan, hogy a betegsége jellege következtében nem képes 

biztosítani önmaga ellátását, 

d) az a hajléktalan személy, aki nyilatkozatában tartózkodási helyeként a rendelet területi 

hatálya alá tartozó területet jelöli meg.  

 

7. Helyi szociálpolitikai kerekasztal 

 

28. §  A kerekasztal tagjai:  

a) a szociális bizottság mindenkori elnöke, 

b) a Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesületének képviselője, 

c) a Vöröskereszt helyi szervezetének képviselője, 

d) a nemzetiségi társadalmi szervezetek egy-egy képviselője, 

e) a Nagycsaládosok helyi egyesületének képviselője, 

f) a fogyatékosok helyi egyesületeinek egy-egy képviselője, 

g) Tiszavasvári mindenkori szociális és gyermekjóléti intézményének vezetője, 

h) a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

29. § Azok a személyek, akik 2015. február 28-ig méltányossági ápolási díjra voltak 

jogosultak, 2015. március 1-jétől a települési támogatás e jogcímen nyújtott formájában 

részesülnek, jogosultságuk fennállásáig. 
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30. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2015.  

(X.30). önkormányzati rendelet. 

 

Tiszavasvári, 2016. január 27. 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

   polgármester   jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2016. január 29. 

 

 

 

         Badics Ildikó 

            j e g y z ő 
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1. melléklet az 1/2016. (I.29.) önk. rendelethez 

 

 KÉRELEM 
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások mérséklése iránti támogatás megállapítására 

 
1.Személyes adatok 
 
A kérelmező személyére vonatkozó adatok:  
 
Neve:.............................................................................................................................… 
 
Születési neve:..............................................................................................................… 
 
Anyja neve:....................................................................................................................… 
 
Születési helye, ideje( év, hó, nap):.................................................................................. 
Lakóhely: ...........................................................................................................település 
..................................utca/út/tér...........házszám..........épület/lépcsőház........emelet,ajtó 
Társadalombiztosítási azonosító jele:............................................................................... 
Állampolgársága:.............................................................................................................. 
Telefonszám( nem kötelező megadni)............................................................................. 
E-mail cím ( nem kötelező megadni)................................................................................ 
Kérelmezővel közös háztartásban ( azonos lakcímen ) élők száma............................ fő 
 
 
A kérelmező idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgárság esetén ): 
 
 a.)  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagyontárgyak 
 
 b.)  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
    
 c.)  bevándorolt, letelepedett, vagyontárgyak 
 
 d.)  menekült/oltalmazott/hontalan.  
 
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:  
 

Név                    szül.hely, idő                    anyja neve          rokoni kapcsolat 

                       megjelölése            

1.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Jövedelmi adatok: 

A kérelmező , valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

 

 A jövedelmek típusai  A 

kérelmező  

jövedelme 

 B 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

 C 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

 Összesen 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 
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 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 

jövedelem 

            

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 

származó jövedelem 

            

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

            

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

 6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

            

 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem             

 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

            

 9. Összes bruttó jövedelem             

 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege             

 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege             

 12. Munkavállalói járulék összege             

 13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]             

 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (tartásdíj összege) 

            

Megjegyzés: -A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat valódiságának igazolására szolgáló iratokat ( 

bérjegyzék, munkáltatói igazolás), nyugdíj esetében a nyugdíjértesítő , kivéve a családi pótlék és a GYES 

igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági 

támogatás (FOT) igazolását.- A kérelmező bejelentett lakcímével vagy tartózkodási helyével megegyező 

fogyasztási helyre vonatkozó közüzemi szerződés meglétét a közüzemi szolgáltató által kibocsátott , a kérelem 

benyújtását megelőző havi közüzemi számlával és számlarészletezővel kell igazolni, mely a kérelem kötelező 

melléklete. Több közüzemi szerződés esetén valamennyi, a kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi számlát 

és számlarészletezőt csatolni kell. 

3. Nyilatkozatok: 

 

Mely szolgáltatóhoz kéri a támogatás összegének utalását:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék  

 

működik - nem működik ( a megfelelő rész aláhúzandó ) 

 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót:………………………………………. 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim a 

valóságnak megfelelnek.  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek 

(a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 

tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, 

kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal számítógépes 

nyilvántartásában felhasználhassa. 

 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 

15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 
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Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi  III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatása útján – ellenőrizheti.  

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  

 

Dátum: …………………… 

 

  …………………………….. 

                 kérelmező aláírása 

 

VAGYONNYILATKOZAT 

 

I. A kérelmező személyes adatai: 

  

Neve:........................................................................................................................ ........ 

 

Születési neve:................................................................................................................. 

 

Anyja neve:.................................................................................................................. ..... 

 

Születési helye, ideje( év, hó, nap):.................................................................................. 

 

Lakóhely: ...........................................................................................................település 

 

..................................utca/út/tér...........házszám..........épület/lépcsőház........emelet,ajtó 

 

Társadalombiztosítási azonosító jele:............................................................................... 

 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásköltség támogatás esetén a háztartás 

valamennyi tagjának vagyona. 

 

A. Ingatlanok  

 

1. Lakástulajdon és lakótelek – tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós használat ) címe: 

 

………………….város/község………………….út/utca…...hsz. Alapterülete: ……..m2, 

 

tulajdoni hányad:…………….., a szerzés ideje:………….év 

 

Becsült forgalmi érték: …………………………... 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek- tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

 

………………….város/község………………….út/utca…...hsz. Alapterülete: ……..m2, 

 

tulajdoni hányad:…………….., a szerzés ideje:………….év 

 

Becsült forgalmi érték: …………………………… 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- ( épületrész-) tulajdon ( vagy állandó használat) 

 

megnevezése ( zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):………….. 

 

címe:……………………város/község………………..út/utca……..hsz. alapterülete:…..m2 

 

4. Termőföld tulajdon, ( vagy állandó használat) megnevezése:………………… 

 

címe: …………………..hrsz:……………….tulajdoni hányad:……………., a szerzés éve: 
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a szerzés ideje:…………………. 

Becsült forgalmi érték: …………………………… 

 

Egyéb vagyontárgyak 

 

Gépjármű:  

a) személygépkocsi: ………………………….típus …………….rendszám 

 

a szerzés ideje, valamint gyártási éve:……………………………………… 

 

Becsült forgalmi érték: ……………………….Ft 

 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 

 

………………………...típus, ……………….rendszám……………………. 

 

A szerzés ideje, valamint gyártási éve: ……………………………………… 

 

Becsült forgalmi érték: ……………………….Ft 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatokat a 

szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Kelt: …… év ……………...hó………. Nap 

 

                          …………………………… 

         aláírás  
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2. melléklet az 1/2016. (I.29.) önk. rendelethez 

 

 KÉRELEM 
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjhátralék összegének mérséklése iránti támogatás 

megállapítására 
 

1.Személyes adatok 
 
A kérelmező személyére vonatkozó adatok:  
 
Neve:.............................................................................................................................… 
 
Születési neve:..............................................................................................................… 
 
Anyja neve:....................................................................................................................… 
 
Születési helye, ideje( év, hó, nap):.................................................................................. 
Lakóhely: ...........................................................................................................település 
..................................utca/út/tér...........házszám..........épület/lépcsőház........emelet,ajtó 
Társadalombiztosítási azonosító jele:............................................................................... 
Állampolgársága:.............................................................................................................. 
Telefonszám( nem kötelező megadni)............................................................................. 
E-mail cím ( nem kötelező megadni)................................................................................ 
Kérelmezővel közös háztartásban ( azonos lakcímen ) élők száma............................ fő 
 
 
A kérelmező idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgárság esetén ): 
 
 a.)  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagyontárgyak 
 
 b.)  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
    
 c.)  bevándorolt, letelepedett, vagyontárgyak 
 
 d.)  menekült/oltalmazott/hontalan.  
 
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:  
 

Név                    szül.hely, idő                    anyja neve          rokoni kapcsolat 

                       megjelölése            

1.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Jövedelmi adatok: 

A kérelmező , valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

 

 A jövedelmek típusai  A 

kérelmező  

jövedelme 

 B 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

 C 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

 Összesen 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb             
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jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 

jövedelem 

            

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 

származó jövedelem 

            

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

            

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

 6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

            

 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem             

 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

            

 9. Összes bruttó jövedelem             

 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege             

 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege             

 12. Munkavállalói járulék összege             

 13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]             

 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (tartásdíj összege) 

            

Megjegyzés: -A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat valódiságának igazolására szolgáló iratokat ( 

bérjegyzék, munkáltatói igazolás), nyugdíj esetében a nyugdíjértesítő , kivéve a családi pótlék és a GYES 

igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági 

támogatás (FOT) igazolását. 

- a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül  3 havi közüzemi díjhátralékról szóló számla  

 

3. Nyilatkozatok: 

 

1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim 

a valóságnak megfelelnek.  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek 

(a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 

tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

 

2. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal számítógépes 

nyilvántartásában felhasználhassa. 

 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 

15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

3.  

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi  III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatása útján – ellenőrizheti.  

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  

Dátum: …………………… 

  …………………………….. 

                 kérelmező aláírása 
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VAGYONNYILATKOZAT 

 

I. A kérelmező személyes adatai: 

  

Neve:................................................................................................................................ 

 

Születési neve:.............................................................................................................. ... 

 

Anyja neve:....................................................................................................................... 

 

Születési helye, ideje( év, hó, nap):..................................................................................  

 

Lakóhely: ...........................................................................................................település 

 

..................................utca/út/tér...........házszám..........épület/lépcsőház........emelet,ajtó 

 

Társadalombiztosítási azonosító jele:............................................................................... 

 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásköltség támogatás esetén a háztartás 

valamennyi tagjának vagyona. 

 

A. Ingatlanok  

 

1. Lakástulajdon és lakótelek – tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós használat ) címe: 

 

………………….város/község………………….út/utca…...hsz. Alapterülete: ……..m2, 

 

tulajdoni hányad:…………….., a szerzés ideje:………….év 

 

Becsült forgalmi érték: …………………………... 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek- tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

 

………………….város/község………………….út/utca…...hsz. Alapterülete: ……..m2, 

 

tulajdoni hányad:…………….., a szerzés ideje:………….év 

 

Becsült forgalmi érték: …………………………… 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- ( épületrész-) tulajdon ( vagy állandó használat) 

 

megnevezése ( zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):………….. 

 

címe:……………………város/község………………..út/utca……..hsz. alapterülete:…..m2 

 

4. Termőföld tulajdon, ( vagy állandó használat) megnevezése:………………… 

 

címe: …………………..hrsz:……………….tulajdoni hányad:……………., a szerzés éve: 

 

a szerzés ideje:…………………. 

Becsült forgalmi érték: …………………………… 

 

Egyéb vagyontárgyak 

 

Gépjármű:  

a) személygépkocsi: ………………………….típus …………….rendszám 

 

a szerzés ideje, valamint gyártási éve:……………………………………… 

 

Becsült forgalmi érték: ……………………….Ft 
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b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 

 

………………………...típus, ……………….rendszám……………………. 

 

A szerzés ideje, valamint gyártási éve: ……………………………………… 

 

Becsült forgalmi érték: ……………………….Ft 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatokat a 

szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

Kelt: …… év ……………...hó………. Nap 

 

                          …………………………… 

      aláírás  
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3. melléklet az 1/2016. (I.29.) önk. rendelethez 

KÉRELEM 

 gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igényléséhez 

 

I.A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: ........................................................................................................................................... 

Születési neve: ............................................................................................................. ............... 

Anyja neve: .................................................................................................................................  

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ....................................................................................... ..... 

Lakóhelye: ..................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ......................................................................................................... ............ 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................  

Állampolgársága: ............................................................................................................ ............ 

Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy  

□ Alanyi jogcímen rendelkezem 

□ Normatív  jogcímen rendelkezem 

□ Méltányossági jogcímen rendelkezem 

□ Nem rendelkezem 

közgyógyellátási igazolvánnyal . 

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

a) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

b) EU kék kártyával rendelkező, vagy 

c) bevándorolt/letelepedett, vagy 

d) menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok: 

A kérelmező családi körülménye: 

□ egyedül élő, 

□ nem egyedül élő. 

 

A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő. 

II. Közös háztartásban élők adatai: 

 

Név        Szül.hely, idő  Anyja neve    Rokoni kapcsolat       Taj száma 

               

 
1.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
7………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

II. Jövedelmi adatok: 

 

 A jövedelmek típusai  A 

kérelmező  

 B 

kérelmezővel  

 C 

kérelmezővel  

 Összesen 



33 

 

jövedelme közös háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

közös háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 

jövedelem 

            

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 

származó jövedelem 

            

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

            

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

 6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

            

 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem             

 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

            

 9. Összes bruttó jövedelem             

 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege             

 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege             

 12. Munkavállalói járulék összege             

 13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]             

 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (tartásdíj összege) 

            

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat valódiságának igazolására szolgáló iratokat, 

kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a 

GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos által felírt, rendszeresen szedett gyógyszerek havi költségének 

összegéről szóló, a háziorvos által kiállított hivatalos igazolást. 

III. Nyilatkozatok: 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim a 

valóságnak megfelelnek.  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek 

(a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 

tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, 

kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal számítógépes 

nyilvántartásában felhasználhassa. 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 

15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

Dátum: ...................................................... 

 

................................................................... 

                                                                      kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása 
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                                                                                  4. melléklet az 1/2016. (I. 29.) önk. rendelethez 

KÉRELEM 

 gyógyászati segédeszköz kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igényléséhez 

I.A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: .......................................................................................................................... ................. 

Születési neve: ................................................................................................. ........................... 

Anyja neve: ................................................................................................................. ................ 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................ 

Lakóhelye: .................................................................................................................. ................ 

Tartózkodási helye: ..................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................  

Állampolgársága: ........................................................................................................................ 

Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................  

Gyógyászati segédeszköz megnevezése: ……………………………………………………… 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy  

□ Alanyi jogcímen rendelkezem 

□ Normatív  jogcímen rendelkezem 

□ Méltányossági jogcímen rendelkezem 

□ Nem rendelkezem 

közgyógyellátási igazolvánnyal . 

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

a) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

b) EU kék kártyával rendelkező, vagy 

c) bevándorolt/letelepedett, vagy 

d) menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok: 

A kérelmező családi körülménye: 

□ egyedül élő, 

□ nem egyedül élő. 

 

A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő. 

II. Közös háztartásban élők adatai: 

 

Név        Szül.hely, idő  Anyja neve    Rokoni kapcsolat       Taj száma 

               

 
1.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
7………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Jövedelmi adatok: 

 

 A jövedelmek típusai  A 

kérelmező  

jövedelme 

 B 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

 C 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

 Összesen 
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 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 

jövedelem 

            

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 

származó jövedelem 

            

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

            

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

 6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

            

 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem             

 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

            

 9. Összes bruttó jövedelem             

 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege             

 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege             

 12. Munkavállalói járulék összege             

 13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]             

 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (tartásdíj összege) 

            

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat valódiságának igazolására szolgáló iratokat, 

kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a 

GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

A kérelemhez mellékelni kell  a háziorvos vagy szakorvos által felírt, a kérelmező személyes szükségletének 

kielégítéséhez szükséges gyógyászati segédeszköz költségét igazoló hivatalos dokumentumot. 

 

IV. Nyilatkozatok: 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim a 

valóságnak megfelelnek.  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek 

(a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 

tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, 

kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal számítógépes 

nyilvántartásában felhasználhassa. 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 

15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

Dátum: ...................................................... 

 

.................................................................. 

                                                                      kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása 
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5. melléklet az 1/2016. (I.29.) önk. rendelethez 

KÉRELEM, NYILATKOZAT 

Felsőoktatási települési támogatás igényléséhez 

 

A nyomtatványt kérjük olvashatóan kitölteni, illetve a megfelelő válaszokat aláhúzni, bekarikázni szíveskedjen. 

 

I. Kérelmező adatai: 

 

1. Kérelmező neve: …………………………………………………………………………… 

2. Kérelmező leánykori neve: ………………………………………………………………… 

3. Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………… 

4. Adóazonosító jele: ………………………………………………………………………….. 

5. Kérelmező születési helye, ideje: …………………………………………………………... 

6. Kérelmező anyja neve: ……………………………………………………………………... 

7. Számlavezető pénzintézet neve:…………………………………………………………….. 

8. Számlaszám:………………………………………………………………………………… 

9. Kérelmező telefonszáma: …………………………………………………………………... 

10. Kérelmező állandó lakcíme: 

…………… irányító szám ……………………………………………. helység 

…………………… utca …………………….. hsz. ……… em. ……………….. ajtó 

     Kérelmező tartózkodási helye:  

 

…………… irányító szám ……………………………………………. helység 

…………………… utca …………………….. hsz. ……… em. ……………….. ajtó 

 

11. Kérelmező állampolgársága: ……………………………………………………………….. 

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

a) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

b) EU kék kártyával rendelkező, vagy 

c) bevándorolt/letelepedett, vagy 

d) menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 

támogatásban 

□ részesülök. 

□ nem részesülök. 

 

II.2.Közös háztartásban élők adatai: 

 

Név  Szül.hely, idő  Anyja neve              rokoni kapcsolat 

              megjelölése 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………2.………………………
…………………………………………………………………………………………………………3.…………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
4.…………………………………………………………………………………………………………………………………5.………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jövedelmi adatok: 

 A jövedelmek típusai  A 

kérelmező  

jövedelme 

 B 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

 C 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

 Összesen 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 
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 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 

jövedelem 

            

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 

származó jövedelem 

            

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

            

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

 6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

            

 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem             

 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

            

 9. Összes bruttó jövedelem             

 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege             

 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege             

 12. Munkavállalói járulék összege             

 13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]             

 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (tartásdíj összege) 

            

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat valódiságának igazolására szolgáló iratokat, 

kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a 

GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását, az adott félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt 

igazoló dokumentumot. 

 

III. Nyilatkozatok: 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim a 

valóságnak megfelelnek.  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek 

(a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 

tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, 

kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal számítógépes 

nyilvántartásában felhasználhassa. 

 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 

15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

Dátum: ...................................................... 

 

 

................................................................... 

                                                                      kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása 
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6. melléklet az 1/2016. (I.29.) önk. rendelethez 

KÉRELEM, NYILATKOZAT 

Rendkívüli települési támogatás igényléséhez 

 

A nyomtatványt kérjük olvashatóan kitölteni, illetve a megfelelő válaszokat aláhúzni, bekarikázni szíveskedjen. 

 

II. Kérelmező adatai: 

 

11. Kérelmező neve: …………………………………………………………………………… 

12. Kérelmező leánykori neve: ………………………………………………………………… 

13. Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………… 

14. Adóazonosító jele: ………………………………………………………………………….. 

15. Kérelmező születési helye, ideje: …………………………………………………………... 

16. Kérelmező anyja neve: ……………………………………………………………………... 

17. Kérelmező családi állapota: 

a) egyedülálló 

b) házasságban él 

c) élettárssal él 

d) különváltan él 

e) elvált 

f) özvegy 

18. Kérelmező állandó lakcíme: 

…………… irányító szám ……………………………………………. helység 

…………………… utca …………………….. hsz. ……… em. ……………….. ajtó 

     Kérelmező tartózkodási helye:  

 

…………… irányító szám ……………………………………………. helység 

…………………… utca …………………….. hsz. ……… em. ……………….. ajtó 

 

9. Kérelmező állampolgársága: ……………………………………………………………….. 

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

a) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

b) EU kék kártyával rendelkező, vagy 

c) bevándorolt/letelepedett, vagy 

d) menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

10. Kérelmező telefonszáma: …………………………………………………………………... 

 

II.1. Alulírott kérem, hogy részemre az rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot szíveskedjenek 

megállapítani az alábbi indokkal (a megfelelő aláhúzandó): 

 

1. önmagam, illetve családom létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudok, 
 
2. alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulok, ilyen 
többletkiadás az alábbi okból merül fel:  
– betegség miatt,  

– gyógyszerköltség miatt, 

– haláleset miatt,  

– elemi kár bekövetkezése miatt,  

– a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, 

– iskoláztatás biztosítása érdekében,  

– a gyermek fogadásának előkészítéséhez,  

– a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,  

– a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, 

– egyéb: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
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3. gyermekem/gyermekeim hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulok. 
 

A támogatás igénylésének szöveges indokolása:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 

 
II.2.Közös háztartásban élők adatai: 

 

Név  Szül.hely, idő  Anyja neve              rokoni kapcsolat 

              megjelölése 

 
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………2.………………………
…………………………………………………………………………………………………………3.…………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
4.…………………………………………………………………………………………………………………………………5.………………………
…………………………………………………………………………………………………………6.…………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
7………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Jövedelmi adatok: 

 

 A jövedelmek típusai  A 

kérelmező  

jövedelme 

 B 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

 C 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

 Összesen 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 

jövedelem 

            

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 

származó jövedelem 

            

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

            

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

 6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

            

 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem             

 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

            

 9. Összes bruttó jövedelem             

 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege             

 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege             

 12. Munkavállalói járulék összege             
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 13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]             

 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (tartásdíj összege) 

            

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat valódiságának igazolására szolgáló iratokat, 

kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a 

GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

 

IV. Nyilatkozatok: 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim a 

valóságnak megfelelnek.  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek 

(a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 

tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, 

kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal számítógépes 

nyilvántartásában felhasználhassa. 

 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 

15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

 

 

Dátum: ...................................................... 

 

 

................................................................... 

                                                                      kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása 
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                                                 7. melléklet az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez 

 

A Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

 által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok térítési díjairól 

 

 A B C D  

1. Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

2. Szolgáltatás Székhely/Telephely Férő-
hely 

Ellátási terület Térítési díj 

3. Idősek otthona (ápolást, 
gondozást nyújtó 

intézményi ellátás) 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. sz. 

122 fő Magyarország egész 
területe 

 

3.1 Idősek otthona 
Idős ellátásban A, B 
épületben ellátottak 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. sz. 

122 fő Magyarország egész 
területe 

63.000,-
Ft/ellátási 

hónap; 
2.100,- 

Ft/ellátási 
nap 

3.2 Idősek otthona 
Idős ellátásban C, D 
épületben ellátottak 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. sz. 

122 fő Magyarország egész 
területe 

64.650,- 
Ft/ellátási 

hónap; 
2.155,- 

Ft/ellátási 
nap 

4. Fogyatékos személyek 
otthona (A, B épületben) 

 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. sz. 

98 fő Magyarország egész 
területe 

63.000,-
Ft/ellátási 

hónap; 
2.100,-

Ft/ellátási 
nap 

4.1  
Fogyatékos személyek 

otthona (C, D épületben) 
 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. sz. 

98 fő Magyarország egész 
területe 

64.650,- 
Ft/ellátási 

hónap; 
2.155,- 

Ft/ellátási 
nap 

5. idősek klubja (nappali 
ellátás) 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz. 

30 fő Tiszavasvári Város 
Közigazgatási 

területe 

0,- Ft/ellátási 
nap 

5.1 Napközbeni tartózkodás    0,- Ft/ellátási 
nap 

5.2 Napközbeni tartózkodás és 
ott étkezés 

   510,- 
Ft/ellátási 
nap (ÁFA-t 
tartalmaz) 

6.1 Étkeztetés 
Helyszínen fogyasztás 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz. 

 Tiszavasvári Város 
Közigazgatási 

területe 

510,-
Ft/ellátási 
nap (ÁFA-t 
tartalmaz) 
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6.2 Étkeztetés 
Kiszállítás 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz. 

 Tiszavasvári Város 
Közigazgatási 

területe 

600,- 
Ft/ellátási 
nap (ÁFA-t 
tartalmaz) 

 

7. Házi segítségnyújtás 4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz. 

45 fő Tiszavasvári, Tiszalök 
és Rakamaz Városok, 
valamint Tiszaeszlár, 
Tiszadada,  Szabolcs 

és Szorgalmatos 
Községek 

közigazgatási területe 

0,-
Ft/gondozási 

óra 

8. Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz. 

 Tiszavasvári, Tiszalök 
és Rakamaz Városok, 
valamint Tiszaeszlár, 
Tiszadada, Tiszadob, 
Tímár, Tiszanagyfalu, 

Szabolcs Községek 
közigazgatási területe 

0,-Ft/ellátási 
nap 

9. Támogató szolgáltatás 4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz.,   

                                               
4456 Tiszadada, József 

Attila u. 4. sz.,      
                                4440 
Tiszavasvári, Kabay J. 

u. 23. sz.                                                                                     

 Tiszavasvári, Tiszalök, 
Tiszaújváros Városok, 
Tiszadada, Tiszadob, 

Szorgalmatos 
Községek 

közigazgatási területe 

 

10.1 Támogató szolgáltatás 
Szállítási tevékenység 
Szociálisan rászorulók 

esetében 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz.,   

                                               
4456 Tiszadada, József 

Attila u. 4. sz.,      
                                4440 
Tiszavasvári, Kabay J. 

u. 23. sz.                                                                                     

 Tiszavasvári, Tiszalök 
és Tiszaújváros 

Városok, Tiszadada, 
Tiszadob, 

Szorgalmatos 
Községek 

közigazgatási területe 

45,-
Ft/szállítási 
kilométer 

10.2 Támogató szolgáltatás 
Szállítási tevékenység 

Szociálisan nem rászorulók 
esetében 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz.,   

                                               
4456 Tiszadada, József 

Attila u. 4. sz.,      
                                4440 
Tiszavasvári, Kabay J. 

u. 23. sz.                                                                                     

 Tiszavasvári, Tiszalök 
és Tiszaújváros 

Városok, Tiszadada, 
Tiszadob, 

Szorgalmatos 
Községek 

közigazgatási területe 

60,-
Ft/szállítási 
kilométer 

10.3 Támogató szolgáltatás 
Személyi segítés 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz.,   

                                               
4456 Tiszadada, József 

Attila u. 4. sz.,      
                                4440 
Tiszavasvári, Kabay J. 

u. 23. sz.                                                                                     

 Tiszavasvári, Tiszalök 
és Tiszaújváros 

Városok, Tiszadada, 
Tiszadob, 

Szorgalmatos 
Községek 

közigazgatási területe 

0,-Ft 
/szolgálati 

óra 
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8. melléklet az 1/2016. (I.29.) önk. rendelethez 

KÉRELEM 
ápolási támogatásra való jogosultság felülvizsgálatához 

 

I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 

1. Személyes adatok: 

Neve: ....................................................................................................................... .................... 

Születési neve: ............................................................................................................................  

Anyja neve: ................................................................................................................. ................ 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................  

Lakóhelye: .................................................................................................................. ................ 

Tartózkodási helye: ................................................................................................................ ..... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................  

Adóazonosító száma: ......................................................................................................... ......... 

Állampolgársága: ....................................................................................................... ................. 

Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................  

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

        a) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

        b) EU kék kártyával rendelkező, vagy 

        c) bevándorolt/letelepedett, vagy 

d) menekült/oltalmazott/hontalan. 

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: 

Alulírott nyilatkozom, hogy  

rendszeres pénzellátásban:                keresőtevékenységet:                     nappali tagozaton tanulói 

jogviszonyban: 

� részesülök                             � folytatok 8 órában                 �  nem állok 

� nem részesülök.                           �  folytatok 4 órában                  �  állok 

                                                         �  nem folytatok 

A kérelmező családi körülménye: 

˜ egyedülálló, 

˜ nem egyedül álló. 

 

 II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok: 

Neve: ...........................................................................................................................................  

Születési neve: ............................................................................................................. ............... 

Anyja neve: .................................................................................................................................  

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ....................................................................................... ..... 

Lakóhelye: ......................................................................................................................... ......... 

Tartózkodási helye: ..................................................................................................... ................ 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................  

Adóazonosító száma: ............................................................................................. ..................... 
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Állampolgársága: ............................................................................................................ ............ 

 

Közös háztartásban élők adatai: 

 

             Név                       Szül.hely, idő            Anyja neve                       Rokoni kapcsolat                     Taj 

száma 

             

1.…………………………………………………………………………………………………………………………….............................................
.......… 
2.…………………………………………………………………………………………………………………………................................................
....…… 
3.………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
.……… 
4.………………………………………………………………………………………………………………....................................................………
……… 
5.…………………………………………………………………………………………………………………………................................................
....…… 
6.………………………………………………………………………………………………………....................................................………………
………. 
7……………………………………………………………………………………………………….....................................................………………
……… 
8………………………………………………………………………………………………….....................................................……………………
……… 
9…………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
.............. 

 

Jövedelmi adatok: 

 

 A jövedelmek típusai  A 

kérelmező  

jövedelme 

 B 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

 C 

kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

 Összesen 

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 

jövedelem 

            

 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 

származó jövedelem 

            

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

            

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

 6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

            

 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem             

 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

            

 9. Összes bruttó jövedelem             

 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege             

 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege             

 12. Munkavállalói járulék összege             
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 13. A család összes nettó jövedelme [9-(10+11+12)]             

 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (tartásdíj összege) 

            

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat valódiságának igazolására szolgáló iratokat, 

kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a 

GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. 

 

 

III. Nyilatkozatok: 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim a 

valóságnak megfelelnek.  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek 

(a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 

tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, 

kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal számítógépes 

nyilvántartásában felhasználhassa. 

 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 

15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

 

 

Dátum: ...................................................... 

 

.................................................................. 

                                                                                                        

kérelmező  aláírása 

 

 

................................................................... 

                                                                                                         ápolt személy aláírása 
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IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY 
az ápolási díj felülvizsgálatához 

 
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.) 
 
I. Igazolom, hogy 
 
Neve: ............................................................................................................................... 
 
Születési neve: ................................................................................................................ 
 
Anyja neve: ..................................................................................................................... 
 
Születési hely, év, hó, nap: .............................................................................................. 
 
Lakóhely: ......................................................................................................................... 
 
Tartózkodási hely: ............................................................................................................. 
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................................. 
 
˜ Súlyosan fogyatékos 
[súlyos fogyatékosságának jellege: 
 
˜ látássérült ˜ hallássérült ˜ értelmi sérült ˜ mozgássérült], vagy 
 
˜Tartósan beteg 
 
Fenti igazolást nevezett részére 
 
a rehabilitációs hatóságként eljáró ..................................................... (szerv megnevezése) 
................................... számú határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a 
............................................................................................................. megyei gyermek szakfőorvos 
.................... számú igazolása, vagy ........................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény 
....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... keltű 
igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság .................... számú 
szakvéleménye alapján állítottam ki. 
 
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó 
 
és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama: 
 
� 3 hónapnál hosszabb, vagy 
 
˜ 3 hónapnál rövidebb. 
 
Dátum: ................................................ 
 

                                                                                      ................................................ 
                                                                                    háziorvos aláírása 

 
 

                                                                                       ................................................ 
                                                                                                          munkahelyének címe 
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9. melléklet az 1/2016. (I.29.) önk. rendelethez 
 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
5000,-Ft  értékű  

UTALVÁNY 
települési támogatás formájában nyújtott 

gyógyszerkiadások viseléséhez 
 

Jogosult: Minta Kálmán 
Született:1975.05.05. Taj: 125-125-125 

Lakcím:Tiszavasvári, Kossuth utca 5. szám 
 

Érvényes:2015.05.01. - 2015.05.31. 
személyi igazolvány és Taj kártya egyidejű 

felmutatásával 
 

Az utalvány felhasználható: Tiszavasvári 
gyógyszertáraiban 

 
Kiállítás kelte:Tiszavasvári 2015.04.17. 

 
 

PH. 
 

................................................ 
kiállító aláírása 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
5000,-Ft  értékű  

UTALVÁNY 
települési támogatás formájában nyújtott 

gyógyszerkiadások viseléséhez 
 

Jogosult: Minta Kálmán 
Született:1975.05.05. Taj: 125-125-125 

Lakcím:Tiszavasvári, Kossuth utca 5. szám 
 

Érvényes:2015.06.01. - 2015.06.30. 
személyi igazolvány és Taj kártya egyidejű 

felmutatásával 
 

Az utalvány felhasználható: Tiszavasvári 
gyógyszertáraiban 

 
Kiállítás kelte:Tiszavasvári 2015.04.17. 

 
 

PH. 
 

................................................ 
kiállító aláírása 

 
                         TÁJÉKOZTATÓ 
 
     Az utalvány: 
  -  a megjelölt érvényességi időn belül                      
használható fel, 
  -  a jogosult személy nevére kiállított receptek         
kiváltására, 
  -  egy összegben,  kizárólag a háziorvos által           
felírt,  rendszeresen szedett, vényköteles             
gyógyszerek vásárlására fordítható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                         TÁJÉKOZTATÓ 
 
     Az utalvány: 
  -  a megjelölt érvényességi időn belül                      
használható fel, 
  -  a jogosult személy nevére kiállított receptek         
kiváltására, 
  -  egy összegben,  kizárólag a háziorvos által          
felírt,  rendszeresen szedett, vényköteles            
gyógyszerek vásárlására fordítható. 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.29.) 

önkormányzati rendelet indokolása 

 

 

1. Általános indokolás 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) a szociális rászorultságtól függő pénzbeni, valamint természetben nyújtható támogatások 

között 2015. március 1. napjától csupán a kötelezően biztosítandó ellátásokat tartalmazza 

majd, ezt követően – az állam által nyújtott támogatásokon túl - az önkormányzatok feladata 

lesz a rászorulók ellátása települési támogatás formájában. Ennek megfelelően Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése kiegészült a 

8a. ponttal, miszerint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében 

települési támogatás állapítható meg. 

 

Az Szt. 134/E. §-a szerint a képviselő-testület a települési támogatás egyes típusait és 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályait legkésőbb 2015. február 28-ig rendeletben határozza meg. Az önkormányzatok 

által biztosítandó segélyek tekintetében csupán annyit ír elő a törvény, hogy a képviselő-

testület a helyi viszonyokhoz mérten a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a 

helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. Az önkormányzat a 

rendeletalkotási kötelezettségének korábbi rendelete módosításával, illetve új rendelet 

megalkotásával is eleget tehet. 

 

2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, 

méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás 

hatályon kívül helyezésre kerül az Szt-ből. Ettől az időponttól kezdődően – az átmeneti 

szabályokban foglaltak kivételével – ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szt. 

alapján nem lehetséges.   

Az önkormányzat által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás lesz. E 

támogatás keretében az önkormányzat az általa támogatandónak ítélt, rendeletükben 

szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  

 

2016. január 1. napjától életbe lépő változások: 

A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban: Szt.) 45. §-a alapján  - a Rendeletben meghatározott feltételek szerint 

– 2015. március 1. napjától települési támogatás formájában támogatást nyújt az alábbi 

ellátási formák biztosításával: 

 

Rendszeres havi települési támogatások: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások; 

b) a gyógyszerkiadások; 

d) ápolási támogatás; 

Eseti települési támogatások:  

a) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjhátralékhoz nyújtott támogatás; 

b) karácsonyi támogatás; 

Rendkívüli települési támogatás 
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A központi költségvetésből 2016. évre 106.867.641 forint állami támogatás biztosított az 

önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatására, amelynek azonban csak egy része 

fordítható helyi hatáskörű szociális ellátásokra. Ezen előirányzaton belül biztosított 

támogatás többek között egyes pénzbeli szociális ellátások önrészére, egyes szociális és 

gyermekjóléti feladatok támogatására, gyermekétkeztetés támogatására, közfoglalkoztatási 

feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés 

térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az 

önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint 

az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon 

történő támogatására használható.  

 

Fenti adatok tükrében a települési támogatás rendszerének, a jogosultsági feltételeknek a 

felülvizsgálása szükséges. Az indokolás a megváltozott paragrafusokhoz fűzött magyarázatot 

tartalmazza. 

 

2. Részletes indokolás 

 

1-6.§ 

 

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálására és az ellátások kifizetésének, 

folyósításának részletes szabályait tartalmazza. 

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételeiben nem tartalmaz korlátozást, a rendelet-

alkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, család, 

vagyon, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Annak 

eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, 

milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 

mérlegelési jogkörébe tartozik.  

 

A kifizetés szabályai változatlanok azzal, hogy a kifizetések helyszínei kiegészültek a Bűdi 

Posta épületével, hiszen a jelenlegi gyakorlat szerint meghatározott napokon ott is történik 

kifizetés.  A szociális ellátás megtérítésére vonatkozó méltányossági szabályok nem változtak, 

erre a szociális törvény továbbra is lehetőséget ad.  

 

A rendelet-tervezet lehetőséget biztosít arra, hogy ugyanazon személy ugyanarra az időszakra 

tekintettel több jogcímen részesülhessen települési támogatásban, azonban az egyes 

személyek, illetve egy családban (közös háztartásban) élők tekintetében megszabja a 

megállapítható támogatás felső határát. (7. § (4) –(5) bekezdés)  

 

A jövedelmi határok, és egyes ellátásoknál a támogatás összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének figyelembevételével (2015. január 1-jén: 28.500 forint), 

annak bizonyos százalékában vannak meghatározva. A rendelet-tervezetben 

tájékoztatásképpen az egyes százalékos értékek mögött zárójelben szerepel az adott összeg 

forintban, azonban az elfogadott rendeletnek ez nem lesz része.  

 

2016. január 1. napjától hatályos változások: 

 

7-12.§ 
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A rendszeres, havi támogatások továbbra is határozott időre, 2017. január 31. napjáig 

kerülnének megállapításra, tekintettel arra, hogy a jövő évre biztosított előirányzat 

összegéről 2017. januárjában értesülünk, és ennek tudatában lehet biztonságosan tervezni. 

 

A rendszeres lakhatási támogatás rendszerében csupán technikai jellegű módosítás 

szükséges: 

1. Mivel a 2014. évben megállapított ellátások vonatkozásában már megszűntek a 

jogosultságok, így nem szükséges az erre vonatkozó szabályozás. (Rendelet: 10. § (1) 

bekezdés törlése) 

2. Azzal a szabályozással egészülne ki ez, valamint a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott 

települési támogatás rendszere, hogy a jogosultság megszűnését megelőző hónapban is 

benyújtható már a támogatás megállapítása iránti kérelem. Ez rugalmasabb ügyintézés 

kialakításában jelent segítséget, az ügyfelekre nézve is kedvezőbb, hiszen több idő áll 

rendelkezésre az új kérelem beadására.  

 

Ez a támogatási forma érdemi módosítást nem igényel, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, 

hogy egy megfelelően differenciált, funkcióját betöltő támogatásról van szó.  

 

13-14. § 

 

A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kifizetése a hatályos 

szabályozás szerint készpénzben történhet. A támogatás céljának elérését jobban szolgálná az 

a megoldás, mely szerint a jogosultak utalvány formájában kaphatnák meg a támogatást, 

melyet az önkormányzattal szerződött gyógyszertárakban tud beváltani. A tiszavasvári 

gyógyszertárakkal kötendő szerződés tervezete a határozat-tervezet mellékletét képezi. A 

szerződés részleteit a gyógyszerészekkel egyeztettem, az abban foglalt feltételek számukra is 

elfogadhatók, vállalhatók. 

 

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapítására a 

kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától van lehetőség. Azonban azoknál a jogosultaknál, 

akiknek a 2015. február 28. napján hatályos Szt. alapján méltányossági ápolási díj lett 

megállapítva, vagy bármilyen jogcímen járási hivataltól jogosultak közgyógyellátásra, 

esetükben a jogosultság megállapításának kezdő napja a fennálló jogosultság megszűnését 

követő hónap 1. napja. Ezt amiatt szükséges szabályozni, hogy a megszűnés hónapjára ne 

lehessen dupla ellátást megállapítani. 

 

2016. január 1. napjától hatályos változás: 

 

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás tekintetében az egy főre jutó 

jövedelemhatár felemelését javaslom családban élő jogosult esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: öny., összege: 28.500 forint) 250 %-ára, 

egyedül élő esetén 300 %-ára, tekintettel arra, hogy január 1-jétől a nyugdíjak összege 

emelkedett, azonban  az öregségi nyugdíjminimum nem változott. A jövedelemhatár 

megemelésével biztosítható, hogy akik eddig is jogosultak voltak a támogatásra, a jövedelmük 

emelkedése miatt ne essenek el ettől a jövőben. Ezenkívül a magasabb jövedelemhatár által 

remélhetőleg még több ember tudja igénybe venni ezt a támogatást. (Jelenleg ennél a 

támogatásnál a jövedelemhatár az öny. 200 %, ill. 280 %-a) 

Az ellátás összege 4000 forintról 5000 forintra emelkedik. 
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Ennek a támogatásnak a célja, hogy a jogosult személyes szükségletének kielégítéséhez 

szükséges, vényköteles gyógyszerköltségéhez járuljunk hozzá. Ebben nincs változás, de 

kiegészül a szabályozás azzal, hogy azon az igazoláson, amelyet a háziorvos állít ki, 

kizárólag a kérelmező rendszeresen szedett, vényköteles gyógyszereinek költsége legyen 

feltüntetve. 
 

Új támogatási formaként javaslom, hogy a Képviselő-testület nyújtson támogatás 

gyógyászati segédeszköz megvásárlásához is, a gyógyszertámogatásnál meghatározott 

jövedelemhatár figyelembevételével. Ez a támogatás évente egy alkalommal lenne 

igényelhető, és összege legfeljebb a gyógyászati segédeszköz árának az 50 %-a lenne, 

azonban nem haladhatja meg az öny. összegét. 

 

17. § 

 

Új támogatás a felsőoktatásban tanuló diákok támogatását, havonta 5000 forinttal, melyet 

a hallgatók a tanulmányi félév idejére kapnának. Az aktív hallgatói jogviszony igazolása 

mellett a jogosultság megállapításához vizsgálni kellene az egy főre jutó havi családi 

jövedelmet is, illetve kizáró ok a Bursa Hungarica pályázatban való részvétel. 

 

19-23. §  

 

A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság feltételeit tartalmazza.  

 

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 

nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, a létfenntartási gond 

meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó 

támogatás összegének meghatározásához. 

 

Az Szt. értelmében rendkívüli támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt 

részesíteni, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, 

halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett 

gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 

segítségre szorulnak. 

 

A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási 

intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve 

természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 

kezdeményezésére – is megállapítható. 

 

2016. január 1. napjától hatályos változások: 

 

A rendkívüli települési támogatás keretein belül támogatás adható a hozzátartozónak az 

elhunyt személy eltemettetésének költségeihez. Ez a támogatás jelenleg olyan jogosultnak 

állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öny. 

150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át, összege legfeljebb az öny. összege lehet. 
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A jövedelemhatárok emelése 250%, és 300 %-ra, valamint a megállapítható összeg 

emelését jövedelemhatártól függően három kategóriában, mely 55.000, 45.000 és 35.000 

forint támogatást jelentene a hozzátartozóknak. Ezáltal komolyabb anyagi segítséget tudnánk 

adni a rászorulóknak ebben a nehéz élethelyzetben. 

 

Rendkívüli települési támogatás keretében az elmúlt évben, az őszi, téli hónapokban tűzifa 

beszerzéséhez mintegy 500-600 rászorulónak lett megállapítva a jogosultsága. A kérelmezők 

jelentős számára is tekintettel javaslom, hogy a tüzelőanyag megvásárlásához az általános 

rendkívüli települési támogatáson túl is lehessen támogatást igényelni, hasonlóan az 

eltemettetés költségeihez. Ezáltal a rendkívüli települési támogatás igénybevételére 

meghatározott évi maximális összegen felül (családonként max. 30.000 forint) lehet majd 

tüzelőanyag vásárlásához e támogatást igényelni, az év meghatározott időszakában: 

október 1. napjától november 15. napjáig. A jogosultságot megállapítani alapesetben egy 

háztartásban csak egy személynek lehet, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelemhatár 

nem éri el az öny. 250 %, illetve 300 %-át. Összege legfeljebb 10.000 forint vagy 3 mázsa 

tüzelőanyag lehet. Speciális szabály, hogy amennyiben egy bejelentett lakcímen több család 

él életvitelszerűen, úgy családonként lehet megállapítani a jogosultságot, de legfeljebb 1 

mázsa mennyiségben vagy 3000 forint értékben.  

 

 

25. §  

 

A TISZ Alapító okiratának módosítása következtében 2016. január 1. hatállyal a 

törzskönyvi nyilvántartáson átvezetésre került az intézmény új neve (Kornisné Liptay Elza 

Szociális és Gyermekjóléti Központ) átvezetését javaslom a szociális rendeletben. 
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(4.np.): Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. 2015. évre vonatkozó 

beszámolójáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Csak néhány szóval szeretné méltatni a Rojkó-Med Kft. munkáját. Dicséretes. Úgy gondolja, 

hogy az Uniós elvárásoknak megfelelő ügyeleti struktúrát sikerült kialakítani, amire méltán 

lehetnek büszkék. A másik az, hogy dicsérné az előző testületi döntést, azt, hogy az épületet is 

felújították, mert mennyivel jobban néz így ki, mintha vártak volna a pályázati kiírásra. Azt 

tudja, hogy elől-hátul már jól néz ki az épület, de úgy hallotta, hogy középen van még teendő, 

munka.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Annak örül ebben az ügyeletben, hogy azt lehet mondani évtizedeken keresztül állandóan 

probléma volt az ügyelettel. Tehát feltöltötték hétfőn a gyógyszeres szekrényt, szerdán eltűnt 

a gyógyszer, nem találtak orvost, a betegek panaszkodtak szinte heti szinten az 

önkormányzatnak. Úgy véli dicséret illeti doktor urat, hogy gatyába rázta az önkormányzatnál 

ezt a témakört, az ügyeletet. Azt is meg kell jegyezni, hogy olcsóbb, mint amikor annak idején 

az önkormányzat működtette. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Gyorsan reflektálva erre a felvetésre bekarikázta magának, hogy az éves önkormányzati 

támogatás, amióta a Rojkó-Med Kft. végzi ezt a tevékenységet, jócskán kevesebb, mint a 

korábbi időszakban. Úgy kalkulálta, hogy durván 2-2,5 M forinttal kevesebb önkormányzati 

finanszírozást kell adni a Kft.-nek, mint akkor, amikor az önkormányzat látta el ezt a 

feladatot. Azt még hangsúlyozná, és azt tegyék hozzá, hogy köszönik szépen Dr. Rojkó 

László képviselőnek, hogy a központi orvosi ügyelet mögötti területet olyan szépen rendbe 

rakta. Azt azért elmondaná a jelenlévőknek, meg a televíziónézőknek, hogy önerőből építette 

meg azt a kerítést Dr. Rojkó László képviselő, illetve a belső udvarnak a rendezését is 

önerőből vállalta. Annyi volt az önkormányzatnak ebben a segítsége, hogy magának a 

kerítésnek a helyét a Kincstár munkatársai alakították ki, de annak a kerítésnek az ilyen fajta 

kiépítése is egy százezres tételt jelentett. Köszöni szépen, hogy mindamellett, hogy vállalta az 

ügyeletnek minden ügyes-bajos dolgát szakmai, pénzügyi területen, de még ilyen plusz 

költséget is magára vállalt képviselő úr, hiszen akkor, amikor az ügyeletet meghirdették 

közbeszerzési eljárás során, akkor szó sem volt ilyen jellegű felújítási munkálatokról, plusz 

munkálatoknak a vállalásáról. Köszönik szépen, és reméli, hogy a későbbiekben is ilyen fajta 

szép együttműködésnek lehetnek a részesei.    
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Sipos Ibolya alpolgármester: 

Elmondta, hogy ő is csak dicsérni tudja az elvégzett munkát. Nagyon sok pozitív jelzés 

érkezett a bejelentkezési rendszerrel kapcsolatban. Csak, hogy egy kicsit a hangulatot emelje, 

volt egy idős néni, aki megkereste és azt mondta, hogy tudja lelkem én azt gondoltam, hogy 

itt van már megint ez az úri huncutság, de rájöttem, hogy jó. Ezt is nagyon sokan köszönik, 

hogy ilyen könnyű bejutni, tudják ellenőrizni, nem kell sokat várni. Csak pozitív jelzést 

kapott.  

 

Dr. Rojkó László képviselő: 

Az elhangzottakra reagálva megjegyezte, hogy szeretné kijavítani alpolgármester asszonyt, 

hogy a bejelentkezési rendszer nem az ő érdeme. 

 

Sipos Ibolya alpolgármester: 

Közös, de együtt végezték, hozzátartozik ehhez az anyaghoz.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2016.(I.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Rojkó-Med Kft. 2015. évre vonatkozó beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

Rojkó-Med Kft. 2015. évre vonatkozó beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Elfogadja a Rojkó-Med Kft. beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2. Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa a Rojkó-Med Kft. ügyvezetőjét. 

 

 

Határidő: azonnal                                             Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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2/2016.(I.27.) Kt. számú határozat melléklete 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde 2015. évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolóról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Elmondta, hogy a Tiszavasvári Bölcsőde 2015. évi szakmai munkájának a beszámolóját 

nagyra értékeli, becsüli, minden részletre kiterjedő, nagyon szép munka. Ritkán lát az ember 

ilyen gyönyörű munkát, legutóbb egy intézményvezetői pályázatnál látott ilyen 

figyelemreméltó munkát. Szeretné dicséretét kifejezni Reznek Istvánné intézményvezetőnek. 

Azért is, mert a képviselők ugye már nem járnak a bölcsődébe, hogy tisztában legyenek az ott 

folyó munkákkal. De intézményvezető asszony fényképekkel is illusztrálta, - a legutolsó 

lapon például -, a gondozó-, nevelőmunkát végzőknek a fényképe ott van és nagyon tetszett 

neki a szakmai és gazdasági értékelés mellett ez a fényképsorozat. Kezébe akadt egy másik 

városnak a bölcsődei beszámolója is, és ott talált egy idézetet. Elnézést kér a képviselőktől, de 

mindenki tudja, hogy nagyon szereti ezeket a szép filozofikus mondatokat. Ezt gyorsan 

elolvasná. „Így szól a legfelsőbb létező. Tekintsd úgy az embert, mint egy felmérhetetlen 

értékű kincsekkel teli ládát. Egyedül csakis a nevelés képes arra, hogy feltáruljanak a kincsei, 

s hogy azok az emberiség javára váljanak.” Tehát az első lépcsőfok a bölcsőde. Ha a 

bölcsődébe a gyerekünket betesszük, ott elképesztő változások, hatások érik. Ha jó az indítás, 

akkor az óvodai, és az iskolai lépcsőfokokat már könnyebben fogja tudni megmászni. Mindig 

csak dicséreteket hall a bölcsődéről. Ő maga ugyan nem tapasztalta meg, de a beszámoló 

önmagáért beszél.   

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva megjegyezte, hogy várják nagy szeretettel Kovácsné Nagy 

Julianna képviselőt, ugyanis az utóbbi időben kijutott az ünnepi alkalmak kapcsán a bölcsődei 

látogatásból. Volt játszótéravató, lego-s felajánlás, felújítási munkálatok keretében azért több 

alkalommal is el tudott jutni a bölcsődébe. Nagyon-nagyon szép, ugyanakkor nagyon 

megterhelő feladatot, küldetést tölt be minden olyan gondozó, nevelő, aki a bölcsődében 

dolgozik. Valóban egy szép szakmai beszámolót kaptak. Köszöni szépen, sok sikert kíván a 

bölcsőde minden dolgozójának, intézményvezető asszonynak is. Arra szeretné még felhívni a 

figyelmet, hogy nem is olyan régen beszélgettek arról, hogy lesznek pályázati kiírások, bár 

ugye napelemmel már el tudták látni a bölcsődét. De hát azért ott van egy konyha, illetve 

vannak olyan feladatok, akár az épületnek a javítása, szigetelése, nyílászáró cserék, és 

sorolhatná még, amiket nagyon szívesen szeretnének megoldani. Most olyan egyeztetéseket 

folytatott, hogy akár a TOP-os pályázati kiírásokba beleférhetnek a bölcsőde felújítási 

munkálatai. Bízik benne, hogy ez olyan jellegű politikai lobbit, olyan jellegű politikai 

támogatást fog kapni, amivel jól járhat az önkormányzat is, meg jól járhat a bölcsőde is. 

További sok sikert kíván. 
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 Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 

Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

3/2016. (I. 27.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári Bölcsőde 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári Bölcsőde 2015. évi 

szakmai munkájáról szóló beszámoló” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1./ az intézmény vezetője által készített - a Tiszavasvári Bölcsőde 2015. évi szakmai 

munkájáról szóló - beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

 

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az intézmény vezetőjét a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal         Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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1. melléklet a 3/2016. (I.27.) Kt. számú határozathoz 

 

 

 
 

 

Tiszavasvári Bölcsőde 
 

 

B E S Z Á M O L Ó  

2015 év 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Reznek Istvánné 

                   intézményvezető 

                   2016. január 15. 
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I. Bevezetés 
 

I. 1 Ellátandó alaptevékenységek  

 

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

(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelésének biztosítása. Ha a 

gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 

óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 

bölcsődében. 

A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos 

gyermekfelügyelettel, játszócsoporttal, gyermekhotel működtetésével, vagy más 

gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal (gyermeknevelési tanácsadás, játék- és 

eszközkölcsönzés) segítheti a családokat. 

Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe venni. 

 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő 

gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, 

foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, 

nevelői, gondozói munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti 

munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 

gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg 

a szülő munkarendjéhez igazodik. 

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell 

biztosítani, 

 akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

 akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

 akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 

gondoskodni. 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94§ 

(3)a értelmében az a települési önkormányzat amelynek területén tízezernél több állandó 

lakos él bölcsődét köteles működtetni. 

Az intézmény adatai 

 

Az intézmény neve : Tiszavasvári Bölcsőde  

Rövidített név: TIB 

Engedélyezett férőhelyszáma: 78 fő 

Szolgáltatási engedély száma: SZ-C-01/00531-30/2015 

Önállóan működő költségvetési szerv, melynek gazdálkodási feladatait a Tiszavasvári Városi 

Kincstár (4440 Tiszavasvári Báthori utca 6) látja el. 

Az intézmény székhelye és telephelye  

Az intézmény székhelye: 4440 Tiszavasvári Gombás András utca 10.  
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Működési területe: Tiszavasvári és Rakamaz városok, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszaeszlár, 

Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs községek, valamint Tiszadob nagyközség közigazgatási 

területe 

 

 

I.2  2015 évi működési adatok 

 

I.2.1 Alapellátás 

 

A Tiszavasvári Bölcsőde SZ-C-01/01418-4/2014 sz jogerős határozat alapján 2015. június 

28. napjáig szóló ideiglenes hatályú bejegyzéssel rendelkezett a szolgáltatói 

nyilvántartásban. 

 

A bejegyzés hatályának meghosszabbítását 2015-ben a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala  hivatalból kezdeményezte. 

A 369/2013. (X.24) Korm.rend. 50.§ (1) bek értelmében A működést engedélyező szerv a 

2014. december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő ideiglenes hatályú bejegyzések 

hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2016. december 31-éig más jogszabályi 

felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan 

idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét. 

 

Erre irányuló 2015 évi szakmai terv: 

A szakmai terv a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez 2. sz mellékletében meghatározott 

képesítési előírások teljesítésére vonatkozott. 

A 14 fő kisgyermeknevelő közül 2 fő képesítése nem felel meg a rendelet 2.sz mellékletében 

meghatározott képesítési előírások egyikének sem. 

 1 fő kisgyermeknevelő felsőfokú tanulmányait csecsemő és kisgyermeknevelő FOSZ 

szakon Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán 2014. 

szeptember hónapban megkezdte. A képesítés megszerzésének becsült időpontja –

tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján- 2016 június 30 

 1 fő kisgyermeknevelő csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szakon Debreceni 

Egyetem, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán 2014. szeptember hónapban 

megkezdte. A képesítés megszerzésének becsült időpontja –tanulmányi teljesítmény 

és követelmények alapján- 2017 június 30 

 

A fenti eljárással egyidejűleg kezdeményeztem az intézmény jelenlegi férőhely számának  6 

férőhellyel történő növelését, melynek a szolgáltatói nyilvántartásban történő engedélyezésre 

-SZ-C-01/00531-30/2015 engedély számmal- 2015. augusztus 01-től került sor. 

A férőhelyszám emelésének anyagi vonzata nem volt. Ugyan annyi szakdolgozói létszámmal 

– a törvényes gyermek csoport létszámon belül maradva- több gyermeket tudtunk ellátni. 

Indoka az volt, hogy a  beíratott gyermekek száma nem felelt meg (magasabb volt) 2014. évi 

C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek, mely szerint 

a beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen 

alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 

férőhelyszámot.  
 

Férőhelyszám, gyermekcsoportok 

Az intézményben 6 gyermekcsoportban gondozzuk a gyermekeket, az alábbi férőhely 

számon.  

 2015. január 01-én : 72 fő 
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 2015. augusztus 01-től 78 fő 

2015-ben összesen 126 fő igényelt bölcsődei ellátást. 

2015-ben naponta átlagosan beíratott gyermekek száma: 75 fő 

2015 évi nyitvatartási napok száma: 228 nap 

2015 évi teljesített gondozási napok száma: 12857  (naponta átlagosan 56 feljáró gyermek) 

2015 évi normatíva szempontjából figyelembe vehető létszám (számított mutató) 62 fő 

 

 

A bölcsődékben a havi statisztika alakulása a nyári hónapokban járó kevesebb gyerek, és a 

szeptemberi folyamatos beszoktatás miatt egy állandó „hullámot” ír le. 

Legmagasabb a feljárók aránya márciustól júniusig alacsonyabb a nyári hónapokban július-

augusztus a nyári szabadságolások miatt, valamint szeptember - december hónapokban 

alacsonyról induló, de egyre növekvő feltöltöttsége és kihasználtsága jelenik meg. 

 

 
 

I.2.2 Korcsoport összetétel december 31.-i állapot: 

 12 – 23 hónapos 16 fő 

 24 35 hónapos 45 fő 

 36 hónap fölötti 18 fő 

Jellemzően 18 hónapos kor után igényelnek a szülők bölcsődei ellátást, de 2015 évben már 

tapasztalható volt az egy éves kor körüli igénylés is, mely a GYED melletti munkavállalás 

lehetősége miatt jelentkezett. 
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I.2.3 Férőhely gazdálkodási stratégia 

A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet. 40. § szabályozza a bölcsődei férőhelyek számát, amely 

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

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

14 gyermek nevelhető, gondozható. 

A bölcsődében a gyermekek felvétele –elméletileg- a nevelési évben folyamatos. A 

gyakorlat azonban az, hogy az előzetesen jelentkezők beszoktatása után (szeptembertől 

decemberig) az intézmény férőhely kapacitása teljes mértékben feltöltött. Évközben felvételre 

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

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

megszüntetése indokolt. 

Gazdálkodási szempontból szükséges figyelemmel követni a gyermekek rendszeres 

bölcsőde látogatását, és a hiányzások mértékének minimalizálását. 

A 2015 évi költségvetési törvény bölcsődei támogatásra vonatkozó rendelkezései alapján az 

adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető támogatás szempontjából 

az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe 

ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 

napnál többet hiányzott. Ugyanakkor a beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett 

gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.  

E miatt a támogatási rendszer miatt kezdeményeztük 2015-ben a bölcsődei férőhelyek 

számának 6 fővel történő emelését. 

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

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

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

kockázattal. 

 

 

A három évet betöltött gyermekek szeptemberben kerülnek át az óvodába. A 15/1998 

(IV.30) Nm rendelet 36§ (2) bek értelmében ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de 

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

jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének 

betöltését követő augusztus 31-ig. 
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2015 évben a hivatkozott rendelet alapján 4 fő részére javasolta a bölcsőde orvosa –a szülővel 

egyetértve- a 2015-2016-os nevelési évre is a bölcsődei ellátást. A hivatkozott rendelet 

alapján nyilatkozó szülő mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól. 

 

 

I.2.4. Alapellátáson kívüli szolgáltatás 

 

Időszakos gyermekfelügyelet 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) 

alapján a  bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos 

gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő 

szolgáltatásokkal segítheti a családokat. 

 

2015 március hónapban kezdeményeztük, hogy alapellátáson túli szolgáltatásként 

időszakos gyermekfelügyelettel  bővíthessük szakmai programunkat. 

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

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

szabad férőhely kapacitás ki tudjuk azt használni ilyen módon. 

A 2015 évi bölcsődei igénylők száma miatt erre a célra használható szabad kapacitása nem 

maradt az intézménynek. 

 

Sóterápia 

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

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

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

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

aktiválódnak. Egy speciális játszó szobát alakítottunk ki, ahol a játékkal egyidejűleg egészség 

megőrző, betegség megelőző szolgáltatást is nyújtunk. A gyermekek hetente 2 alkalommal 

egyenként fél órás időtartamban látogatják a téli időszakban. 
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II. A működés egyéb jellemzői 
 

II.1 A gyermekek felvételének rendje 

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

 

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

31-éig vehető fel amelyben a harmadik évét betölti. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41.§ (1) (2) 

bekezdése értelmében bölcsődei ellátást a Szülő, Gondviselő, Törvényes képviselő akkor 

kérhet, ha: 

- munkába kíván állni, ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti 

munkavégzést is 

- a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll 

- munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban vesz részt, felsőoktatási 

intézményben, vagy más intézményben tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt 

iskolalátogatási igazolás benyújtásával igazolni tudja 

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell 

biztosítani, 

- a gyermek szülője, gondviselője időskorú, vagy szociális helyzete miatt nem tud a 

gyermek napközbeni ellátásról gondoskodni 

- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, (gyermekjóléti 

szolgálat, gyámügy, családgondozó, védőnő, orvos javasolja) 

- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője 

igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is.  

A bölcsődei ellátásban az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig 

vehet részt. 
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A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában foglaltak szerinti 

sajátos nevelési igényét megállapították. 

Jelentkezéshez szükséges: 

- kitöltött jelentkezési lap 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- lakcímkártya 

- a gyermek TAJ kártyája 

- ha a szülő egyedülálló, a MÁK által kiadott, emelt családi pótlékról szóló igazolása 

- szükség esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat  

     A jelentkezéshez csatolni kell  

- munkavégzést igazoló iratot, vagy nyilatkozatot arról, hogy a szülő munkába fog állni 

(2 évet be nem töltött gyermek esetén) 

- a gyermek egészségügyi kiskönyvét (bemutatásra) 

- a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi 

állapota alapján bölcsődében gondozható 

A bölcsődei felvételről a szülőt írásban értesíti az intézmény. 

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

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

időtartam - leteltével, 

 a jogosultsági feltételek megszűnésével. 

 Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetését a jogosult, illetve 

törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást 

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

megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 

 Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti 

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

betöltötte 

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

szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 

magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 

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

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

A gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a 

jogosult törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult törvényes képviselője, az 

értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó 

végrehajtó határozatáig az ellátást biztosítani kell. 

 

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

szülő konszenzusán alapul. 2015 évben elutasító határozat nem született. 

2015 évben 10 gyermek igényelt bölcsődei ellátást Tiszavasvárin kívüli településekről. 



68 

 

A családgondozó, védőnő jelzése alapján a szociálisan rászoruló gyermekeket soron kívül, 

azonnal felvesszük, ha férőhelyünk engedi. Ha nem tudjuk azonnal fogadni, akkor a 

várakozólista elejére kerülnek. 

 

 

 

 

II.2. A bölcsőde nyitva tartása, bölcsődei szünetek 

 

Alapellátás 

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

gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését, valamint a bölcsődéből a munkahelyre 

történő utazás, illetve visszautazás időtartamát. 

A napos bölcsőde reggel 6.30-tól – 18 óráig tart nyitva. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén 

egy gyermek napi gondozási ideje a 12 órát nem haladhatja meg (15/1998 Nm rend (1) 

 

Időszakos gyermekfelügyelet 

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

óra között. 

 

Sóterápia 

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

11.00-ig terjedő időben. 

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

mentesen látogathatják. 

 

 

Bölcsődei szünetek 

 

Nyári szünet 

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének szabályozása [Gyvt. 42. § (5) bek.] A bölcsődékben 

a nyári nyitva tartás rendjét deklaráltan a fenntartó hagyja jóvá. Ennek keretében határozza 

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

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

Bölcsődénkben –hosszú évek tapasztalatát felhasználva- július első három hetére van 

tervezve a nyári bezárás. Ekkor a szülők nyári szabadságolása, az iskolai nyári szünet, és az 

óvodai ügyelet miatt alacsonyabb az ellátást igénybe venni kívánók létszáma.  Ezen időszak 

alatt ügyeleti ellátást nem biztosítunk. 

 

Gondozás-nevelés nélküli munkanap (15/1998 NM. rend. 45/A §) 

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

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

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

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

kérés esetén - a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani.  

A szülőket március 1-jéig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli munkanapról és a 

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

iránti igény bejelentésének lehetőségéről. 
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Téli szünet 

Törvény által nem determinált bölcsődei szünet. Indoka a karácsonyi ünnepek miatti nagyobb 

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

szabadságok zökkenő mentes kiadása. 

Igény esetén ügyeleti jelleggel a szolgáltatást biztosítjuk. 

 

 

II.3. Nyilvántartási rendszer KENYSZI  

(Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

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

tartalmazza az igénybevevői nyilvántartás vezetésének szabályait. 

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

Intézményünkben ez a személy az intézmény vezetője. 

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

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

 

II.4. Gyermekétkeztetés 

 

Az intézményben a gyermekétkeztetési feladatok ellátására 150 adagos saját főzőkonyha 

üzemel (eng.sz: 3135-2/2007) 

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

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

étkeztetés és munkahelyi étkeztetést. 

2015-ben: 

 a főzőkonyha törvényben meghatározott tisztasági festése és rovarirtása megoldott 

volt. 

 A Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok (HCCP) rendszerének kialakítása, 

és működtetése megoldott. 

 Az élelmezésvezető számítógépének bővítése megtörtént, ezzel alkalmassá vált az 

EPER könyvelő program konyha moduljának használatára. 

 a 2015-ös év a konyha modul feltöltéséről, testre szabásáról szólt, a teljes körű 

élelmezési könyvelés 2016-tól oldható meg a programmal. Az élelmezésvezető 3 

alkalommal képzésen vett részt a program működésével kapcsolatban. 

 A konyhai dolgozók munka alkalmassági vizsgálata, és munkaruha juttatása 2015-ben 

megoldott volt. 

  

Konyhai dolgozói létszám: 

 Közalkalmazott  

o 1 fő élelmezésvezető 

o 1 fő szakács 

o 1 fő konyhai kisegítő 

 Közfoglalkoztatott  

o 2 fő konyhai kisegítő 

 

Nyersanyagnorma: 

2015 január 01-től 5%-os nyersanyag norma emelés történt a gyermek élelmezés nyersanyag 

normájában. 

194.- Ft + Áfa összegről 204.-Ft + Áfa-ra emelkedett a nyersanyagnorma. 
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A felnőtt étkeztetésben 2015 március 01-től 15% normaemelést hajtottunk végre. 

2015 március 01-től alkalmazott norma 200.- Ft + Áfa 

Térítési díj                                               440.-Ft + Áfa 

A dolgozók a felnőtt étkeztetés térítési díjához bruttó 150.- Ft/ adag támogatást kaptak 2015-

ben a fenntartótól a 6/2007 (I.18) Kt. hat. alapján 

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a napi összeg általános 

forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a 

megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.  

Gyermekétkeztetés esetén  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

számára a gyermekétkeztetés ingyenes (Gyvt 151§ (5) bek.) 

Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 

kedvezményként kell biztosítani. 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a a 

megfizetendő térítési díj. 

 

2015 szeptember 01-től módosításra került  gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az ingyenes bölcsődei és óvodai 

gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében 

 A módosítás értelmében gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív 

kedvezményként kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

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

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át, vagy 

 nevelésbe vették 

 

A személyi térítési díjak összehasonlítása 2015. január 01 és augusztus 31 valamint 

szeptember 01 és december 31 között 
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A térítési díjak beszedése 

A térítési díjat minden hónapban előre a hónap 10. napjáig az  előre megjelölt  napon 

pontosan kell befizetni.  

A gyermekek térítési díját havonta egy alkalommal: 

 a bölcsődében készpénzzel számla ellenében 

 vagy számla ellenében  átutalással kell kiegyenlíteni 

 

II.5. Ellátottak érdekképviselete 

 

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

alapján a  Bölcsődében a gondozottak érdekképviseletét szolgáló Érdekképviseleti Fórumot 

működtet. 

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

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

 az ellátásban részesülő gyermekek szülei, illetve 

törvényes képviselői közül választás alapján 2 fő. 

 Az intézmény dolgozóinak képviseletében választás 

alapján 1 fő 

 Az intézményt fenntartó szervezet képviseletében 

kijelölés alapján 1 fő 

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

 

2015-ben az ellátással kapcsolatos panasz nem érkezett, a bölcsőde Házirendjével 

kapcsolatosan gyakorolta egyetértési jogát. 

 

 

 

III. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos mutatók 
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A 15/1998 (IV.30) NM rend 1.sz melléklete határozza meg a bölcsődében a szakdolgozók 

létszámának minimumát. A kisegítő és egyéb személyzet létszámát a hivatkozott törvény 

ellátandó feladatok függvényében a fenntartóra bízza. 

 

III.1. Létszámadatok 

 

Engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma: 19 fő 

 Szakdolgozói létszám 2015 évben 15 fő 

o 1 fő intézményvezető  

o 14 fő kisgyermeknevelő 

o  gyermekorvos (gyermekcsoportonként havi négy órában) 

 Gondozást-nevelést segítő egyéb közalkalmazotti munkakörök 4 fő 
o 1 fő élelmezésvezető  

o 1 fő szakács 

o dietetikus  (vállalkozói szerződéssel) 

o 1 fő konyhai kisegítő 

o 1 fő takarító 

 Közfoglalkoztatotti munkakörök (létszáma változó) 

o 1 fő karbantartó 

o 2 fő konyhai kisegítő 

o 2 fő takarító 

Megállapítható, hogy intézményünkben a szakdolgozói létszám megfelel a hivatkozott 

rendelet előírásainak. 

 

Ugyan ezen rendelet 2.sz melléklete határozza meg a szakdolgozók elfogadható képesítését.  

2015-ben 2 fő képesítése nem felelt meg a rendeletben meghatározott képesítések 

egyikének sem.  

A képesítés megszerzésére irányuló szakmai terv alapján a 2 fő szakképzettséggel nem 

rendelkező kisgyermeknevelő felsőfokú tanulmányait csecsemő és kisgyermeknevelő szakon 

2014-ben már megkezdte. 
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III.2. Szakdolgozók képzettség szerinti csoportosítása 

 

 
 

A magasabb szintű képzettség iránti igény nem elsősorban a fiatalabb korosztálynál 

jelentkező igény, míg a középfokú végzettségű szakdolgozók teljes mértékben az idősebb 

generációból kerülnek ki. 

Meghatározó a képzettségi szint vizsgálatánál, hogy a kisgyermeknevelő munkakörben 2009-

től van lehetőség főiskolai szintű képzettség megszerzésére, azt megelőzően a szociális 

alapképzési szakok voltak elfogadottak, de hosszú ideig azok is csak a vezetők körében. 

 

Az egyéb szakdolgozók közül: 

 az étkeztetést felügyelő, vezető,  élelmezésvezető képesítéssel rendelkezik 

 a szakácsnő, a közétkeztetési rendelet előírásainak megfelelően diétás szakács 

képesítéssel is rendelkezik 

Az előző évekhez viszonyítva az engedélyezett álláshelyek száma 2015-ben nem csökkent. 

A férőhelyszám emelést (6 férőhely) változatlan alkalmazotti létszámmal tudjuk ellátni. 

A kisegítő munkakörök vonatkozásában a megfelelő feladat ellátás csak a 

közfoglalkoztatottak  létszámával együtt megoldható. Ezeknél a munkaköröknél 

figyelembe vettük a szakmai munkát szabályozó módszertani levelekben foglaltakat, a 

Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramját  és a Bölcsődei nevelés-gondozás 

szakmai szabályait.(15/1998 (IV. 30) 40§ 5.bek.) 

 

A bölcsődében a munkaerő mozgás nem jellemző. Többnyire nyugdíjazás miatt válik 

szükségessé kisgyermeknevelői és egyéb munkakörökben is új dolgozók felvétele. 

Komoly probléma azonban a kieső kisgyermeknevelők utánpótlása. Szakképzettekkel 

majdnem lehetetlen a GYES-en GYED-en lévők helyettesítése, vagy a megüresedett 

álláshelyek betöltése. A kisgyermeknevelők életkorát vizsgálva néhány éven belül komoly 

gondot fog jelenteni az utánpótlás kérdése. 
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III.3. Kisgyermeknevelők életkor szerinti csoportosítása 2015 

 

 
 

2015-ben 1 fő kisgyermeknevelő álláshely betöltésére került sor. Olyan (elsősorban helyi) 

munkavállalóval aki nem szakképzett, de már szakirányú képzésben vesz részt.  

 

1 fő tartósan távol lévő dolgozó helyettesítését szakképzetlen dolgozóval tudtuk megoldani. 

A kisgyermeknevelői álláshirdetésekre jellemzően más települések lakosai jelentkeznek, 

akiket a magas bejárási költségek miatt csak akkor vesszük fel, ha a kisgyermeknevelői hiány 

már az ellátást veszélyeztetné. 

 

III.4. Továbbképzés 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára kötelező a 

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

tartalmazza. 

 

Kötelező továbbképzés 

A kötelező továbbképzések tervezése a fentiek figyelembevételével, előre meghatározott 

ütemterv alapján történik.  

A kötelező továbbképzési pontok megszerzésének finanszírozása két forrásból tevődik össze. 

A dolgozó által vállat költségek és a munkáltató által vállalt költségek. Állami támogatás már 

évek óta nincs a gyermekvédelmi ágazatban a dolgozók továbbképzéséhez, és ugyanakkor 

2012-től megszűnt a továbbképzési kötelezettségét teljesítő dolgozó 1 havi bérének megfelelő 

anyagi elismerése is. 

 

2015-ben 13 fő tudott részt venni egy szakmai konferencián, melynek továbbképzési 

pontértéke is volt.  

 

Önképzés 

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

követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. (15/1998 
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NM rend. 45/A §) nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében dolgozók szakmai 

fejlesztése. 

2015-ben első alkalommal rendeztük meg a Magyar Bölcsődék Napját, melyet rendhagyó 

szakmai napnak szánunk ahol szakemberek segítségével a legproblematikusabb nevelési és 

egyéb helyzetek interaktív feldolgozása történik. Ez elősegíti az önképzést, pozitívan hat 

vissza a minőségre, és hozzájárul a „kiégés” szindrómájának elkerüléséhez. 

 

III.5.  Jubileumi jutalom, szakmai elismerés 2015-ben 

 

Jubileumi jutalom: 1 fő 30 éves közalkalmazotti jubileumi jutalom 

 

„ Az év kisgyermeknevelője” Alapítványi díj: 1 fő részére került átadásra  

 Kiemelkedő gondozó-nevelő tevékenységet végző, szakmai kompetenciáját magas szinten 

érvényesítő, a bölcsődei gondozás-nevelés elismerését, elismertségét  nagymértékben 

elősegítő kisgyermeknevelő ezen erőfeszítésének  elismeréséhez. 

 

 

IV. Ellenőrzések 2015-ben 
 

IV.1. Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

 

Ellenőrzés jogalapja: A működést engedélyező szerv 2 évenkénti kötelező ellenőrzése 

(369/2013 (X.24) Korm.rend) 

 

Az ellenőrzés módszere:  

 Működéssel összefüggő iratok ellenőrzése 

 személyi feltételek biztosítását igazoló iratok ellenőrzése 

 szolgáltatói tevékenységgel összefüggő iratok ellenőrzése 

 tárgyi feltételek ellenőrzése 

 

Megállapítások: 

 Szakmai program meghatározott tartalmi elemekkel történő kiegészítése 

 Házirend vonatkozásában az Érdekképviseleti Fórum gyakorolja egyetértési jogát a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

 Jogszabályban meghatározott személyi feltételek biztosítása  

 Tárgyi feltételek vonatkozásában, a dolgozók részére a rendeletben meghatározott 

munkaruha juttatás, a gyermek fürdőszobákban egész alakot mutató tükör beszerzése.  

 

 

IV.2. Férőhelyszám bővítéssel kapcsolatos szakhatósági ellenőrzés 

 

 Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

 Szab-Szatm-Bereg Megyei Járási Népegészségügyi Intézet 

 Szab-Szatm-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

 

 

 

IV.3. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  
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Az ellenőrzés jogalapja: Hatósági helyszíni ellenőrzés a szolgáltató telephelyén, hogy a 

gyermekjóléti szolgáltató működése megfelel-e bejegyzésben és a jogszabályban foglaltaknak 

(369/2013 (X.24) korm.rend (1) alapján) 

 

Az ellenőrzés módszere:   

 Működési iratok ellenőrzése 

 Bölcsődei dokumentumok ellenőrzése 

 Gyermekek iratanyagának ellenőrzése 

 gyermek étkeztetés dokumentációinak ellenőrzése 

 Intézményi és személyi térítési díj megállapításának dokumentumai 

 Panaszjog gyakorlásának módja, szabályai 

 Statisztikák, kimutatások ellenőrzése 

 személyi feltételek vizsgálata a dolgozók iratanyagából 

 Pénzügyi feltételekhez kapcsolódó adatok vizsgálata 

 

Megállapítások: 

 A személyes gondoskodásban részesülő személyekről vezetett nyilvántartás (IX.sz. 

adatlap) kiegészítésre szorul az 1997.évi XXXI.tv. 139§ (1) meghatározott tartalmi 

elemeknek megfelelően. 

 A szolgáltatási megállapodásnak a határozott illetve határozatlan időtartam 

megjelölését tartalmaznia kell (1997.évi XXXI.tv. 32§ (7) bek b) pontja szerint. 

 

 

V. Szakmai munka 
 

Intézményünkben a szakmai munka a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által 

kidolgozott Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és a Bölcsődei nevelés-

gondozás szakmai szabályai alapján kidolgozott helyi nevelési program szerint folyik 

(15/1998 (IV.30) NM rend. 40§ 5) 7) 

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően 

biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, így különösen: (15/1998 (IV.30) NM rend. 40§ 

1) 

 a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,  

 megfelelő textíliát és bútorzatot, 

 a játéktevékenység feltételeit, 

 a szabadban való tartózkodás feltételeit 

  az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben 

meghatározottak szerint. 

Nevelési célok és feladatok kisgyermekkorban 

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

tevékeny életmód kialakítása, derűs kisgyermekkor biztosítása. 

Ezen nevelési célok megvalósítása érdekében, bölcsődei gondozás-nevelés általános 

alapelveinek figyelembe vételével fogalmaztuk meg saját prioritásainak. 
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V.1. Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

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

kisgyermeknevelő– szülő kapcsolat 

 folyamatos napi információ csere 

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

 Családlátogatás (90%-ban tudjuk elvégezni) 

 ismételt családlátogatás (problémás helyzetekben) 

 szülőcsoportos beszélgetések (szülők által fontosnak ítélt nevelési helyzetekről) 

 folyamatos szülővel történő beszoktatás lehetősége 

 családi rendezvények 

 szülői munkaestek 

 hirdetőtábla 

 üzenő füzet 

 írásos tájékoztatás 

 nyílt napok 

 

kisgyermeknevelő – gyermek kapcsolat 

 Egy kicsit a kóstolgatással kezdődik, kicsit a családlátogatással folytatódik és a 

beszoktatásnál teljesedik ki. 

 Szakmai tudásunkkal, a gyermekek iránti szeretetünkkel azon igyekszünk, hogy 

kedvességünkkel, tapintatos viselkedésünkkel megsegítsük őket a számukra idegen 

helyzetben.  

 Egyéni bánásmód, állandóság, rendszeresség, fokozatosság előtérbe helyezése 

 

munkatársi kapcsolatok 

 továbbképzéseken való részvétel 

 Házi továbbképzések,  

 Esetmegbeszéléseken való részvétel 

 Szakmai tapasztalatcserék,  

 Konferenciákon való részvétel 

 Kommunikációs tréning melynek segítségével a kisgyermeknevelők a szülőkkel való 

beszélgetéshez kapnak segítséget 

 társintézményekkel való kapcsolat 

o Helyi óvodák: a gyermekek zavartalan átadása érdekében a bölcsőde vezetője 

és a kisgyermeknevelők kapcsolatot tartanak a fogadó óvodákkal.  

 

o gyermekjóléti szolgálat: Az 1997. évi XXXI.tv 17. §-a alapján a bölcsőde 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el. 

o Családok átmeneti otthona: A bölcsődei felvétel során előnyt élveznek az 

otthonban élő bölcsődés korú gyermekek. 

o Közművelődési intézmények (Találkozások Háza,  Vasvári Pál Múzeum) 

Egymás rendezvényeinek látogatása 

o Tiszavasvári Közétkeztetési Kft: közétkeztetéssel kapcsolatos szakmai 

egyeztetések, szakmai képzések, továbbképzések egyeztetése, közbeszerzési 

eljárás lefolytatásában való együttműködés 

 Szakmai kapcsolattartás 
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o A Család - Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet napközbeni 

kisgyermekellátással foglalkozó munkatársaival: Bölcsődére vonatkozó 

szakmai koncepciókról szóló továbbképzéseken, tájékoztatókon való részvétel 

o Szolnok Megyei Bölcsődei Igazgatóság munkatársaival: folyamatos szakmai  

információ csere 

o A Szab.-Szatm.-Bereg Megyei Bölcsődei Igazgatóság munkatársaival: 

Egymás bölcsődéinek látogatása szakmai tapasztalatszerzés céljából 

o A Hajdú-Bihar Megyei Bölcsődei Igazgatóság munkatársaival, bölcsődéivel 

o A szomszédos városok bölcsődéivel 

o Magyar Bölcsődék Egyesületével: Az egyesület munkájában való tevékeny 

részvétel, szakmai tájékoztatókon, szakmai napokon való részvétel 

o Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével: folyamatos 

információ csere 

 A fenntartóval való kapcsolattartás 

o Tiszavasvári Város Önkormányzata: értekezleteken, rendezvényeken való 

részvétel, a működés jogszerűségének biztosítása céljából történő 

együttműködés 

o Tiszavasvári Városi Kincstár: Gazdálkodási-pénzügyi szempontból történő 

folyamatos együttműködés. 

  

V.2. Gyermekvédelmi munka 

 

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

jelzőrendszer tagjait, kötelező együttműködésüket, és feladataikat 

A 15/1998 (IV.30) NM rendelet esetmegbeszélések tartását írja elő a jelzőrendszer tagjai 

számára. 

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

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

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

javaslataival segíti a jelzőrendszer munkáját. 

 

2015 évben is rendszeresen részt vettünk: 

 Esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon (2015-ben 1 ellátottunk vonatkozásában) 

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

megbeszéléseken való részvétel 

 jellemzést készítettünk a gyermekekről, családokról  a gyermekjóléti szolgálat,  

fejlesztő központ részére ( 2015-ben 7 esetben) 

 szükség esetén jelzéssel éltünk a gyermekjóléti szolgálat felé (írásos jelzés 1 esetben, 

szóbeli egyeztetés 1 esetben) 

 

2015-ben naponta átlagosan beíratott gyermekek száma: 75 fő 

2015-ös nevelési évben  összesen 126 gyermek igényelt bölcsődei ellátást 

 

 2015 évben a bölcsődei ellátottak közül 28 fő részesült rövidebb-hosszabb ideig 

gyermekvédelmi kedvezményben 

 nagycsaládból érkezett 21 fő 
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A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításának szabályait a gyermekek 

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

meg.  Ez alapján 2015-ben: 

 Hátrányos helyzetű 7 fő 

 Halmozottan hátrányos helyzetű 4 fő 

 

Védelembe vett gyermek 2 fő 

A gyermekvédelmi gondoskodás más formája által is gondozott (CSÁO) 3 fő 

 

A diagram a fenti adatokat 2015-ben bölcsődét igénylők számához viszonyítva 

szemlélteti 

 
 

 

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

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

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

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

  

A gyermekvédelmi munka a másodlagos prevenciós tevékenységhez tartozik.  

Hátrányos helyzetű és deviáns családok gyermekei esetében maga a bölcsődei ellátás 

prevenció és korrekció is egyben.  

 

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

igényelnek. Magasabb iskolázottság, magasabb foglalkoztatási arány, magasabb családi 

jövedelem. 
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V.3. Rendezvényeink, szülőcsoportos foglalkozásaink 

 

Zenebölcsi 

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

sajátíthatják el a gyermekek számára értékes dalanyagokat. A foglalkozásokon  a kodályi 

koncepció az óvodát megelőző korosztályra vonatkozó zenei nevelés elvei valósulnak meg. 

 

 

Zenebölcsis foglalkozás 

 

 

 

 

 

  

 
 

Bábszínház 

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

2015-ben három alkalommal látogatott el intézményünkbe a nyíregyházi Szivárvány 

Bábszínház, kifejezetten a bölcsődés korosztály számára kínált darabokkal. 

 

 

 

 

 

 



81 

 

A csodálkozó szemek….. 

 

 

Városi Baba-Mama Klub látogatása 

Rendszeres résztvevői vagyunk a Tiszavasvári Városi Könyvtár Baba-Mama Klub 

foglalkozásainak 

2015 március hónapban „Bölcsis leszek” címmel tartottunk tájékoztatást az érdeklődők 

számára a bölcsődei ellátással kapcsolatban. 

 

Érdeklődő szülők, és „ismerkedő gyerekek” 

 

 

 

2015. október hónapban a 10. Országos Könyvtári Napok keretében „A fogfájós nyuszi” 

című bábelőadást tekintettük meg a Hétszínvirág Bábcsoport előadásában. 
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Ismerkedés a szereplőkkel 

 

 

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

A kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, 

az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé 

tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való 

próbálkozások bátorításával segíti a tanulást. 

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

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

megismerését és tiszteletben tartását. 

 

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

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

2015 február hónap Farsang 
A farsangra való előkészület egy szülőkkel közös munkaesttel kezdődik, és a gyermekek 

számára egy vidám délelőttel teljesedik ki.  

Az „ennivaló” Túró Rudik és a kis Bogyó Babócák 

 
 

 

2015 április 22. a Föld Napja 

Évek óta hagyományt teremtettünk azzal, hogy a Föld Napja alkalmából a gyerekekkel közös 

virág ültetéssel „plántáljuk” el  tudatukban a környezet fontosságát, hogy becsüljék annak 

szépségét, és megértsék, hogy környezetünket óvni szükséges. Egy jó hangulatú, egyéni 

aktivitásra épülő felnőtt-gyermek program, mellyel a bölcsőde környezetét is szépítjük. 
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„Kertész leszek fát nevelek….” 

 

 

 

2015 december Mikulás Ünnepség 

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

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

fordítható pénzeszközöket erre az időpontra tartalékoljuk.  

Forrásaink az alábbiakból tevődnek össze: 

 az intézmény saját költségvetési forrása 

 szülők anyagi támogatásából vásárolt eszközök 

 a bölcsőde alapítványának támogatásából vásárolt eszközök 

 

És megérkezett……. 

 

 

Családi Nap 

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

kerül megrendezésre a bölcsődei Családi Nap. Egyfajta „bölcsőde kóstolgató” is mert erre a 

napra meghívjuk a leendő bölcsődéseinket és szüleiket is. 

2015-ben is megszerveztük a rendezvényt, de sajnos az egész napos esőzés miatt az utolsó 

pillanatban meghiúsult. 

Kárpótlásul  egy másik alkalommal „Nudli” Bohóc szórakoztatta a gyermekeket, és a 

bölcsőde alapítványának támogatásával a közkedvelt légvárral is sikerült örömet szerezni a 

gyermekek számára. 
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Nudli Bohóc 

 

 

 

2015 évi rendezvényeink 

 

2015 május hónapban Anyák Napi ünnepség 

Évek óta rendszeresen megrendezésre kerülő ünnepség, melynek természetes célja az 

édesanyák köszöntése „bölcsis módon” 

 

 

 

A lelkesedés, és a legkisebbek… 

 

 

2015 április 21 Magyar Bölcsődék Napja 

 

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

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

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

számunkra ezt a napot. 

2015-ben hagyományteremtés céljából első alkalommal ünnepeltük meg városunkban a 

Magyar Bölcsődék Napját. 
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Ezen a napon együtt ünnepeltünk városunk bölcsődei ellátásában évtizedeken át dolgozó 

nyugdíjas kollégáinkkal. Közösen elevenítettük fel gyökereinket, múltunkat, jelenünket és 

fogalmaztuk meg elképzeléseinket a jövőre vonatkozóan. 

 

Az ünnepség vendégei, ahonnan természetesen a gyerekek sem hiányozhattak 

  

 
 

 

 

 

A közös évek, a közös emlékek 

 
 

Az „Év kisgyermeknevelője” Alapítványi díj átadása 

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

Alapítvány létrehozta  

„Az év kisgyermeknevelője”  

alapítványi díjat 

 

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

érvényesítő, a bölcsődei gondozás-nevelés elismerését, elismertségét  nagymértékben 

elősegítő kisgyermeknevelő ezen erőfeszítésének  elismeréséhez és támogatásához. 

 

Az alapítványi díjat első alkalommal Munkácsi Ágnes kisgyermeknevelő vehette át. A díjat 

Dr. Fülöp Erik polgármester Úr és Dojcsákné Pásztor Erika az alapítvány kuratóriumának 

elnöke adta át. 

 

 

2015 év kisgyermeknevelője  
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Szakmai konferencia 

A  Bölcsődék Napja alkalmából a Magyar Bölcsődék Egyesülete 2015-ben Nyíregyházán 

Szakmai Konferenciát rendezett. A városi rendezvény részeként bölcsődénk  

kisgyermeknevelői is részt vettek ezen a konferencián. 

 

Pillanatképek a konferenciáról 

 

 
 

 

2014-2015 nevelési év zárása, óvodás gyermekek búcsúzása 

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

gyermekek közös játékainkból, mondókáinkból, énekeinkből kötnek egy jelképes csokrot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „nagyok” játéka…. 
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VI. Tárgyi feltételeink 
 

 

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

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

terasz és udvarrész tartozik hozzá. 

 

Épületszerkezeti adottságok 

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

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

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

magasságig mosható, ütésálló faburkolat borítja. 

 

A burkolatok sérülés mentesek, mondernek. 

 

 

Épületgépészeti adottságok 

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

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

lehet beállítani. Így elkerülhető a forrázás a gyermekcsoportokban. 

 

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

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

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

egymástól másfél méterre elhelyezett fényforrások biztosítják. 

 

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

az udvarral azonos szintmagasságú, összesen 162 négyzetméter alapterületű. Árnyékolása 

mozgatható ponyvával történik. 

 

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

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

füves rész található, ezen kívül homokozók, padok, mászókák.   
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Az intézmény épületgépészeti fejújítására 2006-ban került sor. Ekkor történt meg a 

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

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

problémaként jelentkezett az épület penészedése. 

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

visszaszorítani a terjedését, de végleges megoldást az épület homlokzati hőszigetelése 

jelentene. 

 

Minden csoportszobában jelentkező probléma 

 

 

 

2015 évben megvalósult karbantartási munkák: 

 A főzőkonyha és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek, raktárak tisztasági meszelése 

 Sószoba fali csempézése 

 Épület körüli összetöredezett járdalapok újrabetonozása 

A karbantartási munkát a Városi Kincstár dolgozói végezték el. 

 

 

VI.1. Tárgyi feltételek módosulása 2015-ben 

 

 Napelemes rendszer: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a 

Tiszavasvári Városi Önkormányzat pályázatának köszönhetően megvalósult 

beruházás. 2015 szeptemberétől került beüzemelésre. Várhatóan az intézmény energia 

költségét nagymértékben csökkenteni fogja. 

 Gyermekjátszótéri beruházás: Az intézmény sikeres pályázataként a Lego 

Alapítvány támogatásával megvalósult program.  
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Az átadás és az öröm pillanatai 

 

 

 

 

 Lego játék pályázat: A gyermekek lego játék készlete  30 kg-nyi lego játékkal 

gazdagodott a pályázatnak köszönhetően. 

 

 

VII. Az intézmény működését segítő társadalmi szervezet 
 

„Kicsivagyok én..” Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért” 

bölcsődei alapítvány 2000-ben jött létre. 

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

bölcsődében nevelt gyermekek gondozási-nevelési feltételeinek javítása, a gyermekek 

egészséges életmódját egészség megőrzését segítő programok, szolgáltatások támogatása. A 

kisgyermeknevelők munkájának segítése, képzéseken továbbképzéseken való részvételük 

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

2015-ben nyújtott támogatása: 

 Az „Év kisgyermeknevelője” Alapítványi díj létrehozása 

A kiemelkedő gondozó-nevelő tevékenységet végző, szakmai kompetenciáját magas 

szinten érvényesítő, a bölcsődei gondozás-nevelés elismerését, elismertségét  

nagymértékben elősegítő kisgyermeknevelő ezen erőfeszítésének  elismeréséhez 

nyújtott anyagi elismerés. 

 Bölcsődei rendezvények támogatása  

Gyermeknapi rendezvény, Magyar Bölcsődék Napja  

 Szolgáltatások támogatása 

Sószoba üzemeltetési költségeinek finanszírozása 

 

 Pénzbeli támogatás 

Mikulás napi ünnepség rendezéséhez 120 000.- Ft összegű Támogatási Szerződésben 

meghatározott eszközök vásárlására fordítható támogatást nyújtott. 

 Eszköz támogatás 
o 180 000.- Ft értékben játék eszközökkel gazdagította a gyermekek 

játékkészletét. 

o 290 000.- Ft értékben egyéb eszközökkel segítette az intézményi ellátást 

(számítástechnikai eszközök, bútorok) 
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Szülői támogatások 

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

jól szervezett SZMK működik az intézményben. 

2015 évben: 

 Az előző évekhez hasonlóan jövedelemadójuk 1%-val támogatták a bölcsődei 

alapítványt 

 Az alapítvány részére ezen felül  felajánlásokat tettek (ezzel hozzájárultak az 

alapítvány céljainak megvalósításához) 

 A bölcsődei rendezvények megszervezéséhez konkrét munkával, és anyagi 

hozzájárulással nyújtottak segítséget. 

 

 

                                   A 2015. évi gondozó-nevelő munkát végzők  

 
 

Tiszavasvári 2016-01-20 

 

                                                                                                 Reznek Istvánné 

                                                                                                 intézményvezető 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének 

elfogadásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gáll Attila köztisztviselő 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Nincs kiegészítése, csak tájékoztatásul szeretné közölni, hogy az előterjesztésben is 

hivatkozott határidő hosszabbítás kérésre írásban is megkapták a hivataltól a levelet és 2016. 

február 29. napjáig, ahogy kérték addig kaptak határidőt a fejlesztési terv beküldésére.  

 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Annyit szeretne hozzáfűzni ehhez, illetve a másik napirendi ponthoz, hogy a bizottsági ülésen 

nem tudott részt venni és voltak felvetések, kérdések. Mindenkit arra szeretne emlékeztetni, 

hogy akkor, amikor Szabó András átvette a Vízműnek a kezelését, azért egy minimális szinten 

működött az akkor még Tiva-Szolg Kft., illetve az ivóvíz szolgáltatás. Aztán azért 2-3 év alatt 

elég jelentős gazdasági, pénzügyi magasságokba emelkedhettek és még emlékszik arra, 

amikor a bérleti díjjal, rezsicsökkentéssel és víziközmű adóval, mindennel együtt azért egy 50 

millió forintos „nyereséget” sikerült elérniük Szabó Andráséknak úgy, hogy nem 

létszámleépítéshez, nem forráselvonáshoz, nem a fejlesztések kivonásához nyúltak. Annak az 

oka, hogy most jelen pillanatban nem 50 millió forint, vagy akárhány millió forint bérleti díjat 

fizetnek az önkormányzatnak, illetve az adott településnek, aki a Zrt.-ben szerepel és 

társultak, annak egyetlenegy oka van, hogy a rezsicsökkentéssel jelentős plusz bevételtől, a 

különféle adóktól, víziközmű adótól estek el. Ha jól emlékszik 30 millió forint körüli plusz 

terhet gazdálkodik ki ez a cég, tehát most ő a Tiszavasvári telephelyről beszél. Mindamellett a 

dolgozói létszámot meg tudták tartani, a szükséges felújítási munkálatokat el tudták végezni. 

Alpolgármester úr is több alkalommal is egyeztetett akár a Bajcsy, József Attila, Dózsa 

György útnak a kereszteződése kapcsán velük, és ez is egy olyan régóta húzódó probléma volt 

amit sikerült megoldaniuk. Azt gondolja, hogy mindenféle szempontból jól működik a Zrt., 

jól működik az ivóvíz, szennyvízszolgáltatás a városban, bízik benne, hogy a jogszabályi 

változások és az országgyűlésben bizonyos jellegű érdekek és szélirányok azért nem fognak 

ezen változtatni és megmaradhat ez a társulás. További sok sikert kíván. Az előterjesztésben 

2030. van megjelölve, mint gördülő fejlesztési terv. Reméli, hogy ez azt jelenti, hogy akkor 

még a Zrt. fog ivóvizet szolgáltatni. 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

4/2016. (I.27.) Kt. számú 

határozata 

 

A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Szorgalmatos Község és Tiszavasvári Város víziközmű rendszerének 2016 - 2030. évre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.). 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés 

módosításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5/2016. (I.27.) Kt. számú 

határozata 

 

a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött 

bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló a víziközmű szolgáltatásról 

szóló 2011. CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a,  alapján a „a Hajdúkerületi 

és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti 

üzemeltetési szerződés módosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 

hozza:  

 

I. Mint az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult, a 

víziközmű rendszer üzemeltetéséről” szóló 132/2012. (VI.20.) Kt. számú határozattal 

elfogadott, a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű 

Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződést az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

I.1. A bérleti üzemeltetési szerződés 11.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „11. 1. Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete valamint Szorgalmatos Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonukat képező víziközmű-rendszereket bérleti díj 

ellenében adja át üzemeltetésre.  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata bérbeadó és üzemeltetésbe adó kizárólagos tulajdonát 

képező, a jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletesen megjelölt víziközmű-rendszerek, 

és víziközmű-rendszerek üzemeltetéséhez szükséges egyéb dolgok, továbbá Tiszavasvári 



148 

 

Város Önkormányzata bérbeadó és üzemeltetésbe adó valamint Szorgalmatos Község 

Önkormányzata bérbeadó és üzemeltetésbe adó osztatlan közös tulajdonát képező 

(Tiszavasvári Város Önkormányzata 86,1 % tulajdoni illetőség; Szorgalmatos Község 

Önkormányzata 13,9 % tulajdoni illetőség), a jelen szerződés 2. sz. mellékletében 

részletesen megjelölt víziközmű-rendszer bérleti díja 2016. január 1. -2016. december 

31. közötti időtartamra vonatkozóan a HVBSZ Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatósága 

Tiszavasvári Üzemegysége által értékesített vízmennyiség nettó 12Ft/m3 áron.  

 

 

A bérleti díj megfizetésének módja és esedékessége: 

A bérleti díj negyedévente esedékes, a negyedév utolsó hónapja 30. napjáig utólag, 

számla ellenében, átutalással.” 

 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosítását írja alá, 

küldje meg elfogadásra és aláírásra Szorgalmatos Község Önkormányzata számára, valamint 

aláírásra továbbítsa azt a Zrt. felé. 

 

 

Határidő: azonnal         Felelős: Dr. Fülöp Erik 

                                                                                                             polgármester  
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1. melléklet a 5/2016. (I.27.) Kt. számú határozathoz 

 

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

 

Amely létrejött  

egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza 

tér 4. sz. törzsszáma: 732462, képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester), valamint 

Szorgalmatos Község Önkormányzata (székhelye:4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a sz., 

törzsszáma: 735254, képviseli: Takács Pálné polgármester), mint bérbe-üzemeltetésbe adó – a 

továbbiakban: bérbeadó –,  

 

másrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő 

Részvénytársaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1., 

cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000498, adószáma: 23957491-2-09., statisztikai számjele: 

23957491-3600-114-09., bankszámlaszám: …………., képviseli:  Will Csaba igazgatósági 

elnök), mint bérlő (üzemeltető) – a továbbiakban bérlő – között az alábbi napon, az alábbi 

feltételekkel: 

1. Szerződő felek megállapítják, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 132/2012. (VI.20.) sz. határozattal, valamint Szorgalmatos Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 214/2012. (VI.22.) sz. határozattal úgy határozott, hogy az ellátási 

felelőssége körében a tulajdonában álló víziközmű-vagyona üzemeltetésére a Hajdúkerületi és 

Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki.  

 

2. Szerződő felek tekintettel az 1.) pontban foglaltakra, megállapodnak abban, hogy a 

bérleti-üzemeltetési szerződés: 

 

A bérleti üzemeltetési szerződés 11.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „11. 1. Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete valamint Szorgalmatos Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonukat képező víziközmű-rendszereket bérleti díj 

ellenében adja át üzemeltetésre.  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata bérbeadó és üzemeltetésbe adó kizárólagos tulajdonát 

képező, a jelen szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt víziközmű-rendszerek, és 

víziközmű-rendszerek üzemeltetéséhez szükséges egyéb dolgok, továbbá Tiszavasvári 

Város Önkormányzata bérbeadó és üzemeltetésbe adó valamint Szorgalmatos Község 

Önkormányzata bérbeadó és üzemeltetésbe adó osztatlan közös tulajdonát képező 

(Tiszavasvári Város Önkormányzata 86,1 % tulajdoni illetőség; Szorgalmatos Község 

Önkormányzata 13,9 % tulajdoni illetőség), a jelen szerződés 2. sz. mellékletében 

részletesen megjelölt víziközmű-rendszer bérleti díja 2016. január 1. - 2016. december 

31. közötti időtartamra vonatkozóan HVBSZ Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatósága 

Tiszavasvári Üzemegysége által értékesített vízmennyiség nettó nettó 12Ft/m3 áron. 

 

A bérleti díj megfizetésének módja és esedékessége: 

A bérleti díj negyedévente esedékes, a negyedév utolsó hónapja 30. napjáig utólag, 

számla ellenében, átutalással.” 

 

3.) Felek rögzítik, hogy a bérleti üzemeltetési szerződés jelen módosítással nem érintett 

részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 
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Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az 5/2016. (I.27.) Kt. sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására. 

 

Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását Szorgalmatos Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a …………../2016. (…..) Kt. sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította 

Szorgalmatos Község Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására. 

 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. 

 

Tiszavasvári, 2016. …………………..  

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Takács Pálné 

 Tiszavasvári Város Szorgalmatos Község  

 polgármestere polgármestere 

 

 

 

 

Hajdúkerületi és Bihari 

                                                     Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

                                                               képviseletében 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

alapító okirat módosításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezeteket szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK  

 6/2016. (I.27.) Kt. számú 

       h a t á r o z a t a 

 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 

 

mely, Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 1 /2016. (I.27.) számú alapítói 

határozatának minősül 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

eljárva „A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról” 

szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Elfogadja Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását 

a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozat egy példányát küldje meg Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft alapító 

okirat módosításának aláírására. 

 

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

hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik 

hatályossá. 

 

 

Határidő: azonnal                         Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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6/2016. (I.27.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

ALAPÍTÓI DÖNTÉS  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) alapítója az 

Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 

 

2.2. pont törölve, helyette 

 

2.2.  A társaság telephelye:  

2.2.1.  4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 2.  

2.2.2. 4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 8.B ép. /óvoda/ (új) 

2.2.3. 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.  

2.2.4. 4440 Tiszavasvári, Egység u. 6.  

2.2.5. 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. /iskola/  

2.2.6. 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 89.  

2.2.7. 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.  

2.2.8. 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 76.  

2.2.9. 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 4.  

2.2.10. 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 8.  

2.2.11. 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 24.  

2.2.12. 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.  

2.2.13. 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. /óvoda/  

2.2.14. 4440 Tiszavasvári, 0358/155 hrsz-ú ingatlan  

2.2.15. 4440 Tiszavasvári, 0358/131 hrsz-ú ingatlan  

2.2.16. 4440 Tiszavasvári, 0358/142 hrsz-ú ingatlan  

 

Az Alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

 

 Tiszavasvári, 2016. január 27. 

 

 

   _______________________________ 

                                                                                Tiszavasvári Város Önkormányzata               

                                                                                     alapító képviseletében 

                                                                                                  Dr. Fülöp Erik 

                                                                                                    polgármester 

             

Az alapító okirat módosítását elkészítettem és Tiszavasváriban 2016. január 27. napján 

ellenjegyzem: 

Dr. Sebőkné Dr. Szilágyi Ibolya ügyvéd 

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 

Lajstromszám: 377 

Dr. Szilágyi Ügyvédi Iroda 

4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálatáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

A határozat-tervezetben látta a szigeteknek a kialakítására tett javaslatot, és szeretne egy 

kéréssel fordulni a testülethez. Elolvasta az előterjesztést, látta az indoklást, de ettől 

függetlenül azt gondolja, hogy a bűdi városrészen is egy hulladékgyűjtő sziget megtartása 

szükséges lenne, mert az előterjesztésben a Gyári lakótelep, Krúdy, Vágóhíd, Vasvári Pál út 

1-7, városközpont, Kossuth u. 2. szerepel és onnantól kezdve az a rész semmilyen 

hulladékgyűjtővel nem lesz ellátva. Elég nagy a terület, legalább egyet kéne biztosítani, 

hogyha lehetőség van rá.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva megjegyezte, hogy nem támogatja ezt a felvetést, mert akkor a 

majorosi részre, a szentmihályi részre is kell, meg a Petőfi úton is meg kell hagyni. Mégpedig 

azért nem támogatja, mert mikor az előterjesztést készítették, az a vezérszál vezette őket, 

hogy azokon a területeken, ahol tömbösen laknak, több család lakik, lakótelepi környezetben, 

és ugye ott nincsenek szelektívgyűjtő kukák, nem tudják elhelyezni ezeket a szelektívgyűjtő 

kukákat, ott legyen hulladékgyűjtő sziget. Rá kell szorítani a bűdi városrészen is azokat a 

családokat, függetlenül attól, hogy most roma vagy magyar család, a majorosi területen is, 

hogy igenis vegyék át a szelektív kukákat, fizessék ki a hulladékszerződésben vállalt összeget, 

hiszen ez egy kötelező szolgáltatás, nem az önkormányzatnak jelent bevételt. Ezt 

mindenkinek ki kell fizetni, be kell hajtani, és ezt követően vegyék át a szelektívgyűjtő 

kukákat. Megérti a problémát, biztos nehéz is lesz átállni, biztos lesznek anomáliák, 

nehézségek, amelyeket majd esetleg kezelnie kell az önkormányzatnak. De hogyha azt 

mondják, hogy bűdön legyen egy helyen, akkor ugyanúgy mondhatja másik 7 körzeti 

képviselő is, hogy de akkor az ő körzetében is hagyjanak egyet. Azt javasolná, hogy ami a 

határozat-tervezetben megjelölt 5 terület, Gyári lakótelep, Krúdy lakótelep, Vágóhíd, Vasvári 

Pál utca, Kossuth út, ezeken a területeken maradhasson meg a hulladékgyűjtő sziget, és 

egyébként pedig mindenki vegye át azt a szelektív hulladékgyűjtő kukát. 3500, vagy 3600 

szelektív kukát kapott az önkormányzat, abból múlt heti, vagy két héttel ezelőtti adat, hogy 

2600-at átvettek, tehát még 1000 háztartásra van, még akkor is, hogyha a lakatlan 

ingatlanokat, vagy a mindennapi életben nem lakott ingatlanokat leszámítja, akkor is van jó 

néhány. Ezekre oda fognak hatni, oda fognak figyelni. Akár, amit a cselekvési tervben is 

meghirdettek, több alkalommal is, azokra kell rászorítani majd a bűdi városrészen élőket is, 

meg a majorosi városrészen élőket is.        

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Válaszul elmondta, hogy ezt nem fogja tudni elfogadni ebben a formában. Egyébként nem is 

érti, hogy a többi képviselő miért nem reagál erre. Mindenkinek van saját körzete, mindenhol 
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problémát fog okozni majd ennek a hulladéknak az elhelyezése. Azzal egyetért, hogy rá kell 

szorítani az embereket a szelektív gyűjtésre, meg a hulladékszállítás megfizetésére. De azzal, 

hogy most egy tollvonással ezeken a részeken megszüntetik véglegesen ezeket a szigeteket, 

nem biztos, hogy előre fognak menni. Ha az lenne a gondolatmenet, hogy nem szüntetik meg 

mindenütt, hanem csökkentik a számukat, és egy-egy helyet hagynak meg, akkor is előrébb 

lennének, mint, hogy majd azzal fognak találkozni, hogy lerakják az árokba, a városon kívül a 

szemet. Azt fogják majd látni, hogy mennek a közmunkások, vagy nem mennek, és gyűjtik 

össze a szétdobált hulladékot. Azt gondolja, hogy minden képviselőnek, neki is kötelessége az 

ott élők érdekeit is szem előtt tartani. Fontosnak látja a bűdi városrészen legalább egy 

szelektív gyűjtőszigetnek a megtartását. Ha nem kap támogatást, az nem rajta fog múlni, 

megtett minden tőle telhetőt.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az ott élők érdeke is, hogy igenis arra a városrészre is rá legyen szorítva, hogy kukába 

gyűjtsék, és szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Azok voltak a tapasztalatok, hogy hiába volt 

18-20 db szelektív hulladékgyűjtő, Szőke Zoltán képviselő is tudja, hogy Bűdön is, a 

majorban is, sőt, a Kabay János Általános Iskola mellett, neki Kabay János Általános Iskola, 

ne vessenek rá ezért követ, tehát az iskola mellett, az Ifjúság úton is sorozatosan probléma 

volt ezzel, egy belső városközponti területen. Egy olyan területen, ahol elvileg mondhatjuk 

azt, hogy olyan családok laknak, akik normálisan dolgoznak, normálisan fizetik a kukadíjat, 

és mégsem tudtak nagyon sok mindenkit rászokatni a szelektív hulladékgyűjtésre. Azért, hogy 

akár a városközpontban, akár bűdön a szelektív hulladékgyűjtőbe döglött macskától kezdve 

háztartási hulladékon, meg fáradt olajon át minden legyen elhelyezve benne, ez szerinte 

tarthatatlan, meg nem is kell ezt támogatni. Ebben hajthatatlan, hogy ne engedjenek ilyen 

jellegű kiskapukat, mert akkor kezelhetetlenné válik a helyzet.       

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Csak egy technikai jellegű megjegyzése lenne, mert Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen 

eléggé sokat tárgyalták ezt a napirendet, mert azóta érkeztek jelzések felé. Ha tényleg 

mindenki rááll a szelektív gyűjtésre, akkor az a tapasztalat, hogy egy hónapra kevés a 

szelektív gyűjtőnek a térfogata, tehát nem fog beleférni egy havi tipikus szelektív gyűjtésnek 

az anyaga. Részére családosok jelzik, nem egyedülállókra mondta ezt. Lecsökkent a 

kommunális hulladéknak a nagysága, a szelektív mennyisége viszont megnőtt, és mivel 

havonta csak egyszer viszik el, valószínűleg az a célt, amit akartak, azt nem fogják elérni, 

mert lehet, hogy ugyanúgy a kommunális hulladékba fogják majd a második hét után tenni a 

szemetet. Véleménye szerint el lehetne ezen gondolkozni, hogy ha majd lesznek tapasztalatok 

egy fél év után, akkor nem lehetne-e kétheti rendszerességgel vinni, mert átrendeződik a 

szemétrendszerezés egy családon belül. Ha belegondolnak, a sok PET palack, papír tette ki 

igazából a hulladékot. Ez csak egy jelzés részéről. Szeretné még, hogy az üvegre is találjanak 

majd valami megoldást, hogy ne a kommunális hulladékba kerüljön az üveg, mert most 

jelenleg azt nem tudják szelektíven gyűjteni, kivált, hogy ha csak erre a pár szigetre tudják 

majd maximum elvinni.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Ez akkor is előfordul, ha a PET palackot összepréselik? 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Válaszul elmondta, hogy nem tudja, a családosok jelezték neki a problémát. Csak azt látja, 

hogy mikor ki vannak téve a kukák, az színültig tele van, illetve még mellette is vannak 

zacskók. Lehet, hogy most az ünnepek miatt is volt, hogy több volt a szemét, nem tudja, de jó 
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lenne ezt egy féléves távlatban vizsgálni, hogy elég-e havonta egyszer vinni ezeket a kukákat, 

ha tényleg rá fognak szokni a szelektív gyűjtésre, mert ha nem, akkor ugyanúgy belekerül a 

normál hulladékba. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Véleménye szerint mindannyian annak örülnének, ha jelezni kellene a szolgáltató felé, hogy 

kéthetente jöjjenek, mert akkor ez azt jelentené, hogy mindenki szelektíven gyűjti a szemetet, 

és akkor átállna ez a térség is a környezettudatos életmódra. De persze ha van ennek 

létjogosultsága, meg alapja, akkor jelezni fogják a társaság felé. 

 

Császár József Sándor képviselő: 

Az előző kérdés kapcsán szeretne véleményt nyilvánítani. Ugyanezt tapasztalták fél évvel, 

egy évvel ezelőtt, ettől féltek az üdülőtelepen is. Zsákban hordták le a szemetet a 

konténerekbe az üdülőtelepen, és féltek, hogy ha el fogják venni a konténert, akkor mindenki 

a konténer helyére fogja dobálni a szemetet, és nem fog kukákat vásárolni. Nagyon szépen 

megoldódott egy fél év alatt, most már mindenkinek, minden utcában van kukája. Úgy 

gondolja, hogy elég felnőttek az emberek, hogy belássák ezt. Aki meg trehány, az úgyis 

trehány marad. Azokat az embereket csak fegyelmezésekkel, vagy büntetésekkel tudnák 

rákényszeríteni, hogy a szemetet a megfelelő helyre hordja, ebben biztos. De az üdülőn is 

megoldódott a probléma. A másik pedig az szerinte, hogy miért a másik ember fizesse meg a 

trehány embernek a szemételszállítását. Véleménye szerint ez mindenkinek a saját 

kötelessége.   

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ha látnak bármi olyan jellegű tapasztalatot, ami valamelyik irányba elmozdítaná a 

döntésüknek a jogosságát, akkor felül fogják ezt vizsgálni.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megjegyezte, hogy lehet, hogy nem fogják szeretni a lakótömbjében élők azt, amit most 

mond, de a telkes házzal rendelkezőknek ott van a szelektív kuka, meg kell venni. A tömbös 

házban lakóknak is van szemétgyűjtő helyiségük, meg szemétgyűjtő edényeiknek is kell lenni. 

Akkor nekik is át kellett venni, vagy nekik is át lehetett venni, vagy megvásárolhatják a 

szelektív gyűjtőket. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Ingyen van. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Akkor ingyen van, nekik is ingyen van. Ott van abban a házban a szelektív gyűjtő. Akkor 

miért nem csinálja meg az önkormányzat azt, hogy ne legyen ilyen ellentét a városon belül, 

hogy egyetlenegy szelektív szigetet mondjuk a Vágóhíd helyén kijelölnek, ahova olyan 

emberek, akik le akarják hordani, és nem tudják hová vinni a szelektív szemetüket, levihetik. 

Mert ha jól értelmezi, itt az a cél, hogy mindenki egységesen, egyformán fizessen a szemétért, 

és mindegy milyen lakásban lakik, ott szemét keletkezik, és azt szelektíven gyűjtse. Na most, 

ha meghagyják a szigeteket azokon a bizonyos helyeken, amik az előterjesztésben 

szerepelnek, akkor pozitív diszkriminációt alkalmaznának, mert nekik is van egy 

lakásméretre, egy társasházra kiszámított szeméttároló mennyiségük, amiben nekik is a 

szelektívet, meg a másikat kell gyűjteniük. Egy városközponti hulladékgyűjtő szigetet tudna 

javasolni, ahol egy-két közmunkás még naponta felügyelheti is ezt, és akkor biztos nem lesz 

benne olyan szemét, ami nem odavaló.  
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Badics Ildikó jegyző: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy véleménye szerint ennek inkább praktikus okai 

vannak. Tehát aki tömblakásban lakik, és lehet, hogy el kellene menni egy ilyen helyre 

megnézni ezt, megvan a hulladékgyűjtő edényeknek a helye, de csak annak a klasszikus 

hulladékgyűjtő edénynek. Erre a helyre már nem fér rá a szelektív hulladéknak az a 

lakásonkénti mennyisége, ami kellene, még akkor is, ha kevesebben vették fel ezt a kukát, és 

egyszerűen fizikailag nem lehet elhelyezni ezeket. Főleg a Krúdy lakótelepen, vagy a Gyári 

lakótelepen, ahol elég közel vannak egymáshoz a házak, nincs hely. Tudna a saját 

problémájukról beszélni, de nem fog, mert körülbelül az utcára, vagy az út mentére lehetne 

kirakni ezeket a szelektív kukákat, mert nincs hely.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Válaszul elmondta, hogy ezt érti, de az előterjesztésből számára nem ez jött le. Az 

indoklásokkal az jött le, hogy azért hagyják ott azokon a területeken a szigeteket, mert, hogy 

ott nekik nem kell szelektíven gyűjteni. Az szűrte le a napirendből, hogy plusz lehetőséget 

biztosítanak nekik, mikor ugye ott is mindenkinek jár a szelektív hulladékgyűjtő. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Beidézték a jogszabályt, amelyben az van benne, hogy a hulladékgyűjtő szigeteken történő 

elhelyezés csak kiegészítő megoldásként, elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken 

legyen alkalmazható - ezek a lakótelepek általában -, ahol az elkülönítetten gyűjtött háztartási 

hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem biztosítható. Ezért nem biztosítható, mert 

fizikálisan nem lehet elhelyezni. Hozzátette, hogy sajnálatos, ha ez nem derül ki az 

előterjesztésből. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Csak egy mondatot szeretne a gyári lakóteleppel kapcsolatban mondani. Ott az épületek alatt 

nincsen kialakított szemétgyűjtő hely. Ha minden lakó átvenné ezt a kukát, akkor csak 

kukakonténerek lennének sorban az utcán. Ezért kérte decemberben előzetesen, mikor nem 

került ez előterjesztésre, hogy amennyiben lehet, a gyári lakótelepen mindenképpen maradjon 

meg a szelektív gyűjtés, mert ott ez nem kezelhető. Nem tudja hány lakás van ott, de több 

száz ilyen szelektív gyűjtőkukát kellene kihelyezni, ami fizikailag képtelenség.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Nem vetné el képviselő úr javaslatát, vizsgálják meg a következő lépésben azt, hogy ezeken a 

lakótelepeken milyen egységes szemétgyűjtő helyet tudnának létrehozni.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy lesz olyan terület, ahol nem fogunk tudni egységes helyet kihozni, 

de megnézik. Valóban az lenne a cél, hogy 100%-ban álljunk át a szelektív gyűjtésre, ezt ugye 

praktikussági okok is indokolják. Egy-két hulladékgyűjtő szigetet mindenképpen szeretne 

megtartani, akármi is lesz hosszútávon, mégpedig azért, mert testületi ülésen is többször 

elhangzott, hogy az üvegeket nem tudják külön gyűjteni. Azokat a háztartási szelektív 

kukákba nem lehet belerakni. Éppen ezért egy-két gyűjtőszigetet hosszútávon meg kellene 

tartani, hogy aki veszi a fáradtságot, és még az üveget is szelektíven gyűjti, az ezekre a 

pontokra el tudja majd juttatni az üvegeket. Elmondta, hogy olyan nagy probléma ezeken a 

területeken a szelektív gyűjtővel nem is volt. Nem volt velük annyi baj, mint mondjuk a külső 

területeken, vagy néhány gócponton. De majd ha lesz bármiféle visszajelzés, akkor 

beszélhetnek róla még egyszer, és ha tényleg úgy látják, át lehet akkor állni, ha meg fogják 

tudni oldani. Véleménye szerint fizikailag nem fogják tudni megoldani ezt minden területen. 
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Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megjegyezte, hogy nem esett szó a hulladékgyűjtő szigetek felszámolásáról, mert azok 

felszámolásra kerülnek. Azt javasolná, hogy ne gépi erővel tüntessék el, vagy törjék fel a 

betonalapot, hanem anyagi lehetőségükhöz mérten virágládákat tegyenek oda. A saját 

utcájában nagyon tudna ennek örülni, de Ráduly Zsolt képviselő lehet, hogy ezt majd 

megvétózza, mert azt mondja, hogy inkább parkoló kellene oda. Ő a virágra szavaz, de majd 

megegyeznek ebben. A lényeg, hogy az a méltatlan helyzet, ami kialakult az Ifjúság úton, 

megszűnjön. Elmondta, hogy személyes érintettség révén nagyon sokat szégyenkezett, mint 

ha ő hordta volna oda azt a tömérdek szemetet. Hozzátette, hogy ami ott volt, az elképesztő 

volt, illetve patkányjárás is előfordult. Most üdvözölné, és örülne, hogy ha ott egy csodálatos 

virágláda pompázna. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megjegyezte, hogy ez is egy jó ötlet. Majd felvetik testületi ülésen, és meglátják, hogy melyik 

lesz a jobb ötlet.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Elmondta, hogy ő is érintett egy ilyen szelektívgyűjtő sziget terén, ugyanis arra néz az ablaka. 

Megmondja őszintén, hogy egyfajta kettősség volt benne. Egyrészt az ember örül, hogy látja, 

hogy az emberek hordják oda a szelektíven gyűjthető szemetet. Másrészről az is benne van, 

hogy azon a részen azért viszonylag értékes lakások is vannak, és elkezdett azon gondolkozni, 

hogy ha valaki el akarná adná a lakását, és a leendő vevő meglátja ezt, akkor rögtön elmegy 

onnan. Véleménye szerint kell erre megoldás, hogy tisztaság érződjön a városban, ne pedig 

azt lássuk minden hétvégén, hogy milyen szeméthegyek vannak. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Szeretne még egy tájékoztatást közölni a vállalkozók és a közintézmények felé. Mindenkinek 

magának kell gondoskodnia a szelektívgyűjtő edények beszerzéséről. A pályázati pénzből 

csak a magánszemélyeket illette meg, hogy ingyen kapjanak szelektív kukát. A többieknek, 

tehát a közintézményeknek, a saját intézményeinknek is pénzért kell ezt megvenni. Azt 

hallotta, hogy ötezer párszáz forintba került egy ilyen kuka.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Ezt hol lehet megvenni? 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Nyíregyházán. De már az ingyenest is ott lehet átvenni, a Bokréta utcán.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Az elhangzottakra reagálva megjegyezte, hogy ezt nem lehet megoldani. Megkérdezte, hogy 

ha már itt vannak Tiszavasváriban ezek a kukák, akkor nem lehetne úgy megoldani, hogy itt 

veszik át helyben. Mert ugye nem olyan egyszerű hazahozni ezeket a kukákat. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy a megmaradt kukákat is már be kell szállítani Nyíregyházára, mert 

december 31-ig lehetett itt. Már egyeztették is szolgáltatóval, hogy januárban mikor viszik el 

ezeket, és szerinte már el is vitték. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Nem ugyanezt fogják eladni?  
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Badics Ildikó jegyző: 

De ugyanezt fogják.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Akkor miért kéne visszavinni?  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy azért, mert pályázati támogatás volt. El kell számolnia a THG-nek. 

Erre elég jelentős hazai meg uniós forrást kaptak. Hozzátette, hogy egy levelet írhatnak.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Elmondta, hogy ezt a részét is egyeztethetik, hogy bizományosként megkapjuk a kukákat, és 

akkor az önkormányzat közreműködne az értékesítésében. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Hozzátette, hogy egyeztetnek, megkérdezik, írnak egy levelet, de pályázati kiírás miatt volt 

így. 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezet szavazásra bocsátotta.   

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2016. (I.27.) Kt. számú  

határozata 

 

a hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálatáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

alábbi határozatot hozza: 

1.) A Htv. 43.§ (3) bekezdés d) pontja szerint a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten 

történő elhelyezése csak kiegészítő megoldásként, elsősorban olyan sűrűn lakott 

településrészeken legyen alkalmazható, ahol az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék 

házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem biztosítható, ezért javasolja, hogy 2016. február 1-

től az alábbi helyszíneken maradjanak a hulladékgyűjtő szigetek: 

Gyári lakótelep 2 db, Krúdy lakótelep 2 db, Vágóhíd u., Vasvári P. u. 1-7. ( belső udvar) 

Kossuth u. 2-12. 

 

 



159 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az Észak-alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének. 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum belépőjegy árainak 

felülvizsgálatáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzottakat 

követően a múzeum igazgatója javasolta a korábban kiküldésre került belépődíjak árait 

módosítani. Elmondta, hogy csak a módosításokat mondja. A Tiszavasvári diákjegy 100,-Ft 

maradna, a családi jegy 1000,-Ft-ról 1300,-Ft-ra emelkedne. Múzeumpedagógia csak egy 

alkalommal a tiszavasváriaknak 200,-Ft/fő, a tiszavasvárin kívül más településekről 

érkezőknek pedig 300,-Ft/fő áron kerülne értékesítésre. Múzeumpedagógia csomagban 

szintén a tiszavasváriaknak 100,-Ft/fő, a városunkon kívül más településekről érkezőknek 

pedig 200,-Ft/fő áron kerülne értékesítésre. Feltüntetésre kerülnének továbbá még az ingyenes 

jegyárak, amelyek az alábbiak: 6 év alattiaknak csak múzeumlátogatás tekintetében, 70 év 

feletti nyugdíjasoknak, fogyatékkal élőknek és plusz 1 fő kísérőjüknek, NOE vagy pedagógus 

kártyával rendelkezőknek. 

 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 3 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat–tervezet elutasítását javasolja a képviselő-

testület számára.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Rojkó László képviselő: 

Elmondta, hogy a bizottsági ülésen tartózkodott ettől a javaslattól, de ez azelőtt történt, 

mielőtt a bizottsági ülést egy egészséges diskurzus követte, ahol közbeszólt még a múzeum 

vezetője, és olyan érveket hozott fel, hogy átgondolva a dolgokat úgy érzi, hogy valóban igaza 

volt, és javasolná az előző tervezetet. Tehát nem ezt a kijavítottat, hanem az előzőt, hogy 

maradjon az. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megjegyezte, hogy bizottsági ülésen egészséges diskurzust folytattak, és javasolta Baloghné 

Szűcs Zsuzsának, hogy a tiszavasvári diákok, és a tiszavasváriak érdekében ez a csökkentett 

jegyár maradjon. Továbbra is fenntartaná ezt a javaslatát, hiszen a gyerekektől, a szülőktől 

sokkal több pénzt beszedni ilyen jövedelmi körülmények között Tiszavasváriban nem lehet. 

Ez azzal járhat, hogy ha nincs pályázati pénzük a belépők fedezésére, csökken a gyerekek 

múzeumi látogatásainak a száma, mert ha nem tudnak fizetni, akkor nem fognak elmenni. 

Volt még egy másik javaslata is, hogy ha mindenképpen akarják támogatni az intézményt, 

akkor biztosítsanak plusz költségvetési forrást a múzeumnak direkt a jegyáraknak az emelése 

ellen. De ő ezt a másodikat javasolná támogatásra, mert ez mindenképpen az iskolai részt 

befolyásolja. És akkor még nem is szólt a Magiszter Alapítványi Iskoláról, hogy azok a 
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gyerekek mikor fognak eljutni a múzeumba, még a 100,-Ft ellenére is nagyon húzós nekik, 

mert ott csak pályázati pénzekből tudják fedezni ezeket az összegeket.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ezeket az érveket hallva azt gondolja, hogy a gyermekekre tekintettel lehetnek, tudva azt, 

hogy doktor úr is nap, mint nap találkozik velük és gyógyítja őket. Most akkor lelkileg is 

próbálják egy kicsit gyógyítani őket, hogy minél több Tiszavasvárival kapcsolatos értéket 

láthassanak. El tudja fogadni, hogy ha ez ilyen kompromisszumos megoldásként szerepelhet. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Csak annyival egészítené ki, hogy Szociális és Humán Bizottság ülésén is tárgyalták ezt a 

napirendet, és elmondta ott intézményvezető asszonynak, hogy első olvasatra egyértelműen 

elutasította azt, hogy egy ilyen áremelés következzen be. Ők már ezt a módosított 

előterjesztést fogadták el, és mindenféleképpen ezt javasolná támogatni a képviselő társaknak 

is. Ugyanis nem csak Tiszavasváriban, nagyon sok más településen is megvan a helyieknek a 

kedvezménye. Fontos az, hogy az itt élőknek tudjanak nyújtani valamit, ne csak segélyeket, 

meg támogatásokat, meg munkahelyet, hanem aki ilyen helyekre el szeretne jutni, az akár 

kedvezményesebben vehesse ezt igénybe. Aki ide jön kirándulni, pihenni, nyaralni, a 

szabadidejét tölteni, az be fogja kalkulálni a magasabb múzeumi belépőt, ő ezzel számol, 

viszont a helyieknek kedvezzenek ennyivel. Doktor úrnak is azt javasolná, hogy a 

Tiszavasvári emberekre, gyerekekre tekintettel gondolja ezt át, és támogassa ezt az új 

javaslatot.  

 

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

Erik polgármester a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt a határozat-

tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

8/2016.(I.27.) Kt. sz. határozata 

a Vasvári Pál Múzeum belépőjegy árainak megállapításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasvári Pál Múzeum belépőjegy 

árainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Vasvári Pál Múzeum belépőjegy árait e határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Vasvári Pál Múzeum igazgatóját. 

 

Határidő: azonnal        Felelős: Dr. Fülöp Erik 

             polgármester 
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8/2016.(I.27.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 

 
Vasvári Pál Múzeum 

 

Belépőjegy árak 2016. február 1. napjától 

 

Felnőtt (teljes áru) jegy:              600 Ft 

Diák/Nyugdíjas:                          300 Ft 

Tiszavasvári diák jegy (junior):  100 Ft 

Családi jegy (2 felnőtt 2 diák):   1300 Ft 

             

Múzeumpedagógiai foglalkozások árai 2016. augusztus 31. napjáig 

 

Múzeumpedagógia csak egy alkalommal: 200 Ft/fő 

Múzeumpedagógia csomagban (3-10 alkalom): 100 Ft/fő 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások árai 2016. szeptember 1. napjától 

 

Múzeumpedagógia csak egy alkalommal:            

Tiszavasvári lakosoknak 200 Ft/fő 

Más településről érkezőknek: 300 Ft/fő 

 

Múzeumpedagógia csomagban (3-10 alkalom):   

Tiszavasvári lakosoknak 100 Ft/fő 

Más településről érkezőknek: 200 Ft/fő 

 

Ingyenes jegyárak 

6 év alattiaknak (csak múzeum látogatás tekintetében) 

70 év feletti nyugdíjasoknak 

Fogyatékkal élőknek + 1 fő kísérőnek 

NOE vagy pedagógus kártyával rendelkezőknek 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthori u. 2. szám alatti Munkaügyi 

Kirendeltség épületének ingyenes használatba adása.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő  

 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2016. (I.27.) Kt. számú  

határozata 

 

A Tiszavasvári, Báthori u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség épületének ingyenes 

használatba adásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által használt, Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát 

képező tiszavasvári 3 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Báthori u. 2. sz. alatti irodaház 

megnevezésű, 462 m
2
 nagyságú ingatlant határozott, 5 éves időtartamra a Magyar Állam 

ingyenes használatába adja, figyelembe véve az épületben, a felújítás eredményeként 

bekövetkező értéknövekedést.  

Az ingatlan ingyenes használatba adásának kezdő időpontja a fenti ingatlan átalakítására 

kiadott használatba vételi engedély jogerőssé válását követő hónap 1. napja. 

Felkéri polgármestert, hogy  

 a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatalt,  

 a Magyar Állammal kötendő ingyenes használatba adási szerződést terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: azonnal, esedékességkor                                    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodaházban 

megüresedett helyiség bérbeadásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2016. (I.27.) Kt. számú  

határozata 

 

A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodaházban megüresedett helyiség bérbeadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület 2016. február 01-től határozatlan időtartamra bérbe adja a Vasvári Pál 

Múzeum részére a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház földszinti 

részén található – korábban az Aranyi Tours Kft. által bérelt – 7 m
2
 nagyságú irodahelyiséget 

a határozat mellékletében található bérleti szerződés-módosító megállapodásban foglaltak 

szerint. 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vasvári Pál Múzeum vezetőjét a Képviselő-

testület döntéséről, valamint a bérleti szerződés-módosítást kösse meg. 

 

Határidő: 2016. január 31.    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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10/2016.(I.27.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS 

 

 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (I.27.) Kt. 

számú határozata alapján 

egyrészről: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

(székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. PIR sz.: 732462, KSH száma: 

15732468-8411-321-15, adószám: 15732468-2-15, bankszámla 

száma:11744144 -15404761) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint 

Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), 

 

másrészről:   Vasvári Pál Múzeum 

(4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8., adószám: 15802059-2-15, bankszámla száma: 

11744144-15802059-00000000) képviseletében Baloghné Szűcs Zsuzsanna 

múzeumvezető, mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő)  

 

között a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban lévő irodák 

bérbeadása tárgyában, 2014. március 01-től létrejött bérleti szerződés módosítására az 

alábbiak szerint: 

 

1. Az eredeti szerződés 1./ pontja az alábbiak szerint változik: 

„1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi, a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady Endre u. 

8. szám alatti, egyéb épület, Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű, 4333 m
2
 alapterületű 

irodaház 

      földszinti részén található 

 12 db irodát    (összesen 224,57 m
2
),  

 1 db teakonyhát   (15,71 m
2
) 

         emeleti szinten lévő  

 2 db raktárhelyiséget   (9,3 m
2 

),  

 1 db iroda   (14,50 m
2
 ), 

          pince részben lévő 1 db helyiséget  (6,38 m
2 

) helyiséget.  

 

A bérelt irodák és helyiségek összes alapterülete: 270,46 m
2
.  

 

A Bérlő által bérelt helyiségek a szerződés mellékletét képező alaprajzon a következő 

számmal vannak jelölve: 

A földszinten bérelt helyiségek: 006., 005., 019., 020., 021., 022., 023., 024., 025., 028., 

029., 030.; 011. számmal vannak jelölve (28,7 m
2
;
 
22,78 m

2
; 14,21 m

2
; 15,71 m

2
; 5,02 

m
2
; 46,28 m

2
; 15,03 m

2
; 44,7 m

2
; 15,71 m

2 
; 6,71 m

2
; 9,71 m

2
; 8,62 m

2
 ; 7,1 m

2
 

nagyságúak)  

 

Az emeleten bérelt helyiségek: 103., 126. 115. számmal vannak jelölve (3,91 m
2
;
 
5,4 m

2
; 

14,50 m
2
 nagyságúak).” 
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2. Az eredeti szerződés 2./ pontja az alábbiak szerint változik: 

„2. A szerződés mellékletében található alaprajzon a  

  006., 005., 021., 022., 023., 024. számmal jelölt irodák bérlete 2014. március 01. 

napjától,  

  020., 028., 029., 030. számmal jelölt irodák, a 103. és 126. számú helyiségek bérlete 

2014.  

         április 01. napjától,  

  019. és 025. számú helyiségek bérlete 2014. június 01. napjától,  

  115. számú iroda és a pincében lévő helyiség 2015. augusztus 15. napjától 

  011. számú helyiség bérlete 2016. február 01. napjától  

      határozatlan időtartamra szól.” 

 

3. Az eredeti szerződés 4./ pontja az alábbiak szerint változik: 

 

„4. A Bérlő az irodák és helyiségek használata után 2016. február 01. napjától havonta 

87.358 Ft (270,46 m
2
x 323 Ft/m

2
/hó) + ÁFA bérleti díjat, valamint az 5./ pontban 

szereplő költségeket számla ellenében, az abban megjelölt fizetési határidőig, de 

legkésőbb a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési 

számlájára.  

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a havi bérleti díjat évente felülvizsgálja, és 

azt megemelje az éves inflációs ráta figyelembevételével.” 

 

4. Az eredeti bérleti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 

 

 

Jelen szerződés-módosítást a felek kölcsönös elolvasás és megértés, valamint egységes 

értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírták. 

 

 

 

Tiszavasvári, 2016. …. 

 

 

 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata  Vasvári Pál Múzeum 

 Bérbeadó Bérlő 

 képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester képv.: Baloghné Szűcs Zsuzsanna 

  múzeumvezető  

 

 

 

 

 



167 

 

Tárgy (13.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nemzetiségi 

Önkormányzatok közötti Együttműködési Megállapodások 

felülvizsgálatáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat–tervezet elfogadását 

javasolja a képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezeteket szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK  

 11/2016. (I.27.) Kt. számú 

            h a t á r o z a t a 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a határozat melléklete 

alapján kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja egyidejűleg hatályon kívül 

helyezi a 243/2014.(XI.27.) Kt. sz. határozatát. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és annak megküldésére  

Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke részére. 

  

 

Határidő: azonnal                         Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 



168 

 

 11/2016. (I.27.) Kt. számú határozat melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Tiszavasvári Város 

Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) képviseli: dr. Fülöp Erik polgármester 

és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: nemzetiségi 

önkormányzat) képviseli: Lakatos József Gusztáv elnök, együttműködésük szabályait az 

alábbi megállapodásban rögzítik:  

 

A megállapodás szabályainak kialakítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján történt.  

 

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának és önálló elemi 

költségvetésének elkészítése.  

 

A központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követően, a költségvetésre 

vonatkozó részletes információk megismerése után a helyi önkormányzat megbízottja 

folytatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnök 

rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó központi szabályozás 

szerinti adatokat. Az egyeztetést a költségvetési törvény hatálybalépését követő 30 napon 

belül kell lefolytatni.  

A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozat-tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalja és határozatában fogadja el a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési 

előirányzatait. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tárgyév február 15-ig köteles a 

nemzetiségi önkormányzat elé terjeszteni a költségvetés tervezetét. Az előterjesztésnek 

tartalmaznia kell az Áht. 24.§ (4) bekezdésében rögzített mérlegeket, kimutatásokat. A helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletébe a nemzetiségi önkormányzat költségvetése nem épül 

be.  

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekintettel 

a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra, amennyiben részesül benne - a 

polgármester tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét.  

A nemzetiségi önkormányzat ezek alapján határoz a végleges költségvetéséről. A 

költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és 

kiadásokat, egymástól elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

elkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és 

Adóigazgatási Osztály vezetője a felelős. 

 

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje  

 

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy 

bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a 

nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.  

 

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje  

 

3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről  
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Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és 

erről információt a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának úgy 

szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben 

eleget tudjon tenni. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat a fenti információkat határidőre teljesíteni tudja.  

 

3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje  

 

A nemzetiségi önkormányzat 2014. évtől a 368/2011.(XI1.31.) Kormány rendeletben 

meghatározott módon és határidőre önálló időközi költségvetési jelentést, időközi 

mérlegjelentést és önálló éves beszámolót készít.  

  

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését, mérlegjelentését, költségvetési 

beszámolóját a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya készíti el.  

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a 

Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának információt úgy szolgáltat, 

hogy az a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.  

 

4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje  

 

4.1. A költségvetés végrehajtása  

 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 

Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya látja el.  

 

a) Kötelezettségvállalás rendje  

A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során 

fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) a 

hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kell.  

 

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 

rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. 

Kötelezettségvállalásra csak írásban kerülhet sor. Nem szükséges írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke nem éri el az ötvenezer 

forintot, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36 § (2) bekezdése 

szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.  

A kötelezettségvállalásokról a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya  

analitikus nyilvántartást vezet.  

 

b) Utalványozás  

A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 

elszámolásának elrendelését (továbbiakban: utalványozásra) a hatályos gazdálkodási 

szabályzatban foglaltak szerint kell végezni. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. 

Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett 

kerülhet sor.  

Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (a 

települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének határozata, szerződés, számla) 

bemutatja és a készpénz felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon 

belül a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának jelzi.  
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c) Pénzügyi ellenjegyzés  

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a hatályos gazdálkodási szabályzatban 

foglaltak szerint kerület sor.  A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet 

meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.  

A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy 

nem végezheti.  

 

d) Érvényesítés  

Az érvényesítést a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.  

 

e) A teljesítés igazolása  

A teljesítés igazolását a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.  

 

A 4.1. a)-e) pontjaiban foglaltak Tiszavasvári Város Önkormányzata Gazdálkodási 

Szabályzatában részletesen kifejtésre kerülnek. 

 

4.2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése, adószám és 

bankszámlái  

 

A nemzetiségi önkormányzat 2014-től önálló bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Ezek 

a változások a Magyar Államkincstár által vezetett "'Törzskönyvi nyilvántartáson" átvezetésre 

kerültek.  

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 

pénzforgalmát a helyi önkormányzat által választott banknál megnyitott és forrásai terhére 

fenntartott önálló fizetési bankszámlán köteles lebonyolítani.  

 

4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje  

 

A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait 

elkülönítetten vezeti.  

A 368/2011.(XI1.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott 

adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 

egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Polgármesteri Hivatal jegyzője 

együttesen felelősek.  

 

5. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési támogatása  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez 

szükséges feltételeket az alábbiak szerint:  

Ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a Báthori u. 6. szám alatti irodaház 

Attila tér felőli bejárattal rendelkező irodáját a hozzá kapcsolódó egyéb helyiségekkel (öltöző, 

illemhelyiség, összesen: 18,57m2), valamint állja a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 

rezsiköltségeket és fenntartási költségeket. 

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a 

testületi ülések és döntések előkészítését, a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 

sokszorosítási, postázási feladatokat a helyi önkormányzat biztosítja. 

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához 2016. évben saját 

forrásból költségvetési támogatást nem nyújt. 
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6. A nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek törvényessége 

 

A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a 

helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat 

testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

 

7. Belső ellenőrzés 

 

A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a 

függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi. A belső kontrollrendszer kialakításánál 

figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. Előírásait, továbbá az államháztartásért 

felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. A nemzetiségi 

önkormányzat belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal megbízott belső ellenőre végzi. 

Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben 

meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső 

ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

 

 

8. Záró rendelkezések  

 

Jelen együttműködési megállapodás nem a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladatok 

ellátására irányul. Az együttműködési megállapodást évente január 31. napjáig felül kell 

vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A jegyző a megállapodás vonatkozó 

jogszabályok változása miatti módosításának szükségességét a helyi és a nemzetiségi 

önkormányzatnak jelzi. A jelzés alapján a Képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén módosítja.  

 

Az együttműködési megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

11/2016.(I.27.) számú határozatával, Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő - testülete a …/2016. (I…..) RNÖ számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Tiszavasvári, 2016. január …   Tiszavasvári, 2016. január … 

 

 ..……………………………    ……………………………………. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                  Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi 

              képviseletében                                             Önkormányzata képviseletében 

              Dr. Fülöp Erik                                                    Lakatos József Gusztáv 

                polgármester                                                                     elnök 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta 

szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK  

 12/2016. (I.27.) Kt. számú 

            h a t á r o z a t a 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatával a határozat melléklete 

alapján kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja egyidejűleg hatályon kívül 

helyezi a 242/2014.(XI.27.) Kt. sz. határozatát. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és annak megküldésére  

Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata elnöke részére. 

  

 

Határidő: azonnal                         Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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12/2016. (I.27.) Kt. számú határozat melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Tiszavasvári 

Város Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat, képviseli: Dr. Fülöp Erik 

polgármester) és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: 

nemzetiségi önkormányzat, képviseli: Balogh István elnök) együttműködésük szabályait az 

alábbi megállapodásban rögzítik:  

 

A megállapodás szabályainak kialakítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján történt.  

 

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának és önálló elemi 

költségvetésének elkészítése.  

 

A központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követően, a költségvetésre 

vonatkozó részletes információk megismerése után a helyi önkormányzat megbízottja 

folytatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnök 

rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó központi szabályozás 

szerinti adatokat. Az egyeztetést a költségvetési törvény hatálybalépését követő 30 napon 

belül kell lefolytatni.  

A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozat-tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalja és határozatában fogadja el a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési 

előirányzatait. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tárgyév február 15-ig köteles a 

nemzetiségi önkormányzat elé terjeszteni a költségvetés-tervezetét. Az előterjesztésnek 

tartalmaznia kell az Áht. 24.§ (4) bekezdésében rögzített mérleget, kimutatásokat. A helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletébe a nemzetiségi önkormányzat költségvetése nem épül 

be.  

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekintettel 

a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra, amennyiben részesül benne - a 

polgármester tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét.  

A nemzetiségi önkormányzat ezek alapján határoz a végleges költségvetéséről. A 

költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és 

kiadásokat, egymástól elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

elkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és 

Adóigazgatási Osztály vezetője a felelős. 

 

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje  

 

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy 

bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a 

nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.  

 

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje  

 

3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről  
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Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és 

erről információt a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának úgy 

szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben 

eleget tudjon tenni. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat a fenti információkat határidőre teljesíteni tudja.  

 

3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje  

 

A nemzetiségi önkormányzat 2014. évtől a 368/2011.(XI1.31.) Kormány rendeletben 

meghatározott módon és határidőre önálló időközi költségvetési jelentést, időközi 

mérlegjelentést és önálló éves beszámolót készít.  

  

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését, mérlegjelentését, költségvetési 

beszámolóját a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya készíti el.  

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a 

Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának információt úgy szolgáltat, 

hogy az a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.  

 

4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje  

 

4.1. A költségvetés végrehajtása  

 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 

Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya látja el.  

 

a) Kötelezettségvállalás rendje  

A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során 

fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) a 

hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint lehet.  

 

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 

rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. 

Kötelezettségvállalásra csak írásban kerülhet sor. Nem szükséges írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke nem éri el az ötvenezer 

forintot, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36 § (2) bekezdése 

szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.  

A kötelezettségvállalásokról a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya  

analitikus nyilvántartást vezet.  

 

b) Utalványozás  

A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 

elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) a hatályos gazdálkodási 

szabályzatban foglaltak szerint kell. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi 

teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet 

sor.  

Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (a 

települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének határozata, szerződés, számla) 

bemutatja és a készpénz felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon 

belül a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának jelzi.  
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c) Pénzügyi ellenjegyzés  

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a hatályos gazdálkodási szabályzatban 

foglaltak szerint kell. A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, 

valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.  

A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy 

nem végezheti.  

 

d) Érvényesítés  

Az érvényesítést a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.  

 

e) A teljesítés igazolása  

A teljesítés igazolását a hatályos gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint lehet végezni.  

 

A 4.1. a)-e) pontjaiban foglaltak Tiszavasvári Város Önkormányzata Gazdálkodási 

Szabályzatában részletesen kifejtésre kerülnek. 

 

4.2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése, adószám és 

bankszámlái  

 

A nemzetiségi önkormányzat 2012-től önálló bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Ezek 

a változások a Magyar Államkincstár által vezetett "'Törzskönyvi nyilvántartáson" átvezetésre 

kerültek.  

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 

pénzforgalmát a helyi önkormányzat által választott banknál megnyitott és forrásai terhére 

fenntartott önálló fizetési bankszámlán köteles lebonyolítani.  

 

4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje  

 

A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait 

elkülönítetten vezeti.  

A 368/2011.(XI1.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott 

adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 

egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Polgármesteri Hivatal jegyzője 

együttesen felelősek.  

 

5. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési támogatása  

 

A nemzetiségi önkormányzat feladatai ellátáshoz tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 

helyiséget nem igényel.  

A nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a 

testületi ülések és döntések előkészítését, a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 

sokszorosítási, postázási feladatokat a helyi önkormányzat biztosítja. 

A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához 2016. évben saját 

forrásból költségvetési támogatást nem nyújt. 

 

6. A nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek törvényessége 

 

A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a 

helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat 

testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
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7. Belső ellenőrzés 

 

A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a 

függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi. A belső kontrollrendszer kialakításánál 

figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. Előírásait, továbbá az államháztartásért 

felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. A nemzetiségi 

önkormányzat belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal megbízott belső ellenőre végzi. 

Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben 

meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső 

ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

 

8. Záró rendelkezések  

 

Jelen együttműködési megállapodás nem a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladatok 

ellátására irányul. Az együttműködési megállapodást évente január 31. napjáig felül kell 

vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A jegyző a megállapodás vonatkozó 

jogszabályok változása miatti módosításának szükségességét a helyi és a nemzetiségi 

önkormányzatnak jelzi. A jelzés alapján a Képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén módosítja.  

 

Az együttműködési megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

12/2016.(I.27.) számú határozatával, Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő - testülete a ../2016. (I…..) RNÖ számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Tiszavasvári, 2016. január ..    Tiszavasvári, 2016. január  .. 

 

 

 

 

 ..……………………………    ……………………………………. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                  Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi 

              képviseletében                                             Önkormányzata képviseletében 

              Dr. Fülöp Erik                                                            Balogh István 

                polgármester                                                                     elnök 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés írásbeli határozathozatali döntés jóváhagyásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a határozat-tervezetben pontatlanul alkalmazták a rövidítés 

során a képző központ nevét. Ezért javasolja a 2. sorban a továbbiakban Nyírvidék TISZK 

helyett Nyírvidék Képző Központot alkalmazni, illetve a 2. pontban úgy írták, hogy Kft., ott is 

Nyírvidék Képző Központ legyen feltüntetve. 

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára a témafelelős által elhangzott kiegészítéssel együtt.  

 

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

polgármester a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt a határozat-tervezetet 

szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2016.(I.27.) Kt. számú 

határozata 

 

Írásbeli határozathozatali döntés jóváhagyása 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírvidék Képző Központ 

Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nyírvidék Képző Központ) által megkötendő szerződésekről a 

Nyírvidék Képző Központ alapító okirata 11. pont 3. bekezdése alapján hozott polgármesteri 

döntéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:  

 

 

1. Jóváhagyja utólagosan a polgármester írásbeli szavazatát a 

  

a.) Martin Steel Capital Kft -vel (5440 Kunszentmárton, Tiszakürti út 6.) kötendő bérleti, 

illetve szolgáltatási szerződések megkötéséhez, melyek a határozat 1. számú 

mellékletében találhatóak. 

 

b.) Pastrovics Zoltánné egyéni vállalkozóval (4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 26.) 

kötendő bérleti, illetve szolgáltatási szerződések megkötéséhez, melyek a határozat 2. 

számú mellékletében találhatóak. 
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c.) Szabolcsi Ízek Innovatív Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Rigó utca 12.) kötendő bérleti, 

illetve szolgáltatási szerződések megkötéséhez, melyek a határozat 3. számú 

mellékletében találhatóak. 

 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Nyírvidék Képző Központ ügyvezetőjét jelen 

határozatról tájékoztassa. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal                  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                                 13/2016.(I.27.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 

 

 

B é r l e t i     s z e r z ő d é s   (tervezet) 

 

amely létrejött egyfelől NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, 

Árok u. 53., cégjegyzékszám: 15-09-073868 , adószám: 14644610-2-15, képviseli: Gaszperné 

Román Margit), mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó);  

másfelől a MARTIN STEEL Capital Kft., (székhely:  5440 Kunszentmárton, Tiszakürti 

út 6., cégjegyzékszám: 16- 09-015563, adószám: 24821559-2-16 , képviseli: ….),  mint bérlő 

(a továbbiakban: bérlő) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

1. Bérbeadó kizárólagos használatában áll a 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. sz. alatti 

ingatlanon lévő képző központ, amely tanműhelyeket, irodákat és kiszolgáló 

helyiségeket foglal magában. Hrsz: 1022/1 

 

2. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi kizárólag tanulószerződéses gyakorlati képzés 

céljára a Bérbeadó tulajdonát képező 1.) pont szerinti ingatlanának a tanműhelyeit azok 

eszközeivel, felszerelésével együtt, az 1. sz. mellékletet képző Órarend szerinti 

időtartamra, a 2015/16-os / 2016/17-es / 2017/18-as tanévben a hozzájuk kapcsolódó 

kiszolgáló helyiségek  Bérbeadóval közös használata mellett. 

 

A bérlemények összesített kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az igénybe vett 

tanműhelyek összesen 352,49 m2 területűek. Bérbeadó ezen túlmenően egy 33,04 m2 

alapterületű iroda használatát engedélyezi a fenti képzéssel összefüggő 

adminisztrációs feladatok elvégzésére Bérlő rendelkezésére. 

 

3. Felek a bérleti jogviszonyt 2016.év 01. hó 01. napjától kezdődően létesítik, amely 

bérleti jogviszony  meghatározatlan időre  jön létre a jelen szerződésben írott feltételek 

mellett, azzal, hogy évente szeptember 1-ig a szerződést, kiemelten annak 1. sz. 

mellékletet és a 4. pontját legalább évente, illetve szükség szerint aktualizálják. 
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4. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő 1.200.000-Ft/hó, azaz Egymillió-kétszázezer 

forint / hó bérleti díjat fizet a tárgyhónapra utólagosan,, amelynek esedékessége a 

tárgyhót követő hónap utolsó napja, a Bérbeadó számlája alapján. 

Bérbeadó az esedékes bérleti díjra vonatkozó számláit a tárgyhót követő hónap 10. . 

napjáig kiállítja és 3 munkanapon belül eljuttatja Bérlő részére. A bérleti díj mentes az 

általános forgalmi adó alól. 

A bérleti díjat Bérlő átutalással fizeti meg Bérbeadó 11744003-20618142 számú 

bankszámlájára. 

 

5. A felmerülő rezsiköltségeket a bérleti díj már tartalmazza, azokért a Bérlő egyéb díjat, 

költséget nem köteles fizetni, de a Felek megállapodhatnak az ingatlan használatával 

kapcsolatos egyéb szolgáltatás külön megállapodásban történő igénybevételére is. 

6. Bérbeadó kiköti, Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérlő csak a bérleti díj, és rezsitérítéssel 

rendezett hónapokban használhatja a bérleményt; amennyiben a fizetési 

kötelezettséggel a fizetési határnapot követő 5 napon túl elmarad, úgy  Bérlő jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

7. Felek megállapodnak abban, hogy felmondási időként mindkét felet illetően 1, azaz 

egy hónapot határoznak meg azzal, hogy a felmondást a másik féllel előre és írásban, 

igazolható módon kell közölni, és az a hónap végére szólhat (rendes felmondás). 

 

8. Rendkívüli felmondási ok esetén a bérleti jogviszony azonnali hatállyal mondható fel a 

másik fél részéről, amikor is  Bérlő haladéktalanul köteles kiüríteni a bérleményt. 

Rendkívüli felmondási okok a bérleti díj 5 napon túli elmaradása, a bérlemény 

rongálása, nem megfelelő magatartás tanúsítása a Bérlő részéről, illetve a bérlemény 

használatának akadályozása a Bérbeadó  részéről. 

 

9. A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésekor Bérlő köteles a felmondási 

idő utolsó napján az ingatlant Bérbeadó részére eredeti állapotban átadni. 

 

10. Amennyiben az ingatlan a Bérlő hibájából, vagy magatartására visszavezethető okból 

megsérül, vagy használhatatlanná válik, úgy Bérlő köteles azt kijavíttatni saját 

költségén; amennyiben a kijavítás nem gazdaságos, úgy a sérülést, stb. megelőzően 

fennálló állapot szerinti értékét Bérbeadónak megtéríteni. 
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11. Bérlő kötelezi magát arra, hogy az ingatlant rendeltetésszerűen, az általa a jelen bérleti 

jogviszony létesítésekor megjelölt célra és ütemezés szerint használja; állagát és 

eszközeit megóvja; meg nem terheli; és másnak használatra nem engedi át, más 

személyek / tanulócsoportok részére az ingatlan használatát nem teszi lehetővé, kivéve, 

ha erre Bérbeadó kifejezetten és írásban előre engedélyt ad.  

 

12. A bérleti jogviszony bármilyen módon történő megszűnésekor Bérlő ugyancsak tiszta 

állapotban köteles az ingatlant visszaszolgáltatni Bérbeadó részére, annak átvett 

tartozékaival és felszereléseivel együttesen. A hiányzó tartozékokat, felszerelési 

tárgyakat a visszaszolgáltatáskor érvényes beszerzési áron köteles megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor elhelyezésre nem tarthat 

igényt; elhelyezéséről saját maga köteles gondoskodni, ideértve valamennyi, az 

ingatlant addig bármilyen címen használó személyt, szervezetet is, akár jogszerűen 

tartózkodott ott, akár nem. 

 

Bérlő köteles gondoskodni ezen személyek / szervezetek kiköltözéséről és szükség 

szerinti kijelentkezéséről is a jogviszony megszűnésekor.  

Jelen szerződést a felek, a mellékletként csatolandó órarend és tanműhely kimutatással együtt 

– elolvasás után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. Bérlő 

tudomásul veszi, hogy jelen bérleti szerződés a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. 

taggyűlésének jóváhagyása napján válik érvényessé. 

Nyíregyháza, 2015. 12. ... 

 

  ...............................................   ..............................................  

              bérbeadó          bérlő 

 

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft      

                  ügyvezető                

 

felnőttképzési szakmai vezető                                     pénzügyi ellenjegyző 

 

jogi ellenjegyző 
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            1. számú melléklet 

 

 

065 (2015-2016)

Lánghegesztő tanműhely

Tanműhelyfelelős: Tálas Péter

A hét (páros)

S.sz. Tanórák Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

0. 7:00-8:00 0 0 0 0 0

1. 8:00-9:00 TSZ 9/3 he TP 0 0 0 0

2. 9:00-10:00 TSZ 9/3 he TP 0 0 0 0

3. 10:00-11:00 TSZ 9/3 he TP 0 0 0 0

4. 11:00-12:00 TSZ 9/3 he TP 0 0 0 0

5. 12:00-13:00 TSZ 9/3 he2 MJ 0 0 0 0

6. 13:00-14:00 TSZ 9/3 he2 MJ 0 0 0 0

7. 14:00-15:00 TSZ 9/3 he2 MJ 0 0 0 0

8. 15:00-16:00 0 0 0 0 0

9. 16:00-17:00 0 0 0 0 0

10. 17:00-18:00 0 0 0 0 0

11. 18:00-19:00 0 0 0 0 0

12. 19:00-20:00 0 0 0 0 0

13. 20:00-21:00 0 0 0 0 0

14. 21:00-22:00 0 0 0 0 0

Készült a tanterem órarend alapján.

……………………………….

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.
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067 (2015-2016)

Fémipari alapképző és mechanikai tanműhely

Tanműhelyfelelős: Hajdu Szabolcs

A hét (páros)

S.sz. Tanórák Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

0. 7:00-8:00 0 0 0 0 0

1. 8:00-9:00 TSZ 9/3 he2 MJ TSZ 9/3 he TP
TSZ 9/2 épszerk 

TP+BCS

TSZ 9/2 épszerk 

TP+BCS
0

2. 9:00-10:00 TSZ 9/3 he2 MJ TSZ 9/3 he TP
TSZ 9/2 épszerk 

TP+BCS

TSZ 9/2 épszerk 

TP+BCS
0

3. 10:00-11:00 TSZ 9/3 he2 MJ TSZ 9/3 he TP
TSZ 9/2 épszerk 

TP+BCS

TSZ 9/2 épszerk 

TP+BCS
0

4. 11:00-12:00 TSZ 9/3 he2 MJ TSZ 9/3 he TP
TSZ 9/2 épszerk 

TP+BCS
TSZ 9/2 épszerk TP+BCS 0

5. 12:00-13:00 TSZ 9/3 he TP 0
TSZ 9/2 épszerk 

TP+BCS
0 0

6. 13:00-14:00 TSZ 9/3 he TP 0
TSZ 9/2 épszerk 

TP+BCS
0 0

7. 14:00-15:00 TSZ 9/3 he TP 0
TSZ 9/2 épszerk 

TP+BCS
0 0

8. 15:00-16:00 0 0 0 0 0

9. 16:00-17:00 0 0 0 0 0

10. 17:00-18:00 0 0 0 0 0

11. 18:00-19:00 0 0 0 0 0

12. 19:00-20:00 0 0 0 0 0

13. 20:00-21:00 0 0 0 0 0

14. 21:00-22:00 0 0 0 0 0

Készült a tanterem órarend alapján.

……………………………….

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

 
 

 

 

 

 



184 

 

 

 

 

110 (2015-2016)

Gépészeti alapozó tanműhely

Tanműhelyfelelős: Molnár József

A hét (páros)

S.sz. Tanórák Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

0. 7:00-8:00 0 0 0 0 0

1. 8:00-9:00 TSZ 9/3 ig HSZ TSZ 9/3 ig HSZ TSZ 9/2 szk HSZ TSZ 9/2 szk HSZ 0

2. 9:00-10:00 TSZ 9/3 ig HSZ TSZ 9/3 ig HSZ TSZ 9/2 szk HSZ TSZ 9/2 szk HSZ 0

3. 10:00-11:00 TSZ 9/3 ig HSZ TSZ 9/3 ig HSZ TSZ 9/2 szk HSZ TSZ 9/2 szk HSZ 0

4. 11:00-12:00 TSZ 9/3 ig HSZ TSZ 9/3 ig HSZ TSZ 9/2 szk HSZ TSZ 9/2 szk HSZ 0

5. 12:00-13:00 TSZ 9/3 ig HSZ TSZ 9/3 ig HSZ TSZ 9/2 szk HSZ 0 0

6. 13:00-14:00 TSZ 9/3 ig HSZ 0 TSZ 9/2 szk HSZ 0 0

7. 14:00-15:00 TSZ 9/3 ig HSZ 0 0 0 0

8. 15:00-16:00 0 0 0 0 0

9. 16:00-17:00 0 0 0 0 0

10. 17:00-18:00 0 0 0 0 0

11. 18:00-19:00 0 0 0 0 0

12. 19:00-20:00 0 0 0 0 0

13. 20:00-21:00 0 0 0 0 0

14. 21:00-22:00 0 0 0 0 0

Készült a tanterem órarend alapján.

……………………………….

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.
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113 (2015-2016)

Pályaválasztási oktató labor

Tanműhelyfelelős: Kozsla Viktória

A hét (páros)

S.sz. Tanórák Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

0. 7:00-8:00 0 0 0 0 0

1. 8:00-9:00 0 0 0 0 0

2. 9:00-10:00 0 0 0 0 0

3. 10:00-11:00 0 0 0 0 0

4. 11:00-12:00 0 0 0 0 0

5. 12:00-13:00 0 TSZ 9/3 he TP 0 0 0

6. 13:00-14:00 0 0 0 0 0

7. 14:00-15:00 0 0 0 0 0

8. 15:00-16:00 0 0 0 0 0

9. 16:00-17:00 0 0 0 0 0

10. 17:00-18:00 0 0 0 0 0

11. 18:00-19:00 0 0 0 0 0

12. 19:00-20:00 0 0 0 0 0

13. 20:00-21:00 0 0 0 0 0

14. 21:00-22:00 0 0 0 0 0

Készült a tanterem órarend alapján.

……………………………….

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.
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S z o l g á l t a t á s i   s z e r z ő d é s (tervezet) 

 
 
 
amely létrejött egyfelől a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53., 
cégjegyzékszám: 15-09-073868, adószám: 14644610-2-15, képviseli: Gaszperné Román Margit ügyvezető) mint 
a szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: Szolgáltató);  
másfelől a MARTIN STEEL Capital Kft., (székhely:  5440 Kunszentmárton, Tiszakürti út 6., cégjegyzékszám: 16- 
09-015563, adószám: 24821559-2-16 , képviseli: ….) mint a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: igénybe 
vevő) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
 
1.) Felek elöljáróban rögzítik, hogy közöttük – a Szolgáltató kizárólagos használatában álló, a 4400 Nyíregyháza, 
Árok u. 53. sz. alatti ingatlanon lévő képző központ (amely tanműhelyeket, irodákat és kiszolgáló helyiségeket is 
magában foglal) vonatkozásában – bérleti szerződés jött létre a mai napon, amely bérleti szerződéshez 
elválaszthatatlan részként csatlakozik a jelen szerződés. 
Felek rögzítik továbbá, hogy a bérleti szerződés a jelen szolgáltatási szerződés nélkül, illetve a jelen szolgáltatási 
szerződés a bérleti szerződés nélkül hatálytalan; azok csak együttesen érvényesek és csak együttesen  
értelmezhetőek. 
Bármelyik szerződés bárminemű módosítása, korrekciója csak írásban érvényes, és automatikusan magával 
vonja a kapcsolódó másik szerződés szükség szerinti módosítását, korrekcióját. 
 
2.) A fentiekre figyelemmel felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlati képzés céljára bérelt ingatlanhoz 
kötelező jelleggel kapcsolódnak az alábbi szolgáltatások, melyek igénybe vétele elengedhetetlen a gyakorlati 
képzés megfelelőségéhez: 
 
2.1.) Felek megállapodnak abban, hogy – miután Szolgáltató rendelkezik erre vonatkozóan képzett és gyakorlott 
humán és egyéb erőforrással – Szolgáltató biztosítja igénybe vevő részére főszolgáltatásként a gyakorlati képzés 
megvalósíthatóságához: 
Szerszámkészítő 9/2. csoport (10 fő) szakmai gyakorlati oktatásához (OKJ száma:34 521 10) 
Ipari gépész 9/3. csoport (10 fő) szakmai gyakorlati oktatásához (OKJ száma: 34 521 04) 
Épület-és szerkezetlakatos 9/2 _1. csoport (9 fő) szakmai gyakorlati oktatásához (OKJ száma: 34 582 03) 
Épület-és szerkezetlakatos 9/2 _2. csoport (9 fő) szakmai gyakorlati oktatásához (OKJ száma: 34 582 03) 
Hegesztő 9/3. _1. csoport (8 fő) szakmai gyakorlati oktatásához (OKJ száma:34 521 06) 
Hegesztő 9/3. _2. csoport (9 fő) szakmai gyakorlati oktatásához (OKJ száma:34 521 06) 
 

 a szakképzett és gyakorlott oktatókat, megfelelő létszámban;  
 a szükséges egyéb eszközöket, melyeket a bérleti szerződés nem tartalmaz; 
 a képzéshez szükséges anyagokat, és segédanyagokat; 
 a szükséges védőeszközöket; 
 a képzés során felhasználásra kerülő elektromos és egyéb szükséges energiát (amely nem azonos a 

bérleti szerződésben írott energiával); 
 
2.2.) Felek megállapodnak abban, hogy – miután Szolgáltató rendelkezik erre vonatkozóan is képzett és 
gyakorlott humán és egyéb erőforrással – biztosítja igénybe vevő részére az alábbi – adminisztratív jellegű – 
szolgáltatásokat: 

 a képzés szervezése; 
 a képzés teljeskörű dokumentálása; 
 a felmerülő bérügyi dokumentálás, bérszámfejtésre történő előkészítés; 
 a munka-, tűz-, baleset-, és környezetvédelmi oktatások; 
 a tanulóknak nyújtott képzésben tartási és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások, amelyek a tanulók 

motivációját és a képzés eredményességét növelik;a képzés teljesítéséhez szükséges, a jogszabályi 
előírások által determinált feltételrendszer; 

 a tanulószerződésekhez kapcsolódó szakmai, pénzügyi és üzletviteli tanácsadás 
 
3.) Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződésnek nem tárgya  

 a felelősségbiztosítás létesítése igénybe vevő által;  
 az étkezési hozzájárulás biztosítása igénybe vevő által; 
 a tanulószerződéses juttatások biztosítása igénybe vevő által. 

 
4.) Felek a jelen szolgáltatási jogviszonyt 2016. január hó 01. napjától kezdődően létesítik – párhuzamosan az 1.) 
pontban már jelzett bérleti jogviszonnyal –, amely jogviszony határozott időre, 2018. június 30. napjáig jön létre a 
jelen szerződésben írott feltételek mellett. 
 
5.) Felek megállapodnak abban, hogy igénybe vevő 2016. augusztus 31-ig 700.000,-Ft/hó, azaz hétszázezer 
forint / hó szolgáltatási díjat fizet, amelynek esedékessége a tárgyhót követő hónap utolsó napja a Szolgáltató 
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számlája alapján.
1
 2016. augusztus 31-et követően Felek a tanulólétszám változása alapján módosítják a 

megállapodás szerinti díjat. 
Szolgáltató az esedékes szolgáltatási díjra vonatkozó számláit a tárgyhónapot követő  hónap 10. napjáig kiállítja 
és 3 munkanapon belül eljuttatja igénybe vevő részére. 
A szolgáltatási díjat igénybe vevő átutalással fizeti meg Szolgáltató 11744003-20618142 sz. bankszámlájára. 
 
Szolgáltató kiköti, igénybe vevő tudomásul veszi, hogy igénybe vevő jogszerűen csak a megfizetett szolgáltatási 
díjjal rendezett hónapokban veheti igénybe a szolgáltatásokat (és használhatja a bérleményt); amennyiben a 
fizetési kötelezettséggel a fizetési határnapon túl 5 nappal elmarad, úgy Szolgáltató a szerződést jogosult 
azonnali hatállyal felmondani. 
 
6.) Felek megállapodnak abban, hogy felmondási időként mindkét felet illetően 1 (egy) hónapot határoznak meg 
azzal, hogy a felmondást a másik féllel előre és írásban, igazolható módon kell közölni, és az a hónap végére 
szólhat (rendes felmondás). 
A szolgáltatási szerződés felmondása egyidejűleg a bérleti szerződés felmondását is jelenti. 
 
Rendkívüli felmondási ok esetén a szolgáltatási jogviszony azonnali hatállyal mondható fel a másik fél részéről – 
amely felmondás szintén kihat a bérleti jogviszonyra is. 
Rendkívüli felmondási okok a szolgáltatási díj meg nem fizetése, illetve a szolgáltatások nem teljesítése a 
Szolgáltató részéről. 
 
A szolgáltatási jogviszony bármely okból történő megszűnésekor igénybe vevő köteles a felmondási idő utolsó 
napjával Szolgáltatóval teljeskörűen elszámolni, illetve az ingatlant Szolgáltató (mint Bérbeadó) részére tiszta 
eredeti állapotban átadni. 
 
7.) Igénybe vevő kötelezi magát arra, hogy a gyakorlati képzés lebonyolításához szükséges, a jelen 
szerződésben körülhatárolt szolgáltatások tekintetében Szolgáltatón kívül más személyt, szervezetet csak 
Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli engedélyével vehet igénybe. 
Amennyiben a jelen szerződésben nem szereplő szolgáltatások iránt merül fel igény igénybe vevő részéről, úgy 
vállalja, hogy elsődlegesen Szolgáltatót keresi meg az igény teljesíthetősége kérdéskörében, és csak azesetben 
fordul más szervezethez, személyhez az igény kielégítése céljából, ha Szolgáltató nem vállalja az igény 
kielégítését. 
 
 
Jelen szerződést a felek,– elolvasás után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
 
 
Nyíregyháza, 2015. december … 
 
 
 
 
  ...............................................   ..............................................  
              bérbeadó          bérlő 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 70. § alapján a teljes ügylet a főszolgáltatás ÁFA kulcsát „veszi fel”. 

70. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak:  
a) az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az e törvényben 

szabályozott adót;  

b) a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás 
igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és 

költségek.  

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó abban az esetben is, ha a járulékos díj és költség áthárítása külön megállapodáson alapul. 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/57250#sid184576
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                                 13/2016.(I.27.) Kt. számú határozat 2. számú melléklete 

 

 

B é r l e t i     s z e r z ő d é s   (tervezet) 

amely létrejött egyfelől NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, 

Árok u. 53., cégjegyzékszám: 15-09-073868 , adószám: 14644610-2-15, képviseli: Gaszperné 

Román Margit), mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó);  

másfelől Pastrovics Zoltánné egyéni vállalkozó., (székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 

26., vállalkozói nyilvántartási szám: 4834594, adószám: 51692656-2-35,),  mint bérlő (a 

továbbiakban: bérlő) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

13. Bérbeadó kizárólagos használatában áll a 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. sz. alatti 

ingatlanon lévő képző központ, amely tanműhelyeket, irodákat és kiszolgáló 

helyiségeket foglal magában. Hrsz: 1022/1 

 

14. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi kizárólag tanulószerződéses gyakorlati képzés 

céljára a Bérbeadó tulajdonát képező 1.) pont szerinti ingatlanának a tanműhelyét 

annak eszközeivel, felszerelésével együtt, az 1. sz. mellékletet képző Órarend szerinti 

időtartamra, a 2015/16-os tanévben a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségek 

Bérbeadóval közös használata mellett. 

 

A bérlemények összesített kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az igénybe vett 

tankonyha 73 m2, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek 65 m2 területűek.  

15. Felek a bérleti jogviszonyt 2016.év 01. hó 01. napjától kezdődően létesítik, amely 

bérleti jogviszony  határozott időre, 2016. augusztus 31-ig  jön létre a jelen 

szerződésben írott feltételek mellett, azzal, hogy évente szeptember 1-ig a szerződést 

Felek meghosszabbíthatják, kiemelten annak 1. sz. mellékletet és a 4. pontjának 

aktualizálása mellett. 

 

16. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő 140.000-Ft/hó, azaz száznegyvenezer forint / 

hó bérleti díjat fizet a tárgyhónapra utólagosan, amelynek esedékessége a tárgyhót 

követő hónap utolsó napja, a Bérbeadó számlája alapján. 
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Bérbeadó az esedékes bérleti díjra vonatkozó számláit a tárgyhót követő hónap 10. 

napjáig kiállítja és 3 munkanapon belül eljuttatja Bérlő részére. A bérleti díj mentes az 

általános forgalmi adó alól. 

A bérleti díjat Bérlő átutalással fizeti meg Bérbeadó 11744003-20618142 számú 

bankszámlájára. 

17. A felmerülő rezsiköltségeket a bérleti díj már tartalmazza, azokért a Bérlő egyéb díjat, 

költséget nem köteles fizetni, de a Felek megállapodhatnak az ingatlan használatával 

kapcsolatos egyéb szolgáltatás külön megállapodásban történő igénybevételére is. 

18. Bérbeadó kiköti, Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérlő csak a bérleti díj, és rezsitérítéssel 

rendezett hónapokban használhatja a bérleményt; amennyiben a fizetési 

kötelezettséggel a fizetési határnapot követő 5 napon túl elmarad, úgy  Bérlő jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

19. Felek megállapodnak abban, hogy felmondási időként mindkét felet illetően 1 , azaz 

egy hónapot határoznak meg azzal, hogy a felmondást a másik féllel előre és írásban, 

igazolható módon kell közölni, és az a hónap végére szólhat (rendes felmondás). 

 

20. Rendkívüli felmondási ok esetén a bérleti jogviszony azonnali hatállyal mondható fel a 

másik fél részéről, amikor is  Bérlő haladéktalanul köteles kiüríteni a bérleményt. 

Rendkívüli felmondási okok a bérleti díj, 5 napon túli elmaradása, a bérlemény 

rongálása, nem megfelelő magatartás tanúsítása a Bérlő részéről, illetve a bérlemény 

használatának akadályozása a Bérbeadó  részéről. 

 

21. A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésekor Bérlő köteles a felmondási 

idő utolsó napján az ingatlant Bérbeadó részére eredeti állapotban átadni. 

 

22. Amennyiben az ingatlan a Bérlő hibájából, vagy magatartására visszavezethető okból 

megsérül, vagy használhatatlanná válik, úgy Bérlő köteles azt kijavíttatni saját 

költségén; amennyiben a kijavítás nem gazdaságos, úgy a sérülést, stb. megelőzően 

fennálló állapot szerinti értékét Bérbeadónak megtéríteni. 

 

23. Bérlő kötelezi magát arra, hogy az ingatlant rendeltetésszerűen, az általa a jelen bérleti 

jogviszony létesítésekor megjelölt célra és ütemezés szerint használja; állagát és 

eszközeit megóvja; meg nem terheli; és másnak használatra nem engedi át, más 



190 

 

személyek / tanulócsoportok részére az ingatlan használatát nem teszi lehetővé, kivéve, 

ha erre Bérbeadó kifejezetten és írásban előre engedélyt ad.  

 

24. A bérleti jogviszony bármilyen módon történő megszűnésekor Bérlő ugyancsak tiszta 

állapotban köteles az ingatlant visszaszolgáltatni Bérbeadó részére, annak átvett 

tartozékaival és felszereléseivel együttesen. A hiányzó tartozékokat, felszerelési 

tárgyakat a visszaszolgáltatáskor érvényes beszerzési áron köteles megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor elhelyezésre nem tarthat 

igényt; elhelyezéséről saját maga köteles gondoskodni, ideértve valamennyi, az 

ingatlant addig bármilyen címen használó személyt, szervezetet is, akár jogszerűen 

tartózkodott ott, akár nem. 

 

Bérlő köteles gondoskodni ezen személyek / szervezetek kiköltözéséről és szükség 

szerinti kijelentkezéséről is a jogviszony megszűnésekor.  

 

Jelen szerződést a felek, a mellékletként csatolandó órarend és tanműhely kimutatással együtt 

– elolvasás után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. Bérlő 

tudomásul veszi, hogy jelen bérleti szerződés a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. 

taggyűlésének jóváhagyása napján válik érvényessé. 

 

 

Nyíregyháza, 2015. 12. ... 

 

  ...............................................   ..............................................  

              bérbeadó          bérlő 

 

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft      

                  ügyvezető                

 

 

felnőttképzési szakmai vezető                                     pénzügyi ellenjegyző 

 

 

jogi ellenjegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

010 (2015-2016)

Tankonyha 

Tanműhelyfelelős: Somogyi Mihály

A hét (páros)

S.sz. Tanórák Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

0. 7:00-8:00 0 0 0 0 0

1. 8:00-9:00
TSZ 9C szakács 

SM 
0 0 0 0

2. 9:00-10:00
TSZ 9C szakács 

SM 
0 0 0 0

3. 10:00-11:00
TSZ 9C szakács 

SM 
0 0 0 0

4. 11:00-12:00
TSZ 9C szakács 

SM 
0 0 0 0

5. 12:00-13:00
TSZ 9C szakács 

SM 
0 0 0 0

6. 13:00-14:00 0 0 0 0 0

7. 14:00-15:00 0 0 0 0 0

8. 15:00-16:00 0 0 0 0 0

9. 16:00-17:00 0 0 0 0 0

10. 17:00-18:00 0 0 0 0 0

11. 18:00-19:00 0 0 0 0 0

12. 19:00-20:00 0 0 0 0 0

13. 20:00-21:00 0 0 0 0 0

14. 21:00-22:00 0 0 0 0 0

Készült a tanterem órarend alapján.

……………………………….

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.
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S z o l g á l t a t á s i   s z e r z ő d é s 

 
 
amely létrejött egyfelől a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53., 
cégjegyzékszám: 15-09-073868, adószám: 14644610-2-15, képviseli: Gaszperné Román Margit ügyvezető) mint 
a szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: Szolgáltató);  
másfelől a Pastrovics Zoltánné egyéni vállalkozó, (székhely:  4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 26., vállalkozói 
nyilvántartási szám: 4834594, adószám: 51692656-2-35, képviseli: Pastrovics Zoltánné) mint a szolgáltatást 
igénybe vevő (a továbbiakban: igénybe vevő) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
 
1.) Felek elöljáróban rögzítik, hogy közöttük – a Szolgáltató kizárólagos használatában álló, a 4400 Nyíregyháza, 
Árok u. 53. sz. alatti ingatlanon lévő képző központ (amely tanműhelyeket, irodákat és kiszolgáló helyiségeket is 
magában foglal) vonatkozásában – bérleti szerződés jött létre a mai napon, amely bérleti szerződéshez 
elválaszthatatlan részként csatlakozik a jelen szerződés. 
Felek rögzítik továbbá, hogy a bérleti szerződés a jelen szolgáltatási szerződés nélkül, illetve a jelen szolgáltatási 
szerződés a bérleti szerződés nélkül hatálytalan; azok csak együttesen érvényesek és csak együttesen  
értelmezhetőek. 
Bármelyik szerződés bárminemű módosítása, korrekciója csak írásban érvényes, és automatikusan magával 
vonja a kapcsolódó másik szerződés szükség szerinti módosítását, korrekcióját. 
 
2.) A fentiekre figyelemmel felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlati képzés céljára bérelt ingatlanhoz 
kötelező jelleggel kapcsolódnak az alábbi szolgáltatások, melyek igénybe vétele elengedhetetlen a gyakorlati 
képzés megfelelőségéhez: 
 
2.1.) Felek megállapodnak abban, hogy – miután Szolgáltató rendelkezik erre vonatkozóan képzett és gyakorlott 
humán és egyéb erőforrással – Szolgáltató biztosítja igénybe vevő részére főszolgáltatásként a gyakorlati képzés 
megvalósíthatóságához: 
Szakács 9.c (13 fő) szakmai gyakorlati oktatásához (OKJ száma: 3481104) 

 a szakképzett és gyakorlott oktatókat, megfelelő létszámban;  
 a szükséges egyéb eszközöket, melyeket a bérleti szerződés nem tartalmaz; 
 a képzéshez szükséges anyagokat, és segédanyagokat; 
 a szükséges védőeszközöket; 
 a képzés során felhasználásra kerülő elektromos és egyéb szükséges energiát (amely nem azonos a 

bérleti szerződésben írott energiával); 
 

A tanulók és a szakképesítések kimutatása az 1. számú mellékletben található. 
 
2.2.) Felek megállapodnak abban, hogy – miután Szolgáltató rendelkezik erre vonatkozóan is képzett és 
gyakorlott humán és egyéb erőforrással – biztosítja igénybe vevő részére az alábbi – adminisztratív jellegű – 
szolgáltatásokat: 

 a képzés szervezése; 
 a képzés teljeskörű dokumentálása; 
 a felmerülő bérügyi dokumentálás, bérszámfejtésre történő előkészítés; 
 a munka-, tűz-, baleset-, és környezetvédelmi oktatások; 
 a tanulóknak nyújtott képzésben tartási és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások, amelyek a tanulók 

motivációját és a képzés eredményességét növelik;a képzés teljesítéséhez szükséges, a jogszabályi 
előírások által determinált feltételrendszer; 

 a tanulószerződésekhez kapcsolódó szakmai, pénzügyi és üzletviteli tanácsadás 
 
3.) Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződésnek nem tárgya  

 a felelősségbiztosítás létesítése igénybe vevő által;  
 az étkezési hozzájárulás biztosítása igénybe vevő által; 
 a tanulószerződéses juttatások biztosítása igénybe vevő által. 

 
4.) Felek a jelen szolgáltatási jogviszonyt 2016. január hó 01. napjától kezdődően létesítik – párhuzamosan az 1.) 
pontban már jelzett bérleti jogviszonnyal –, amely jogviszony meghatározatlan időre  / határozott időre, 20.15. 
augusztus 31 napjáig jön létre a jelen szerződésben írott feltételek mellett. 
 
5.) Felek megállapodnak abban, hogy igénybe vevő havonta, a 2. számú mellékletben szereplő ütemezés szerint 
az ott meghatározott szolgáltatási díjat fizet, amelynek esedékessége a tárgyhót követő hónap utolsó napja a 
Szolgáltató számlája alapján.

2
 Szolgáltató az esedékes szolgáltatási díjra vonatkozó számláit a tárgyhónapot 

követő  hónap 10. napjáig kiállítja és 3 munkanapon belül eljuttatja igénybe vevő részére. 

                                                 
2 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 70. § alapján a teljes ügylet a főszolgáltatás ÁFA kulcsát „veszi fel”. 

70. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak:  
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A szolgáltatási díjat igénybe vevő átutalással fizeti meg Szolgáltató 11744003-20618142 sz. bankszámlájára. 
 
Szolgáltató kiköti, igénybe vevő tudomásul veszi, hogy igénybe vevő jogszerűen csak a megfizetett szolgáltatási 
díjjal rendezett hónapokban veheti igénybe a szolgáltatásokat (és használhatja a bérleményt); amennyiben a 
fizetési kötelezettséggel a fizetési határnapon túl 5 nappal elmarad, úgy Szolgáltató a szerződést jogosult 
azonnali hatállyal felmondani. 
 
6.) Felek megállapodnak abban, hogy felmondási időként mindkét felet illetően 1 (egy) hónapot határoznak meg 
azzal, hogy a felmondást a másik féllel előre és írásban, igazolható módon kell közölni, és az a hónap végére 
szólhat (rendes felmondás). 
A szolgáltatási szerződés felmondása egyidejűleg a bérleti szerződés felmondását is jelenti. 
 
Rendkívüli felmondási ok esetén a szolgáltatási jogviszony azonnali hatállyal mondható fel a másik fél részéről – 
amely felmondás szintén kihat a bérleti jogviszonyra is. 
Rendkívüli felmondási okok a szolgáltatási díj meg nem fizetése, a képzés célját szolgáló, és az ahhoz 
kapcsolódó eszközök rongálása, nem megfelelő magatartás tanúsítása igénybe vevő részéről, illetve a 
szolgáltatások nem teljesítése a Szolgáltató részéről. 
 
A szolgáltatási jogviszony bármely okból történő megszűnésekor igénybe vevő köteles a felmondási idő utolsó 
napjával Szolgáltatóval teljeskörűen elszámolni, illetve az ingatlant Szolgáltató (mint Bérbeadó) részére tiszta 
eredeti állapotban átadni. 
 
7.) Igénybe vevő kötelezi magát arra, hogy a gyakorlati képzés lebonyolításához szükséges, a jelen 
szerződésben körülhatárolt szolgáltatások tekintetében Szolgáltatón kívül más személyt, szervezetet csak 
Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli engedélyével vehet igénybe. 
Amennyiben a jelen szerződésben nem szereplő szolgáltatások iránt merül fel igény igénybe vevő részéről, úgy 
vállalja, hogy elsődlegesen Szolgáltatót keresi meg az igény teljesíthetősége kérdéskörében, és csak azesetben 
fordul más szervezethez, személyhez az igény kielégítése céljából, ha Szolgáltató nem vállalja az igény 
kielégítését. 
 
 
Jelen szerződést a felek,– elolvasás után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
 
 
Nyíregyháza, 2015. ...................................... 
 
 
 
 
  ...............................................   ..............................................  
              bérbeadó          bérlő 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
a) az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az e törvényben 

szabályozott adót;  

b) a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás 
igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és 

költségek.  
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó abban az esetben is, ha a járulékos díj és költség áthárítása külön megállapodáson alapul. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/57250#sid184576
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                                    13/2016.(I.27.) Kt. számú határozat 3. számú melléklete 
 

 

B é r l e t i     s z e r z ő d é s   (tervezet) 

 

amely létrejött egyfelől NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, 

Árok u. 53., cégjegyzékszám: 15-09-073868 , adószám: 14644610-2-15, képviseli: Gaszperné 

Román Margit), mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó);  

másfelől SZABOLCSI ÍZEK INNOVATÍV Kft., (székhely:  4400 Nyíregyháza, Rigó 

utca 12., cégjegyzékszám: 15-09-08076316- 09-015563, adószám: 24372945-2-15, képviseli: 

Dr. Nádasdi Józsefné), mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) között az alulírott napon és helyen 

az alábbiak szerint: 

 

25. Bérbeadó kizárólagos használatában áll a 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. sz. alatti 

ingatlanon lévő képző központ, amely tanműhelyeket, irodákat és kiszolgáló 

helyiségeket foglal magában. Hrsz: 1022/1 

 

26. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi kizárólag tanulószerződéses gyakorlati képzés 

céljára a Bérbeadó tulajdonát képező 1.) pont szerinti ingatlanának a tanműhelyeit azok 

eszközeivel, felszerelésével együtt, az 1. sz. mellékletet képző Órarend szerinti 

időtartamra, a 2015/16-os tanévben a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségek 

Bérbeadóval közös használata mellett. 

 

27. A bérlemények összesített kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az igénybe vett 

tanműhelyek összesen 88,65 m2 területűek. Felek a bérleti jogviszonyt 2016.év 01. hó 

01. napjától kezdődően létesítik, amely bérleti jogviszony  határozott időre, 2016. 

június 30-ig  jön létre a jelen szerződésben írott feltételek mellett. 

28. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő 70.000-Ft/hó, azaz hetvenezer forint / hó 

bérleti díjat fizet májusig, június hónapra 30.000 Ft, azaz harmincezer forint bérleti 

díjat fizet a tárgyhónapra utólagosan, amelynek esedékessége a tárgyhót követő hónap 

utolsó napja, a Bérbeadó számlája alapján. 

Bérbeadó az esedékes bérleti díjra vonatkozó számláit a tárgyhót követő hónap 10. 

napjáig kiállítja és 3 munkanapon belül eljuttatja Bérlő részére. A bérleti díj mentes az 

általános forgalmi adó alól. 
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A bérleti díjat Bérlő átutalással fizeti meg Bérbeadó 11744003-20618142 számú 

bankszámlájára. 

29. A felmerülő rezsiköltségeket a bérleti díj már tartalmazza, azokért a Bérlő egyéb díjat, 

költséget nem köteles fizetni, de a Felek megállapodhatnak az ingatlan használatával 

kapcsolatos egyéb szolgáltatás külön megállapodásban történő igénybevételére is. 

30. Bérbeadó kiköti, Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérlő csak a bérleti díj, és rezsitérítéssel 

rendezett hónapokban használhatja a bérleményt; amennyiben a fizetési 

kötelezettséggel a fizetési határnapot követő 5 napon túl elmarad, úgy  Bérlő jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

31. Felek megállapodnak abban, hogy felmondási időként mindkét felet illetően 1, azaz 

egy hónapot határoznak meg azzal, hogy a felmondást a másik féllel előre és írásban, 

igazolható módon kell közölni, és az a hónap végére szólhat (rendes felmondás). 

 

32. Rendkívüli felmondási ok esetén a bérleti jogviszony azonnali hatállyal mondható fel a 

másik fél részéről, amikor is  Bérlő haladéktalanul köteles kiüríteni a bérleményt. 

Rendkívüli felmondási okok a bérleti díj 5 napon túli elmaradása, illetve a bérlemény 

használatának akadályozása a Bérbeadó  részéről. 

 

33. A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnésekor Bérlő köteles a felmondási 

idő utolsó napján az ingatlant Bérbeadó részére eredeti állapotban átadni. 

 

34. Amennyiben az ingatlan a Bérlő hibájából, vagy magatartására visszavezethető okból 

megsérül, vagy használhatatlanná válik, úgy Bérlő köteles azt kijavíttatni saját 

költségén; amennyiben a kijavítás nem gazdaságos, úgy a sérülést, stb. megelőzően 

fennálló állapot szerinti értékét Bérbeadónak megtéríteni. 

 

35. Bérlő kötelezi magát arra, hogy az ingatlant rendeltetésszerűen, az általa a jelen bérleti 

jogviszony létesítésekor megjelölt célra és ütemezés szerint használja; állagát és 

eszközeit megóvja; meg nem terheli; és másnak használatra nem engedi át, más 

személyek / tanulócsoportok részére az ingatlan használatát nem teszi lehetővé, kivéve, 

ha erre Bérbeadó kifejezetten és írásban előre engedélyt ad.  
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36. A bérleti jogviszony bármilyen módon történő megszűnésekor Bérlő ugyancsak tiszta 

állapotban köteles az ingatlant visszaszolgáltatni Bérbeadó részére, annak átvett 

tartozékaival és felszereléseivel együttesen. A hiányzó tartozékokat, felszerelési 

tárgyakat a visszaszolgáltatáskor érvényes beszerzési áron köteles megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor elhelyezésre nem tarthat 

igényt; elhelyezéséről saját maga köteles gondoskodni, ideértve valamennyi, az 

ingatlant addig bármilyen címen használó személyt, szervezetet is, akár jogszerűen 

tartózkodott ott, akár nem. 

 

Bérlő köteles gondoskodni ezen személyek / szervezetek kiköltözéséről és szükség 

szerinti kijelentkezéséről is a jogviszony megszűnésekor.  

 

Jelen szerződést a felek, a mellékletként csatolandó órarend és tanműhely kimutatással együtt 

– elolvasás után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. Bérlő 

tudomásul veszi, hogy jelen bérleti szerződés a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. 

taggyűlésének jóváhagyása napján válik érvényessé. 

 

Nyíregyháza, 2015. 12. ... 

 

  ...............................................   ..............................................  

              bérbeadó          bérlő 

 

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft      

                  ügyvezető                

 

 

felnőttképzési szakmai vezető                                     pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

jogi ellenjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

             1. számú melléklet 

 

1/17 (2015-2016)

Tanulói oktatólabor

Tanműhelyfelelős: Horváth Péter

A hét (páros)

S.sz. Tanórák Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

0. 7:00-8:00 0 0 0 0 0

1. 8:00-9:00 0 0 0 0 0

2. 9:00-10:00 0 0 0 0

3. 10:00-11:00 0 0 0 0 0

4. 11:00-12:00 0 0 TSZ 2/14ÉT PZS 0 0

5. 12:00-13:00 0 0 TSZ 2/14ÉT PZS 0 0

6. 13:00-14:00 0 0 TSZ 2/14ÉT PZS 0 0

7. 14:00-15:00 TSZ 2/14ÉT VSZ 0 TSZ 2/14ÉT PZS 0 0

8. 15:00-16:00 TSZ 2/14ÉT VSZ 0 TSZ 2/14ÉT PZS 0 0

9. 16:00-17:00 TSZ 2/14ÉT VSZ 0 0 0

10. 17:00-18:00 TSZ 2/14ÉT VSZ 0 0 0 0

11. 18:00-19:00 TSZ 2/14ÉT VSZ 0 0 0 0

12. 19:00-20:00 TSZ 2/14ÉT VSZ 0 0 0 0

13. 20:00-21:00 0 0 0 0 0

14. 21:00-22:00 0 0 0 0 0

Készült a tanterem órarend alapján.

……………………………….

Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.
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S z o l g á l t a t á s i   s z e r z ő d é s (tervezet) 

 
 
amely létrejött egyfelől a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53., 
cégjegyzékszám: 15-09-073868, adószám: 14644610-2-15, képviseli: Gaszperné Román Margit ügyvezető) mint 
a szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: Szolgáltató);  
másfelől a  SZABOLCSI ÍZEK INNOVATÍV Kft., (székhely:  4400 Nyíregyháza, Rigó utca 12., cégjegyzékszám: 
15-09-080763, adószám: 24372945-2-15, képviseli: Dr. Nádasdi Józsefné) mint a szolgáltatást igénybe vevő (a 
továbbiakban: igénybe vevő) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
 
1.) Felek elöljáróban rögzítik, hogy közöttük – a Szolgáltató kizárólagos használatában álló, a 4400 Nyíregyháza, 
Árok u. 53. sz. alatti ingatlanon lévő képző központ (amely tanműhelyeket, irodákat és kiszolgáló helyiségeket is 
magában foglal) vonatkozásában – bérleti szerződés jött létre a mai napon, amely bérleti szerződéshez 
elválaszthatatlan részként csatlakozik a jelen szerződés. 
Felek rögzítik továbbá, hogy a bérleti szerződés a jelen szolgáltatási szerződés nélkül, illetve a jelen szolgáltatási 
szerződés a bérleti szerződés nélkül hatálytalan; azok csak együttesen érvényesek és csak együttesen  
értelmezhetőek. 
Bármelyik szerződés bárminemű módosítása, korrekciója csak írásban érvényes, és automatikusan magával 
vonja a kapcsolódó másik szerződés szükség szerinti módosítását, korrekcióját. 
 
2.) A fentiekre figyelemmel felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlati képzés céljára bérelt ingatlanhoz 
kötelező jelleggel kapcsolódnak az alábbi szolgáltatások, melyek igénybe vétele elengedhetetlen a gyakorlati 
képzés megfelelőségéhez: 
 
2.1.) Felek megállapodnak abban, hogy – miután Szolgáltató rendelkezik erre vonatkozóan képzett és gyakorlott 
humán és egyéb erőforrással – Szolgáltató biztosítja igénybe vevő részére főszolgáltatásként a gyakorlati képzés 
megvalósíthatóságához: 

 a szakképzett és gyakorlott oktatókat, megfelelő létszámban; 
3
 

 a szükséges egyéb eszközöket, melyeket a bérleti szerződés nem tartalmaz; 
 a képzéshez szükséges anyagokat, és segédanyagokat; 
 a szükséges védőeszközöket; 
 a képzés során felhasználásra kerülő elektromos és egyéb szükséges energiát (amely nem azonos a 

bérleti szerződésben írott energiával); 
 

A tanulók és a szakképesítések kimutatása az 1. számú mellékletben található. 
 
2.2.) Felek megállapodnak abban, hogy – miután Szolgáltató rendelkezik erre vonatkozóan is képzett és 
gyakorlott humán és egyéb erőforrással – biztosítja igénybe vevő részére az alábbi – adminisztratív jellegű – 
szolgáltatásokat: a 2/14. évfolyamon tanuló 15 fő gyakorlati képzéséhez az OKJ 54 541 02 
 Élelmiszeripari technikus szakképesítés megszerzésére 

 a képzés szervezése; 
 a képzés teljeskörű dokumentálása; 
 a felmerülő bérügyi dokumentálás, bérszámfejtésre történő előkészítés; 
 a munka-, tűz-, baleset-, és környezetvédelmi oktatások; 
 a tanulóknak nyújtott képzésben tartási és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások, amelyek a tanulók 

motivációját és a képzés eredményességét növelik;a képzés teljesítéséhez szükséges, a jogszabályi 
előírások által determinált feltételrendszer; 

 a tanulószerződésekhez kapcsolódó szakmai, pénzügyi és üzletviteli tanácsadás 
 
3.) Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződésnek nem tárgya  

 a felelősségbiztosítás létesítése igénybe vevő által;  
 az étkezési hozzájárulás biztosítása igénybe vevő által; 
 a tanulószerződéses juttatások biztosítása igénybe vevő által. 

 
4.) Felek a jelen szolgáltatási jogviszonyt 2016. január hó 01. napjától kezdődően létesítik – párhuzamosan az 1.) 
pontban már jelzett bérleti jogviszonnyal –, amely jogviszony határozott időre, 20.16. június 30 napjáig jön létre a 
jelen szerződésben írott feltételek mellett. 
 
5.) Felek megállapodnak abban, hogy igénybe vevő 30.000 Ft/hó, azaz harmincezer forint/hó szolgáltatási díjat

4
 

fizet, amelynek esedékessége a tárgyhót követő hónap utolsó napja a Szolgáltató számlája alapján.
5
 Szolgáltató 

                                                 
3
 Megjegyzés: Amennyiben ezt a szolgáltatás-elemet nem kívánja a szolgáltatást igénylő, úgy a szolgáltatási díj csökkenhet.  

4 Lásd 1. megjegyzés 

5 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 70. § alapján a teljes ügylet a főszolgáltatás ÁFA kulcsát „veszi fel”. 

70. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak:  
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az esedékes szolgáltatási díjra vonatkozó számláit a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kiállítja és 3 
munkanapon belül eljuttatja igénybe vevő részére. 
A szolgáltatási díjat igénybe vevő átutalással fizeti meg Szolgáltató 11744003-20618142 sz. bankszámlájára. 
 
Szolgáltató kiköti, igénybe vevő tudomásul veszi, hogy igénybe vevő jogszerűen csak a megfizetett szolgáltatási 
díjjal rendezett hónapokban veheti igénybe a szolgáltatásokat (és használhatja a bérleményt); amennyiben a 
fizetési kötelezettséggel a fizetési határnapon túl 5 nappal elmarad, úgy Szolgáltató a szerződést jogosult 
azonnali hatállyal felmondani. 
 
6.) Felek megállapodnak abban, hogy felmondási időként mindkét felet illetően 1 (egy) hónapot határoznak meg 
azzal, hogy a felmondást a másik féllel előre és írásban, igazolható módon kell közölni, és az a hónap végére 
szólhat (rendes felmondás). 
A szolgáltatási szerződés felmondása egyidejűleg a bérleti szerződés felmondását is jelenti. 
 
Rendkívüli felmondási ok esetén a szolgáltatási jogviszony azonnali hatállyal mondható fel a másik fél részéről – 
amely felmondás szintén kihat a bérleti jogviszonyra is. 
Rendkívüli felmondási okok a szolgáltatási díj meg nem fizetése, a képzés célját szolgáló, és az ahhoz 
kapcsolódó eszközök rongálása, nem megfelelő magatartás tanúsítása igénybe vevő részéről, illetve a 
szolgáltatások nem teljesítése a Szolgáltató részéről. 
 
A szolgáltatási jogviszony bármely okból történő megszűnésekor igénybe vevő köteles a felmondási idő utolsó 
napjával Szolgáltatóval teljeskörűen elszámolni, illetve az ingatlant Szolgáltató (mint Bérbeadó) részére tiszta 
eredeti állapotban átadni. 
 
7.) Igénybe vevő kötelezi magát arra, hogy a gyakorlati képzés lebonyolításához szükséges, a jelen 
szerződésben körülhatárolt szolgáltatások tekintetében Szolgáltatón kívül más személyt, szervezetet csak 
Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli engedélyével vehet igénybe. 
Amennyiben a jelen szerződésben nem szereplő szolgáltatások iránt merül fel igény igénybe vevő részéről, úgy 
vállalja, hogy elsődlegesen Szolgáltatót keresi meg az igény teljesíthetősége kérdéskörében, és csak azesetben 
fordul más szervezethez, személyhez az igény kielégítése céljából, ha Szolgáltató nem vállalja az igény 
kielégítését. 
 
 
Jelen szerződést a felek,– elolvasás után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
 
 
Nyíregyháza, 2015. december… 
 
 
 
 
  ...............................................   ..............................................  
              bérbeadó          bérlő 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         
a) az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az e törvényben 

szabályozott adót;  

b) a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás 
igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és 

költségek.  
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó abban az esetben is, ha a járulékos díj és költség áthárítása külön megállapodáson alapul. 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés intézményvezetői munkakör módosításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Cziáky Tímea köztisztviselő   

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Azt szeretné elmondani, hogy tegnap bizottsági ülésen jegyző asszonyhoz fordult kérdéssel 

ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Ugye Nácsáné Dr. Kalán Eszter közalkalmazotti 

kinevezésének, munkakörének módosításáról beszélünk. Feltette kérdésként, hogy a bíróság 

négy testületi határozatot megsemmisített, ezt a Kúria is jóváhagyta már, és ezek a 

határozatok nem élnek. Ebből az egyik határozat az volt, hogy a közalkalmazotti kinevezést is 

megszüntette ezzel a határozat megsemmisítéssel a bíróság. Azt a választ kapta jegyző 

asszonytól, hogy ez nincs hatással a mostani munkakör módosításra, de ettől függetlenül 

bizonytalanná vált, és nem igazán tudja eldönteni, hogy ez most így jogszerű-e. Mert ha a 

bíróság megsemmisített egy közalkalmazotti kinevezést, ami a szakértői véleményben a 

kormányhivatal által le is van írva, akkor hogyan tudnak most módosítani egy közalkalmazotti 

munkakört, ha nem létezik kinevezés. Ő nem jogász, jogtudós. Ugyan kapott választ jegyző 

asszonytól erre a kérdésre, de volt már rá példa - és nem megbántani szeretné -, mint itt az 

adott bírósági ítéletek sora is mutatja, hogy azok a jogértelmezések és döntések nem állták 

meg a helyüket, amik itt születtek. Úgyhogy ebben a napirendben tanácstalanná vált, nem is 

kér igazán most véleményt ezzel kapcsolatban, vagy javaslatot. A saját dilemmáját szerette 

volna elmondani, úgyhogy ebben a napirendben tartózkodni fog. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Tegnap válaszolt, nem tud rá mást válaszolni. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérte jegyző asszonyt, hogy mondja el még egyszer a választ, mert ő nem hallotta. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Mi volt a kérdés?  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Jogilag megállja-e a helyét az, tehát módosíthatja-e a képviselő-testület Nácsáné Dr. Kalán 

Eszter közalkalmazotti munkakörét úgy, hogy született egy bírósági döntés, ami a testületi 

határozatot megsemmisítette, amivel Nácsáné Dr. Kalán Eszter közalkalmazotti kinevezését 

határozatlan időre jóváhagyták. Ezt azért is kérdezte, ha már belefolynak ebbe a dologba, mert 
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tudtával új közalkalmazotti kinevezés nem született azóta. De lehet ő tudja rosszul. Tehát ha 

valami nincs, akkor hogyan módosíthatnak rajta most? 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy azt beszélték meg a tegnapi nap, hogy a per az intézményvezetői 

megbízatással kapcsolatos dolgokra irányult. Az más dolog, hogy az egyik határozat, 

amelyikben utólag a képviselő-testület jóváhagyta a polgármesternek a kinevezési okiratban 

szereplő meghatározásait, amelyek a próbaidőre, közalkalmazotti jogviszonyra, stb. 

vonatkoztak, hatályon kívül helyezték. De alapvetően az a per a vezetői megbízással 

kapcsolatos dolgokra terjedt ki. Attól még, hogy az azt érinti, attól még a közalkalmazotti 

jogviszonya az él. Azt is megbeszélték, hogy attól, hogy azok a kúriai döntések hatályon kívül 

helyezték a határozatot, a mögötte lévő szerződések még élnek, és ezért lehet azt a szerződést 

módosítani. Hozott egy másik példát, amit még egyszer nem akar elmondani, hogy melyik 

ügyben volt, ahol ugyanúgy él tovább a mögöttes szerződés.    

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2016. (I.27.) Kt. sz. 

határozata  
 

Intézményvezetői munkakör módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19.§-ban eljárva, tekintettel a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésére, 

valamint tekintettel a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 58. §-ára  

 

1.) mint Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka (4440 Tiszavasvári, Krúdy utca 7. II/5. sz.) 

intézményvezető munkáltatói jogkör gyakorlója írásban kezdeményezi nevezett 

korábbi családsegítés tanácsadó munkakörét 2016. január 27. napjától foglalkoztatás 

szervező, és jogi ügyintéző munkakörre módosítani.  

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Nácsáné dr. Kalán Eszter 

Hajnalkát, illetve a munkakör módosítását kezdeményező okirat elkészítéséről, 

valamint a kinevezés módosítás előkészítéséről, és Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka 

részére történő eljuttatásáról gondoskodjon. 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola általános 

intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) álláshelyre 

benyújtott pályázat véleményezéséről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Cziáky Tímea köztisztviselő 

 

Hozzászólások:  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy érintettség miatt nem szavaz. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester:  

Tájékoztatásul elmondta, hogy mivel nem önkormányzati fenntartású intézményről van szó, 

tartózkodni fog. 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül, 1 fő nem 

szavazott az alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2016.(I.27.) Kt. sz.  

határozata 

 

A Tiszavasvári Általános Iskola általános intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) 

álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről 

 

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

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

Központ Tiszavasvári Tankerülete által fenntartott és működtetett Tiszavasvári Általános 

Iskola általános intézményvezető-helyettesének 

 

javasolja Ráduly Zsoltot. 

 

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

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszavasvári Tankerülete felé. 

 

 

Határidő: 2016. február 06.            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola szakmai 

intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) álláshelyre 

benyújtott pályázat véleményezéséről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Cziáky Tímea köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2016.(I.27.) Kt. sz.  

határozata 

 

A Tiszavasvári Általános Iskola szakmai intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) 

álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről 

 

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

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

Központ Tiszavasvári Tankerülete által fenntartott és működtetett Tiszavasvári Általános 

Iskola szakmai intézményvezető-helyettesének 

 

javasolja Kovácsné Klicsu Katalint. 

 

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

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszavasvári Tankerülete felé. 

 

 

Határidő: 2016. február 06.            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés intézményátszervezéssel kapcsolatos döntésekről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az újonnan megalakuló intézmény nevének az Egyesített 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár nevet javasolják, rövidített neve: EKIK. Az új 

intézmény alapító okiratában szeretne néhány pontosítást javasolni. A főcím, hogy alapító 

okirat alatt van, hogy egységes szerkezetbe foglalva, ezt a szövegrészt kérné törölni. A 

telephelyeknél a Művelődési Központ és Könyvtár is feltüntetésre került, de mivel a 

Szabadság tér 1. szám alatti székhelyként is szerepel, így telephelyként már nem kell 

feltüntetni. Ezért ezt szeretné törölni. A 2.2-es pontban a költségvetési szerv alapítására 

jogosult szerv helyesen Tiszavasvári Város Önkormányzata, itt a képviselő-testület szót kérné 

törölni. A jogelőd költségvetési szervnél a múzeum székhelye Kálvin u helyett Kálvin utca, 

tehát az u helyett az utcát kérné pontosan kiírni. A 3-as pontot szükséges kiegészíteni egy 3.2-

es ponttal, ez a költségvetési szerv fenntartóját, illetve adatait tartalmazza, ez pedig 

Tiszavasvári Város Önkormányzata, és a cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám. A 

4.5-ös pontnál a költségvetési szerv illetékességi és működési területét javasolná kiegészíteni 

a múzeum tevékenységére vonatkozóan, mert a múzeum gyűjtőterülete Tiszavasvári járás 

közigazgatási területére terjed ki. Az 5.2-es pontban a foglalkoztatási jogviszonyoknál az 

egyéb jogviszony helyett megbízási jogviszony kerüljön használatra.      

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-

testület számára.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal és tartózkodás nélkül nem javasolja a határozat–tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Elmondta, hogy bizottsági ülésen kifejezte két aggályát az előterjesztéssel kapcsolatban, 

ugyanis azzal kezdődik, hogy a létrehozott, költségvetést vizsgáló bizottság – ÁROP-os 

bizottság – tett javaslatot arra, hogy ez a múzeumi, művelődési központi, könyvtári 

összeolvadás megtörténjen. Nem lát költséghatékonysági mutatókat. Nagyjából 

számszerűsítve még mindig nem látja, mert ahogy elmondta bizottságin is, ha megmaradnak 

az épületek, megmaradnak a dolgozók, mert ugye ez szerepel az előterjesztésben, ugyanazok 

a költségek merülnek fel akkor a dologi kiadások meg a személyi bérek keretein belül. A 

második kérdéséhez kapcsolódna, amit a bizottsági ülésen feltett, hogy ha megnézik a 

szervezeti struktúrát, hogy három alrész lesz, és ehhez jön egy csúcsvezető, akkor ott 

mindenképpen a három alrész vezetőnek is van valamilyen bérpótléka a normál 

közalkalmazotti béren felül. Azt pedig már utána gondolta át, hogy mi van akkor, ha kívülről 

jövő vezető fogja megnyerni a pályázatot, akkor plusz egy közalkalmazotti álláshely 

keletkezik, vagy el kell bocsátani valakit a meglévők közül, ha nem megy el önszántából 
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valaki. Tehát ezért nem látja a költségvetési részét. Az, hogy párhuzamos programok 

megszervezése, meg ilyenek, az logikus lesz, ez előfordult, ő is látta, hogy ugyanaz a két 

program került megszervezésre, de ez még nem indokolja, hogy ilyen nyűgöt vegyen magára 

az önkormányzat. Még mióta ilyen nagy összevonásokat végigélt, a végén sose volt jobb. 

Tehát ez mindenre vonatkozik most, nem csak az önkormányzatra. Nem látja a 

költséghatékonyságot ebben az egészben, ami miatt az a szakmai bizottság, amiben benne volt 

Balázsi Csilla képviselő, meg Badics Ildikó jegyző asszony is, kimondta, hogy össze lehet 

vonni, jogilag nincs akadálya. Viszont költségvetésileg a megtakarítást nem látja benne, hogy 

mi lesz, amivel költséget fognak megtakarítani a jövőben, amellett, hogy mind a két 

intézmény most is végzi a maga szakmai munkáját abban a jó minőségben, ahogy a vasváriak 

megszokták tőlük. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megjegyezte, hogy gyorsan reflektálna erre a felvetésre. Két dologgal szeretné megnyugtatni 

Ráduly Zsolt képviselőt, ha ilyen félelmei vannak. Járási hivatalvezető úr pont most állt fel, és 

most megy ki, pedig őt is érintené. Érdemes meghallgatni, ez színtiszta pozitivitás lesz meg 

dicséret. Tehát ugye mikor a kormányzat úgy döntött, hogy bizonyos feladat-, és hatásköröket 

elvon a települési önkormányzatoktól, valamint a jegyzőtől, polgármestertől a járási hivatalok 

felállítása kapcsán, akkor ugye egyrészről egy nagyon fontos bástyája ennek a döntésnek az 

volt, hogy mennyire hatékony, költséghatékony lesz, illetve szakmailag is valószínűsíthetően 

hatékonyabb lesz ez a rendszer. Na már most, mikor megszületett ez a döntés, az 

önkormányzati dolgozókat átvették a járásokba, akik az adott szakfeladaton voltak. Illetve 

ezeknek a területeknek is lett egy vezetője, lett a vezetőnek egy helyettese, bizonyos 

területeken hivatalvezető úr tudja, hogy lett pénzügyi helyettes. De ugye a médián keresztül, 

és egyéb területekről is azt lehet hallani, azt tapasztalják, hogy a járási rendszer milyen jól 

működik, mennyire hatékonyan működik, mennyivel többet tud megtakarítani a korábbi 

időszakhoz képest, holott ott is át lett véve egy hatalmas tömeg, embertömeg, személyi 

állomány. Minden egyes járási területnek lett egy vezetője, lett annak is egy helyettese 

kinevezve. Most azt, hogy belülről jött, kívülről jött, nem szeretné véleményezni. Ugye 

működik és itt az élő példa, ha ezek az érvek igazak, hogy ez hatékonyabban tud működni. 

Tehát ebből az okfejtésből kiindulva, azt gondolja, hogy ha lesz egy ilyen összevonás, akkor 

ez is hatékonyabban tud működni. Tiszavasvári történetében is volt nagyon sok olyan terület, 

ahol összevonás történt, aminek Ráduly Zsolt képviselő is részese volt. Nem tudja, hogy 

képviselő úr megszavazta-e azokat egyenként, nem is akarja felsorolni. Mondjuk az 

óvodáknak az egyesítése kapcsán, az iskoláknak az egyesítése kapcsán, a Városi Kincstárnak 

a kialakítása kapcsán. Tudja, hogy Ráduly Zsolt képviselő sokszor tartózkodott, meg ilyen 

területeken nem szavazott semmit. De akkor az adott városvezetés, településvezetés 

valamilyen szempontból úgy döntött. Azt gondolja az elődöknek a pozitívumait nem szégyen 

bevallani, meg elismerni az eredményeit – lásd Városi Kincstár –. Véleménye szerint látva 

azokat a példákat, hogy más településeken működhetett jól, meg működött jól városi kincstár, 

úgy gondolja azért maradt életben most így lassan 10 évnek a távlatából, mert több előnye 

van, mint hátránya, meg jól elvégzi a feladatokat. Akkor is volt egy nagyon erős ellenszél, 

vagy ellenérzés, hogy biztos rosszul fog működni. Ugye mindenki fél a változásoktól, 

mindenki egyből a negatívumokat próbálja vázolni, mert nem szeretünk változni. De akkor, 

amikor az általános iskolákat is összevonták, vagy még messzebbre megy, a Magiszter 

Alapítványi Óvoda és Iskola kialakítása kapcsán is mindenki berzenkedett, hogy miért kell. 

Elvesztik a közalkalmazotti státuszukat az ottani dolgozók, nem lesz jó, úgyis hamar meg fog 

szűnni, még több feladat fog rájuk hárulni, egyébként is az a legnehezebb terület, ahol ők 

dolgoznak, mégis megállják a helyüket. Tíz év távlatából látja, hogy bár van egy fluktuáció, 

az nem az alapítvány munkájának, meg az alapítvány hozzáállásának meg korrektségének 
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köszönhető, hanem az adott szakterületnek a nehézségei miatt van ez. Abba is gondoljanak 

bele, hogy a korábbi időszakban a szociális területen is volt egy óriási összevonás. Tehát egy 

gyermekjóléti, egy szociális, egy családtámogatási, egy idősellátási, egy bentlakásos terület 

került összevonásra, ami teljesen elkülönül egymástól, nem mondhatjuk azt, hogy 

közművelődés, közgyűjtemény, múzeum, ami azért nagyon sokszor átfedi egymást, vagy 

hasonlít egymáshoz. Ezt is összevonta az adott településvezetés, és csinált egy 160 fős, vagy 

180 fős dolgozói létszámú intézményt, amibe még az egészségügy is bele volt pakolva, ami 

meg aztán tényleg teljesen más terület. Nagyon jó volt például az ÁROP-os pályázati 

felmérés, ami azt mondta, hogy nem feltétlenül fontos meghagyni önmagukban az 

intézményt. Úgy látja, hogy egy jó menedzsmenttel még a jelenlegi sikereket is túl lehet 

szárnyalni. Sokkal jobban össze lehet hangolni a két intézménynek, vagy három 

intézményterületnek a munkáját. Nagyon sok helyen van Általános Művelődési Központ 

névvel, ÁMK-val elnevezve olyan intézmény, amiben nem csak ezek vannak benne, nem csak 

ez a 3 szakterület, vagy részterület, hanem még az oktatás is, vagy a nevelés is, vagy még 

több. Azt várná ettől az intézkedéstől, döntéstől, hogy egyrészről hatékonyabban működhet. 

Szakmailag nem lát ebben kivetnivalót, tehát mind a két intézmény végzi a dolgát, meg 

csinálja úgy a dolgát, ahogy a legjobb tudása szerint azt kell, hiszen ezért is dolgoznak az ott 

lévő vezetők, meg az ott lévő állomány ezen a szakterületen, mert ezt választotta hivatásának. 

De ugyanakkor meglátása szerint gazdaságilag is jobban meg fogja érni, hatékonyabb lesz, 

akár az anomáliák elkerülése végett is. Nem szeretné, ha valakit el is kellene küldeni, és az 

előterjesztésben sem szerepel ilyen jellegű dolog, tehát nem azzal oldanák meg, vagy nem 

azzal tennék hatékonyabbá ezt a szervezet, hogy akkor most két takarítónői álláshelyből 

csinálnak egyet, vagy két karbantartóból, vagy muzeológusból, múzeumpedagógusból, vagy 

művelődésszervezőből hagynak egyet. Félreértés ne essék. Viszont azt hiszi, hogy azért majd 

idővel lehet bármilyen jellegű területre figyelni, és nem véletlen, hogy az adott területen 

működő ilyen intézményi összevonások hosszabb távon megmaradnak. Most nem akar külön 

települést kiemelni, de azért itt is van mellettünk nem egy, nem kettő Szabolcs megyében, 

ahol így működik, és jól működik, sikeresen működik, és költségvetést takarít meg. Nem kell 

ettől berzenkedni. Nem történik semmi olyan jellegű változás a jövőben ezekkel az 

intézményekkel kapcsolatban. Bízik benne, hogy a leghatékonyabban fog működni. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megjegyezte, hogy ha polgármester úr megtenné, hogy konkrétan fogalmaz, mert amit ő itt 

lejegyzetelt magának, azok ilyenek voltak, hogy: lehet bármilyen, talán a menedzsment majd 

jobban fogja csinálni, bízunk abban, hogy. Tehát miben bízunk? Ugyanazt hiányolják ennél az 

előterjesztésnél, mint a temető működtetésnél, mint nagyon sok más napirendnél, hogy nem 

látnak számokat, nem látnak elképzeléseket, nincs ebben a napirendben egy olyan, hogy mivel 

lesz ez nekik jobb. Tehát nincs konkrétum. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy majd lesz ennek a területnek egy vezetője, aki a legalkalmasabb 

lesz, és lesz olyan bölcs majd a képviselő testület is, hogy a jelöltek közül, vagy a jelentkezők 

közül a legalkalmasabbat választja ki, aki majd ezt az új struktúrát fogja tudni kezelni, és 

olyan jellegű javaslatokat fog előkészíteni, lerakni a testület asztalára, ami abba az irányba fog 

mutatni, hogy igenis ez jól működhet, sikeresen működhet. Emlékszik, hogy régebben sem 

voltak olyan jellegű hosszú távú kalkulációk, egyik összevonásnál sem volt olyan, aminek 

részese volt, amiben le lett volna írva fehéren-feketén, hogy összevonják ezt meg ezt az 

intézményt, és ezzel a 2016-os évben megtakarítanak 3.550.000,-Ft-ot. Ezeket majd az élet 

fogja kihozni. Még egyszer visszautal a járási hivatalnak a létrehozására, vagy mondjuk az 

egyetemek, főiskolák központosítására, centralizálására, vagy a kórházak centralizálására. Itt 
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lehet ezekről beszélni. Azt mondják, hogy igen, ez hatékonyabb, gazdaságilag jobban megéri, 

majd az élet igazolja. Olyat ne is várjon Szőke Zoltán képviselő, hogy most ő fel fogja 

írosgatni, hogy az adott tisztítószereken véleménye szerint 350.000,-Ft-ot meg fog tudni 

spórolni az önkormányzat. Mert ez nem az ő feladata lesz. Ez annak az adott 

intézményvezetőnek a feladata lesz, mint mondjuk a Városi Kincstár kapcsán is a Városi 

Kincstár vezetőjének, hogy az összevont 5 vagy 8 intézménynek a mindennapi, pénzügyi, 

meg költségvetési, adminisztrációs jellegű feladatai kapcsán megoldja az adott helyzeteket. 

Amiket ugye vázoltak ebben az előterjesztésben, azok nagy része egy olyan jellegű javaslat, 

amire rámutatott már több alkalommal nem az önkormányzat, meg nem ő, hanem mondjuk 

egy ÁROP-os pályázati felmérés, vagy az a szakmai bizottság, aki megvizsgálta ezeknek az 

apró részleteit, ennek a lehetőségét. Úgy hiszi, hogy ugyanúgy, ahogy a Városi Kincstár 

vezetőjének kell megtalálnia, hogy hogyan tud az az intézmény a legjobban, 

leghatékonyabban működni, ugyanúgy lesz ez az új intézmény esetében is. Visszautalva a 

Városi Kincstár felállítása előtti időszakra, azért maradt meg az az intézmény is, mert 

költséghatékonyabban, hatékonyabban, sikeresebben tud működni, ugyanúgy azt gondolja, 

hogy egy ÁMK-nak, vagy az ilyen összevont intézményeknek is az mutatta, támasztotta alá a 

létjogosultságát, és azért maradtak meg nagyon sok helyen, mert ez jól működik, 

hatékonyabban működik. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy még mindig nem hallott konkrétumot. Mivel 

polgármester úr az előző időszakokra is utalgatott bőséggel, ő is tagja volt annak a testületnek, 

és emlékszik számokra. Véleménye szerint érdemes megkeresni azokat a napirendeket, ott az 

intézmény összevonásokkal, létszámmal kapcsolatban, a jövőbeni működéssel kapcsolatban 

bőségesen voltak információk a képviselők számára, itt viszont semmi nincs. Ennyi erővel 

minden héten kitölthetnének egy lottószelvényt, aztán vagy nyer a Tiszavasvári Képviselő-

testület, vagy nem. Meglátása szerint körülbelül így állnak most, és akkor ennyivel több van 

most. Most a véleményét mondaná el ezzel a napirenddel kapcsolatban. Amikor a bizottság 

ezt eléjük tárta néhány hónappal ezelőtt talán egy testületin, és egy bizottságin is, elmondta, 

hogy ami ott le van írva, az nem szentírás. És azt nem kell nekik mindenféleképpen 

végrehajtani. Talán lesznek elég bölcsek a képviselők, és átgondolják azt, hogy milyen 

döntéseket hoznak majd, ha arra kerül a sor. Az egyik ilyen pont az ez volt, a Művelődési 

Központ és Könyvtár és Vasvári Pál Múzeum esete. Ugyanis akkor is, és most is azt mondja, 

hogy két olyan intézményről van szó, és intézményben dolgozó emberekről, akik a 

lehetőségekhez képest a maximumot, vagy még attól is többet kihozzák magukból. Meg kell 

nézni a múzeumnak a gazdag programját. Egy bejáratott, nagyon jól működő 

rendezvénysorozatról van szó. A Találkozások Háza, a Könyvtár ugyanezt a folyamatot végzi, 

vagy ugyanezt a folyamatot láthatjuk náluk is. Nagyon sokszor hozzányúltak a pénzeikhez. 

Kevesebből gazdálkodhattak, mégis megoldották, erőn felül teljesítettek. És most mégis egy 

olyan döntésre készül a testület, hogy a bizonytalanságba akarják taszítani azt, ami jelen 

pillanatban jól működik. Azt gondolja semmiféleképpen nem támogatható részéről ez a 

gondolkodásmenet. Mindenféleképpen meghagyná a múzeumnak meg a művelődési 

központnak is az önállóságát. Egy az, mert nem lát, ismét nem lát, és ezt hangsúlyozná, ismét 

nem lát kidolgozott anyagot, nem látnak számokat, nem látnak olyan mondatokat, amik 

alátámasztanák hivatalosan, pontosan, hitelt érdemlően, hogy miért kell ezt nekik meglépni. 

Nem lát garanciát arra, hogy az intézményben alkalmazásban állók valóban úgy lesznek 

foglalkoztatva továbbra is, változatlanul, változatlan bérrel.      

 

 

 



208 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva megjegyezte, hogy közalkalmazotti besorolásban lesznek 

továbbra is. Megkérte Szőke Zoltán képviselőt, hogy ennyit ne ferdítsen a helyzeten.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megjegyezte, hogy sok mindent hozhat a jövő. Lehet olyan állapotokat generálni, hogy nem 

felmondanak, hanem felmond magától az illető. Nem szeretne ebbe belemenni. Mindenki úgy 

dönt, ahogy akar. Ő a jót elrontani nem szeretné, és úgy, ahogy a bizottságuk támogatta, azt 

gondolja, hogy nekik is azt kellene támogatni, hogy változatlan formában maradjanak fent az 

intézmények, és működjenek tovább és nem összevonni őket, meg megkavarni, meg 

bonyolultabbá tenni a dolgokat, hanem még jobban segíteni őket. Arra kér és biztat 

mindenkit, hogy szavazzon úgy, hogy ez a két intézmény önálló maradjon, továbbra is jól 

működjön. Azt tudják mindannyian, hogy ha kell, akkor összezár a többség. Ő most Munkácsi 

Mihályra néz, ugyanis ő a mérleg nyelve. Úgy gondolja, hogy mikor döntött alpolgármester úr 

egy évvel ezelőtt, hogy odaáll, ahova, akkor a terhet fel kellett vállalnia.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megkérte Szőke Zoltán képviselőt, hogy ne személyeskedjen. Ne menjenek bele a személyes 

dolgokba, maradjanak a témánál, mert különben el fogja venni a szót.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Válaszul megjegyezte, hogy témánál marad, az alpolgármester szavazatáról van szó, mivel 

nyílt ülés. Nem személyeskedik, egy véleményt mond el, és kéri a képviselőtársát, hogy úgy 

döntsön, ahogy azt ő javasolni gondolja, ahogy a bizottságuk javasolni gondolta, és bízik 

benne, hogy hozni fog egy ilyen döntést, ami véleménye szerint helyes. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy egy mondatot mond, és minden személyeskedést 

lezárna. Véleménye szerint alpolgármester úr egy évvel ezelőtt mikor döntött, hogy hova áll, a 

város érdekében a lehető legjobb helyre állt. Köszöni szépen ezt itt most neki, meg az egész 

képviselő-testületnek, aki ebben partner volt. Visszautalva Szőke Zoltán képviselő úr 

gondolatmenetére, már megszokta azt, hogy ha bármiféle újításban gondolkodik, akkor az 

biztosan nem fog képviselő úrnak tetszeni. Csak azért is, ha ő fehéret mond, akkor Szőke 

Zoltán feketét mond. Nem akar visszautalni, de ha képviselő úron múlt volna, akkor az 

ókorban a tüzet biztosan nem találták volna fel, mert, hogy ördögtől való véteknek tartotta 

volna. Bízik benne, hogy az idő őt fogja igazolni. Ugyanúgy, ahogy a temetővel kapcsolatban 

is. Majd meg fogja kapni azt a két csomagot, egy pénzügyi meg egy szakmai beszámolót, és 

meg fogja látni, hogy mennyivel sikeresebben lehet működtetni azt a fajta szakfeladatot, vagy 

azt a fajta részfeladatot. Itt is bízik benne, hogy meg fogják kapni a támogatást, és, hogy még 

sikeresebb, gazdaságilag is, szakmailag is, még hatékonyabb intézményt fognak kapni. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megjegyezte, hogy szeretne reagálni, mert polgármester úr feldobta a magas labdát. Mivel azt 

gondolja, hogy ő egy olyan ember, aki kerékkötője a jó dolgoknak. Úgy hiszi, hogy ez nem 

így van. Elmondta, hogy ne menjenek nagyon vissza, de ha kedve lesz és ideje, akkor majd 

megszámolgatja, hogy hány olyan döntés volt, ami előbbre vitte Tiszavasvári sorsát, és talán 

még polgármester urat is segítette. Legyen most a legutóbbi, hogy már megint igaza volt, és 

ez cáfolhatatlan tény. Nyugodtan nézze vissza minden tiszavasvári a televízióban, youtube-on, 

ahol jól esik. Ő is részese volt azoknak a felszólalóknak, akik elmondták, hogy a temetővel 

kapcsolatban nekik az, ami eléjük van rakva az nulla, az semmi, az nem az, ami le van írva. 
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És láss csodát polgármester úr, ott ül abban a székben, nem a mesében, és nem az 

álomvilágban vagyunk. Mi történt? A döntésüket meg kellett másítani, vissza kellett hozni. És 

hoztak egy olyan döntést, aminek ő is a részese volt. Az a tűz lobog, de nem kicsit, hanem 

nagyon, és most is lobog, mert ez a labdalecsapás ez neki nagyon tetszik. Részese volt annak, 

hogy a temető most ilyen működtetésbe került. Átlátta, megértette, hogy miről van szó. 

Elfogadta, és egyetértett Szabó Andrásnak a mondataival, mikor felszólalt ebben a kérdésben. 

Akkor is azt hiányolta, mikor azt a témát tárgyalta a testület, hogy rendes előterjesztésük 

legyen, rendesen előkészítve, számokkal, tényekkel alátámasztva. Nem talán, meg bízzunk 

benne, meg lehet bármilyen. Ez nem felelős embertől való gondolkodásmód. Le kell tenni ide 

eléjük a papírokat. Ha itt lett volna a múzeummal kapcsolatban, a könyvtárral, a művelődési 

központtal kapcsolatban minden szám szerint és szépen ki van dolgozva, akkor azt mondják, 

hogy persze. Látják, nem tudják megcáfolni, igenis támogatni kell. De itt a bizonytalan olyan, 

mintha lottóznának. Úgyhogy ezt nem tudja támogatni. Ami jó, azt fogja támogatni, ahogy 

tette eddig is, és ezután is fogja, de ezt nem tudja elfogadni. 

 

Munkácsi Mihály alpolgármester: 

Reagálna, ha már meg lett szólítva. Függetlenként fog szavazni, mint ahogy szavazzon 

Ráduly Zsolt is függetlenként, mint ahogy nyilatkozott a televízióban, meg szavazzon Balázsi 

Csilla is függetlenként. Úgy gondolja, hogy az interneten nagyon sok mindent meg lehet 

találni intézmény összevonásokkal kapcsolatosan. Átolvasott egy 2013-as tanulmányt, ami 

szépen részletezte, hogy mik az intézmény összevonásoknak az előnyei, és a hátrányai, úgy 

falvak, városok, megyék esetében. Úgy látja, hogy több az előny, mint a hátrány egy 

intézmény összevonásnál. Az, hogy most a polgármester úr nem fog Szőke Zoltán 

képviselőnek adatokat mondani olyan, mint hogy Ráduly Zsolt nem tudja megmondani, hogy 

ha most konyhasót használ a savanyú káposztájához tengeri sónál mennyivel lesz másabb az 

íze. Ezt ne várja el Szőke Zoltán képviselő, csak ha meglépte, és megtette. Nagyon finom 

példával élt, de ő így gondolja. Megkérte Ráduly Zsolt képviselőt, hogy majd próbálja ki, 

hogy mennyivel lesz másabb az íze annak a káposztának, ha majd odáig eljut, mint 

vállalkozó. Ráduly Zsolt képviselő úr is a vállalkozó szemével néz mindent, állandóan a 

számok tükrében él, állandóan számokkal vagdalkozik, meg kell próbálni a dolgokat, és utána 

kellett volna olvasni. 

 

Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője: 

Az elhangzottakra reagálva megjegyezte, hogy köszöni szépen az elismerő szavakat, amivel a 

járási hivatalt illette polgármester úr. De azért azt ne felejtsék el, hogy polgármester úr is 

részese volt annak, meg jegyző asszony is, hogy a járási hivatalok kialakítása előtt hány 

statisztikát kellett adniuk az önkormányzatoknak. Ők nem feladatokat, hanem feladatköröket 

vontak össze az azonos településekről. Nem pedig ez a rendszer, mint itt. De nem akar ebbe 

belefolyni. Ők embereket szedtek össze, és megkönnyítették az önkormányzatok munkáját, 

levették a vállukról a terhet.  

 

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

Erik polgármester a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt a határozat-

tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2016. (I.27.) Kt. számú  

határozata 

 

A Művelődési Központ és Könyvtár és a Vasvári Pál Múzeum jogutóddal történő 

megszüntetése és az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár megalapítása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában, a 11.§ (1)-(3) bekezdésben 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 

bekezdés 7. pontjában biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Művelődési Központ és Könyvtár (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.) megnevezésű 

költségvetési szervet jogutódlással – egyesítés összeolvadással - 2016.április 1. napjával 

megszünteti és elfogadja a határozat 1. mellékletét képező Művelődési Központ és Könyvtár 

megszüntető okiratát. 

 

2.) A Vasvári Pál Múzeum (4440 Tiszavasvári, Kálvin u. 7.) megnevezésű költségvetési 

szervet jogutódlással – egyesítés összeolvadással - 2016. április 1. napjával megszünteti és 

elfogadja a határozat 2. mellékletét képező Vasvári Pál Múzeum megszüntető okiratát. 

 

3.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 91/A.§ (1) 

bekezdésében foglaltak alapján dönt arról, hogy a muzeális intézményekkel, a nyilvános 

könyvtári ellátás biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő feladatokat 

2016. április 1. napjától közös szervezetben látja el. Ennek megvalósítására 2016. április 1. 

napjától megalapítja az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményt, mint 

költségvetési szervet. 

 

4.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár alapító okiratát a határozat 3. 

melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

 

5.) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül küldjék meg a Magyar 

Államkincstár részére az okiratokat. 

 

 

Határidő: 2016. február 4.                                        Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester és 

                                                                                    Badics Ildikó jegyző 
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1. melléklet a 17/2016. (I.27.) Kt. számú határozathoz 
Okirat száma: 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a(z) 
Művelődési Központ és Könyvtár megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Művelődési Központ és Könyvtár 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 671873 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 16825211-1-15 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2016. április 1. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: egyesítés összeolvadással  

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: A közfeladat más módon, más szervezeti 
formában hatékonyabban ellátható. 

2.5. A jogutód költségvetési szerv 

 megnevezése székhelye 

1 
Egyesített Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár  

4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: A 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL tv. 91/A.§ (1) bekezdése alapján a muzeális intézményekkel, a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő 
önkormányzati feladatokat közös szervezetben kívánja ellátni, ennek érdekében új 
költségvetési szervet alapít.  
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3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: 
Kötelezettséget az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatok 
terhére lehet vállalni, azzal hogy az egyes kötelezettségvállalások hatálya legfeljebb 
2016. december 31. napjáig szólhat. Ettől hosszabb időtartamra szóló 
kötelezettséget az irányító szerv előzetes hozzájárulásával vállalhat. 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: A 
Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője 2016. április 1. napjáig 
vállalhat kötelezettséget. 

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a 

vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója: Egyesített Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.) 

 

3.3. Jogutódlással összefüggő egyéb intézkedések: Az intézménynél alkalmazásban álló 
közalkalmazottak és munkavállalók a jogutód intézménynél változatlan formában 
kerülnek továbbfoglalkoztatásra.  

Kelt: Tiszavasvári, 2016. január 27. 

P.H. 

aláírás 
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2. melléklet a 17/2016. (I.27.) Kt. számú határozathoz 
Okirat száma: 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a(z) 
Vasvári Pál Múzeum megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Vasvári Pál Múzeum 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kálvin utca 7. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 802057 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15802059-2-15 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2016. április 1. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: egyesítés összeolvadással  

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: A közfeladat más módon, más szervezeti 
formában hatékonyabban ellátható. 

2.5. A jogutód költségvetési szerv 

 megnevezése székhelye 

1 
Egyesített Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár  

4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: A 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL tv. 91/A.§ (1) bekezdése alapján a muzeális intézményekkel, a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő 
önkormányzati feladatokat közös szervezetben kívánja ellátni, ennek érdekében új 
költségvetési szervet alapít.  
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3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: 
Kötelezettséget az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatok 
terhére lehet vállalni, azzal hogy az egyes kötelezettségvállalások hatálya legfeljebb 
2016. december 31. napjáig szólhat. Ettől hosszabb időtartamra szóló 
kötelezettséget az irányító szerv előzetes hozzájárulásával vállalhat 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: A Vasvári 
Pál Múzeum intézményvezetője 2016. április 1. napjáig vállalhat kötelezettséget. 

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a 

vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója: Egyesített Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.)  

3.3. Jogutódlással összefüggő egyéb intézkedések: Az intézménynél alkalmazásban álló 
közalkalmazottak és munkavállalók a jogutód intézménynél változatlan formában 
kerülnek továbbfoglalkoztatásra.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2016. január 27. 

P.H. 

aláírás 
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 3. melléklet a 17/2016. (I.27.) Kt. számú határozathoz 

 
 
Okirat száma: …………./2016.    

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Egyesített 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv  
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1 megnevezése: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár  

1.1.2 rövidített neve: EKIK 

1.2 A költségvetési szerv 

1.2.1 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

1.2.2 telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

2 1. számú Fiókkönyvtár 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 95. 

3 Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin utca. 7. 

4 Raktár, adattár, könyvtár 4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca. 8. 

 

2. A költségvetési szerv  
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. április 1. 

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

2.2.2 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

2.3 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

  megnevezése székhely 

1 Művelődési Központ és Könyvtár 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

2 Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin utca 7. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének szervének 

3.1.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

           3.2.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

           3.2.2 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: Tiszavasvári Város Önkormányzata Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában, valamint 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL tv. 55.§, 65. és 76.§-aiban meghatározott önkormányzati közgyűjteményi és 

közművelődési tevékenységek folyamatos ellátására nyilvános könyvtárat és közművelődési 

intézményt működtet. A 2012. évi CLII. tv. 37/A.§, 42.§ és 46.§-ai alapján gondoskodik a 

kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, 

megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint 

kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi 

feladatok ellátásáról. 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110  Közművelődési intézmények tevékenysége 

 
4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról,  és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerinti közművelődési és könyvtári 

és múzeumi gyűjteményi tevékenység. Feladata a működési engedélyében meghatározott 

gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és 

publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. Ennek keretében: 

4.3.1.Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak szerint: 

4.3.1.1.a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és 

kiállításon bemutatja; 

4.3.1.2.biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét; 

4.3.1.3.kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás 

folyamatához; 

4.3.1.4.közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez; 

4.3.1.5.együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival 

segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését; 

4.3.1.6.elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló 

múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít; 

4.3.1.7.az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 

szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 

4.3.2. Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más 

értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, levéltárakkal és a közművelődés 
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intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a 

szakképzés intézményeivel. 

4.3.3. Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, 

valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos 

szolgáltatást nyújthat. 

4.3.4. Gyűjtőterületére kiterjedően a megyei hatókörű városi múzeummal kötött megállapodás 

alapján elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum alábbi feladatait, vagy azok egy részét: 

4.3.4.1. gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai 

együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme 

érdekében; 

4.3.4.2. részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek 

koordinálásában és szakmai támogatásában; 

4.3.4.3.muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként 

működik. 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

6 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 

7 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

8 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység 

9 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 

működtetése és megóvása 

10 
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

11 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

12 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

13 083020 Könyvkiadás 

14 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

15 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

16 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Tiszavasvári Város közigazgatási területe. A múzeumi tevékenységre vonatkozóan a 
gyűjtőterület kiterjed Tiszavasvári járás közigazgatási területére (Tiszavasvári, Tiszalök, 
Tiszaeszlár, Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos) 
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 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A vezetőt nyilvános pályázat alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-

testülete bízza meg, és gyakorolja a munkáltatói jogokat (kinevezés, jogviszony 

megszüntetése, fegyelmi eljárás)  

Az egyéb munkáltatói jogokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény által biztosított hatáskörben Tiszavasvári Város Polgármestere 

gyakorolja. A vezető foglalkoztatási jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, azaz határozatlan idejű 

közalkalmazottként történő foglalkoztatása mellett határozott idejű megbízottként látja el a 

vezetői feladatokat. 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot 2016. április 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
 
Kelt: Tiszavasvári, 2016. január 27. 

P.H. 

aláírás 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés az újonnan megalakuló intézmény igazgatói 

álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról, vezetői 

megbízásának visszavonásáról, valamint az igazgatói pályázatokat 

elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról.   

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Cziáky Tímea köztisztviselő 

 

Cziáky Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az első és második határozat-tervezet kapcsán, ami a 

magasabb vezetői beosztás visszavonásáról szól, szükséges egy újabb pont felvétele, ami a 

következő lenne: A fenti intézkedés ellen az Mt. 287. § (1) bekezdésének a) pontjában 

meghatározottak szerint – a kinevezés egyoldalú módosítása esetén – a közléstől számított 

harminc napon belül keresettel fordulhat a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bírósághoz. Ez lenne a határozat-tervezet 3. pontja, így egyértelműen, amelyben Dr. Fülöp 

Erik polgármester úr tájékoztatja az intézményvezetőt, lenne a 4-es pont. A 2. határozat-

tervezetnél a másolás következtében eltolódtak a pontok, de természetesen ott is az 1-3. pont 

lenne. Szintén a második határozat-tervezetnél szükséges még a címnek a módosítása, így a 

kinevezésének megszüntetéséről helyett a beosztás visszavonásáról szóösszetétel kerülne a 

határozatba. Illetve a 4. határozat-tervezet, mely a bíráló bizottság tagjait tartalmazza, 

javasolja a bíráló bizottság tagjai közé Kovácsné Nagy Juliannát az Szociális és Humán 

Bizottságból, valamint Szabó Krisztiánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságból.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat–tervezetek elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára a témafelelős által tett kiegészítéssel együtt.  

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága az első 3 határozat-

tervezettről nem szavazott.  

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 4. 

határozat-tervezet elfogadását azzal, hogy a benyújtott pályázatok véleményezésére létrejövő 

3 tagú eseti bizottság tagjának és az ezzel járó feladatok ellátásával a Szociális és Humán 

Bizottság részéről Szőke Zoltánt javasolja megbízni, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

tagjára vonatkozóan nem tett javaslatot.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megkérdezte, hogy ha nem szavazza meg, nem fogadja el, akkor minek delegál a bizottság 

egy főt.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Válaszul elmondta, hogy ő már előrevetítette a szavazati arányt, mivel Munkácsi Mihály 

vállalta a terhet. Látta ezt, hogy ez így fog bekövetkezni, mert a fegyelem az fegyelem, az alól 

nem lehet kibújni, és tudta, hogy ezt így fogják elfogadni, hogy 7 igen szavazattal ezt a két 

intézményt össze fogják olvasztani. Ezért gondolták azt, és nem egyedül gondolta ezt, hanem 
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a bizottság gondolta így, tehát 4 fő, és ebben Kovácsné Nagy Julianna is, mint bizottsági tag 

részt vett, hogy ebben a határozatban állást szeretnének foglalni. De megtapasztalva a légkört, 

és ezt a helyzetet, köszöni szépen nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy ezt tudomásul vette, támogatja és el is fogadja. 

 

 

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

Erik polgármester a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt a határozat-

tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2016. (I.27.) Kt. sz. 

határozata  
 

 

A Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének (igazgatójának) a magasabb 

vezetői beosztás visszavonásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19.§-ban és a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Művelődési Központ és Könyvtár általános jogutódlással történő megszüntetése - 

egyesítés összeolvadással – napjával, azaz a Művelődési Központ és Könyvtár 

általános jogutódjának törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjával, Lázár 

István (szül: Tiszalök, 1969.10.06., an.: Gintner Katalin, 4400 Nyíregyháza, Tárogató 

u. 6.) magasabb vezető megbízását visszavonja. A Művelődési Központ és Könyvtár 

intézmény, mint költségvetési szerv megszűnésének tervezett időpontja 2016. április 

1. napja. 

 

2. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (5) bekezdése 

alapján a magasabb vezetői megbízás visszavonásának indoka: Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2016. (I.27.) Kt. sz. határozatával döntött a 

Művelődési Központ és Könyvtár (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.) megnevezésű 

költségvetési szerv jogutódlással – egyesítés összeolvadással - történő 

megszüntetéséről. 

 

3. A fenti intézkedés ellen az Mt. 287. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak 

szerint – a kinevezés egyoldalú módosítása esetén – a közléstől számított harminc 

napon belül keresettel fordulhat a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bírósághoz.  
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4. Felkéri Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a határozat 1 példányát küldje meg Lázár 

István intézményvezetőnek (igazgatónak).  

 

 

 

Határidő: azonnal                                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2016. (I.27.) Kt. sz. 

határozata  
 

A Vasvári Pál Múzeum intézményvezetőjének (igazgatójának) a magasabb vezetői 

beosztás visszavonásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19.§-ban és a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Vasvári Pál Múzeum általános jogutódlással történő megszüntetése - egyesítés 

összeolvadással – napjával, azaz a Vasvári Pál Múzeum általános jogutódjának 

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjával, Baloghné Szűcs Zsuzsanna 

(szül: Kisvárda, 1983.05.31., an.: Bodnár Irén, 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 19/a.) 

magasabb vezető megbízását visszavonja. A Vasvári Pál Múzeum intézmény, mint 

költségvetési szerv megszűnésének tervezett időpontja 2016. április 1. napja. 

 

2. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (5) bekezdése 

alapján a magasabb vezetői megbízás visszavonásának indoka: Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2016. (I.27.) Kt. sz. határozatával döntött a 

Vasvári Pál Múzeum (4440 Tiszavasvári, Kálvin utca 7.) megnevezésű költségvetési 

szerv jogutódlással – egyesítés összeolvadással - történő megszüntetéséről. 

 

3. A fenti intézkedés ellen az Mt. 287. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak 

szerint – a kinevezés egyoldalú módosítása esetén – a közléstől számított harminc 

napon belül keresettel fordulhat a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bírósághoz.  

 

4. Felkéri Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a határozat 1 példányát küldje meg 

Baloghné Szűcs Zsuzsanna intézményvezetőnek (igazgatónak).  

 

 

Határidő: azonnal                                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 3. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2016. (I.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére 

vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Egyesített 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.) 

vezetésére, magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet, valamint a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 

hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 

(www.kozigallas.gov.hu), valamint Tiszavasvári Város honlapján és a Tiszavasvári 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján gondoskodjon a pályázati felhívás 

közzétételéről.  

 

 

Határidő: 2016. február 01.     Felelős: Dr. Fülöp Erik 

    polgármester 

 

 

 

 

 

 

      

 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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20/2016. (I.27.) Kt. számú határozat melléklete 

1. sz. melléklet 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

 

az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 

Igazgató (magasabb vezető)  

beosztás betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő 

időtartamra szól. 

 

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: Legkorábban 2016. április 01., vagy az 

intézmény megalakulását követően azonnal.  

 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2021. március 31. 

 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

 

A magasabb vezetői megbízással járó közalkalmazotti munkakör, és munkakörbe tartozó 

lényeges feladatok a pályázó iskolai végzettségének, szakképesítésének függvényében 

kerülnek megállapításra. 

 

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

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős 

költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat 

szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai 

szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet 

jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, 

hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az 

intézmény működéséről, tevékenységéről. 

 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 

kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései, az egyes kulturális 

közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 

2/1993. (I. 30.) MKM rendelet rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által az adott 

magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés 

rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 
 magyar állampolgárság; 

 cselekvőképesség; 

 büntetlen előélet; 

 Főiskola vagy egyetem, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A, vagy 6/B, vagy 6/E §-

aiban előírt végzettség, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 

150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A § (1), 6/B § (1), (3) és (4), 6/E § (1) 

bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat,  

 a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

 a vezetői megbízást követő két éven belül a pályázó vállalja a miniszter által a 

kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós 

intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 

tanfolyam elvégezését. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz; 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

 végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot, valamint az egyéb 

képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok közjegyző által igazolt vagy 

személyes bemutatás után a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal által igazolt 

hiteles másolatai; 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a büntetlen előélet mellett 

tanúsítja, hogy nem áll a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés 

a) pontja szerinti végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt; 

 nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; 

 hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak 

megismerhetik; 

 nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről; 

 nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes 

vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben 

meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását; 

 nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt 

ülés megtartását 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 

szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése 

alapján - 3 hónap próbaidő kikötésével. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2016. április 01., vagy az 

intézmény megalakulását követően azonnal. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 04. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöp Erik polgármester nyújt, a 

42/520-500-as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére 

történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1019/2016, valamint a beosztás 

megnevezését: igazgató. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a 

Kormányrendelet 7. § (6) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság 

véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület bírálja el.  

A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a 

pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, 

vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be 

pályázatát. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A 

pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára 

nézve kötelezőnek elfogad. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Tiszavasvári Város Honlapja – 2016. február 01. 

 Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés – 2016. 

február 01. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon 

szerezhet. 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 4. határozat-tervezetét a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2016. (I.27.) Kt. sz. 

határozata  

 

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói pályázatát elbíráló 

bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok 

véleményezésére létrejövő, legalább 3 tagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a 

bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban haladéktalanul 

juttassák el Tiszavasvári Város Polgármesteréhez.  

 

2. A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság 

külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával:  

Kovácsné Nagy Juliannát, a Szociális és Humán Bizottság egy tagját,  

Szabó Krisztiánt, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egy tagját bízza meg. 

 

3. Felkéri Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a határozat 1-1 példányát küldje meg a Szociális 

és Humán Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megbízott tagjainak. 

 

 

Határidő: esedékességkor        Felelős: Dr. Fülöp Erik 

       polgármester 
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Tárgy (20.np.): Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2015. II. 

félévi munkájáról.   

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy elég jelentős szakmai munkát végeztek, végeznek a Települési Értéktár 

kapcsán. Több alkalommal is dagadt a melle a büszkeségtől, illetve büszkeségre adott okot, 

amikor a megyei közgyűlésen a megyei értéktár kapcsán megkapták a beszámolót arról a 

munkáról, ami a megyét érinti. Jó érzés volt ebben a Tiszavasváriból bekerült értékeket - 

gondol itt most például a Kabay házaspárra - olvasni, és látni, hogy valóban erről a területről, 

Tiszavasváriból is vannak olyan hagyományok, értékek, életművek, emberi nagyságok, 

melyek egy megyei értéktárba, sőt egy országos értéktárba is bekerülhetnek, illetve 

hungarikummá nyilváníthatják. Úgy hiszi, hogy a legjobb visszajelzés ilyen esetekben, 

amikor valami mellett döntenek, vagy valami újat próbálnak kialakítani, az, hogy mennyire 

foglalkoztatja ez az embereket. Megbolydult azóta kicsit a város, mióta a Települési Értéktár 

mellett döntöttek. Sorozatosan jönnek az ötletek, hogy miket lehetne bevenni, és bevallja, 

hogy őt is néha elkápráztatja, vagy csodálattal tölti el, mikor egy-egy új terület kerül be ebbe 

az értéktárba, vagy egy-egy új felvetéssel ismerkednek meg. Ez valóban óriási büszkeség, 

mikor belegondolunk, hogy mennyi-mennyi értékünk van. Nem is szaporítaná tovább a szót, 

csak azt mondja, hogy csak így tovább, és minden bizottsági tagnak jó munkát kíván, és még 

több, még jobb ötleteket. 

 

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztést a bizottságok nem tárgyalják, arról a képviselő-

testületnek határozatot nem kell hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok 

feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  

 

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

elfogadta „a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi munkájáról” szóló 

tájékoztatót.  
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának 

elfogadásáról.   

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet, és a rendelet-tervezet 

elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2016. (I.27.) Kt. számú 

határozata 

 

 

Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának az 

Önkormányzat és a Magyarországi Magiszter Alapítvány által benyújtott módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

 

A 132/2004. (VI.22.) Kt. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervét 

módosítja a Nyírségterv Kft. által 49/2015. Tervszámon (T-2.b jelű) készített dokumentáció 

szerint oly módon, hogy a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3B sz. alatti 2448/8 hrsz-ú ingatlan a 

telekalakítását követően kialakult 2448/12 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása maradjon 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet (Gksz-2), a 2448/13 hrsz-ú ingatlan Különleges 

intézményi területi (Kokt) övezetre módosuljon. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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A 22/2016. (I.27.) Kt. számú határozat melléklete 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta 

szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2016. (I.27.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának a 

Reznek Zoltán által benyújtott módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

A 132/2004. (VI.22.) Kt. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervét 

módosítja a Nyírségterv Kft. által 45/2015. Tervszámon (T-2.b jelű) készített dokumentáció 

szerint oly módon, hogy a Tiszavasvári-külterület 0135/14; 0135/15; 0135/12; 0135/3; 

0135/4; 0135/5 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 

övezetre (Gksz-2) módosuljon és az útkorrekció lekerüljön a 0135/14 hrsz-ú ingatlanról.  

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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A 23/2016. (I.27.) Kt. számú határozat melléklete 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend rendelet-tervezetét bocsátotta szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete 

 

Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló  

27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014. (XI.28.) rendelet 4. számú 

melléklete 1.24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 

9. mellékletében meghatározott:  

- állami főépítészi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály,  

- környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi Főosztály,  

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság, 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízvédelmi Hatóság, 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

- népegészségügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály,  

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, 

- közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, 

- Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, 

- örökségvédelmi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, 

- ingatlanügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Földhivatal Főosztály, 

- erdészeti hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar-Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és 

Erdőgazdálkodási Főosztály, 

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője, 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, 

- bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
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Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 

- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda,  

- továbbá a település Partnerségi Szabályzata alapján Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület, 

„Bölcs Baglyok” Szögi Lajos Alapítvány, Cukorbetegek Klubja Csontváry Kör, Együtt 

Egymásért Városvédő Egyesület, Generációk Egymásért Egyesület Hétszínvírág Bábcsoport, 

Kör Karéj Néptáncegyüttes, Magyar Vöröskereszt, Mazsorett Egyesület, Napraforgó 

Nyugdíjas Klub, NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete, Otthon Segítünk Alapítvány, 

Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Őszikék Idősek Egyesülete, Reqviem 

Fúvószenekari Alapítvány, Sibelius Vegyeskar Egyesület, Szabadidős Programszervező 

Egyesület, Tiszavasvári Média Egyesület, Tiszavasvári Sportegyesület, Tiszavasvári Városért 

Alapítvány, Tiszavasvári Városi Polgárőrség, Vakok és Gyengénlátók Szivárvány Klubja, 

Vasvári Pál Múzeum Baráti Köre Egyesület, Vasvári Pál Társaság, Tiszavasvári Város 

Jegyzője, mint I. fokú építésügyi Hatóság; az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében, valamint a 3. számú 

melléklet II. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezet 

védelméért felelős szervek; az országos, kiemelt térségi és megyei övezetek területi 

érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az 

eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, 

valamint az 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes szervek; 

továbbá a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszavasvári Város 

Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetési szabályzatának megalkotásáról szóló 75/2013. (III.21.) Kt. sz. határozat 

mellékletében szereplő I. pontjának 3. pontja alapján Tiszavasvári Város területén működő 

civil szervezetek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012. (IX.14.) 

önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„1. § (2) Az (1) bekezdésben lehatárolt területen területet felhasználni, továbbá telket 

alakítani, azon építési munkát végezni, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági 

engedélyt adni – az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett - csak az M=1:4000 

méretarányú belterületi szabályozási terveken – a továbbiakban SZT - (SZT-1., SZT-3. 

Józsefháza), illetve 9/2011. munkaszámú T-3.b tervlapnak, a 18/2011. munkaszámú T-2.b. 

tervlapnak, az 1/2012. munkaszámú T-3.b tervlapnak, a Nyírségterv Kft. által 36/2012. 

törzsszámú belterületi (T-3.b-I., T-3.b-II. rajzszám), 69/2012. törzsszámú belterületi (T-3.a, 

T-3.b rajzszám), 72/2012. törzsszámú belterületi (T-3b rajzszám), 8/2013. törzsszámú 

külterületi (T-3.b rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 71/2012. törzsszámú külterületi (T-3.b 

rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 9/2013. törzsszámú külterületi (T-3.b rajzszám), a 

Nyírségterv által 49/2012. törzsszámú belterületi (T-3.c és T-2.d rajzszám), a Nyírségterv Kft. 

által 29/2013. törzsszámú belterületi (T-3.b rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 15/2013. 

törzsszámú külterületi (T-3.b rajzszám), valamint a Nyírségterv Kft. által 6/2014. törzsszámú 

belterületi (T-3.b-I. rajzszám, T-3.b-II. rajzszám, T-3.b-V. rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 

17/2013. törzsszámú külterületi (T-3.b-I. és T-3.b-II. rajzszám), ), a Nyírségterv Kft. által 

6/2014. törzsszámú belterületi (T-3.b-IV. rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 30/2012. 

törzsszámú külterületi (T-2.b és a T-3.b rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 49/2015. 

munkaszámú belterületi (T-3.b rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 45/2015. munkaszámú 

belterületi (T-3.b rajzszám) az M=1:10000 méretarányú külterületi (SZT-2) szabályozási 

tervben és a jelen HÉSZ rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. 
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(3) A helyi építési szabályzat (a továbbiakban HÉSZ) csak szabályozási terveken SZT-1, 

SZT-2, SZT-3, a 9/2011. munkaszámú T-3.b tervlapnak, a 18/2011. munkaszámú T-2.b., és 1/ 

2012. munkaszámú T-3.b tervlappal, az 1. sz. melléklettel, a 36/2012. munkaszámú T-3.b-I., 

T-3.b-II. tervlappal, 69/2012. munkaszámú T-3.a, T-3.b tervlappal, 72/2012. munkaszámú T-

3b tervlappal, a Nyírségterv Kft. 8/2013. munkaszámú T-3.b tervlappal, a Nyírségterv Kft. 

71/2012. munkaszámú T-3.b tervlappal, a Nyírségterv Kft. 9/2013. munkaszámú T-3.b 

tervlappal, az 1. sz. melléklettel, a Nyírségterv 49/2012. munkaszámú T-3.c és T-2.d 

tervlappal, a Nyírségterv Kft. 29/2013. munkaszámú T-3.b tervlappal, a Nyírségterv Kft. 

15/2013. törzsszámú T-3.b tervlappal, a Nyírségterv Kft. 6/2014. törzsszámú T-3.b-I., T-3.b-

II., T-3.b-V. tervlappal, a Nyírségterv Kft. 17/2013. törzsszámú T-3.b-I., T-3.b-II. és a T-3 

tervlappal, a Nyírségterv Kft.  6/2014. törzsszámú T-3.b-IV. tervlappal, a Nyírségterv Kft. 

által 30/2012. törzsszámú külterületi T-2.b és T-3.b tervlappal, továbbá  a Nyírségterv Kft. 

által 49/2015. munkaszámú T-3.b rajzszámú tervlappal, a Nyírségterv Kft. által 45/2015. 

munkaszámú T-3.b rajzszámú tervlappal együtt érvényes.” 

 

 

2. §  A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX.14.) 

önkormányzati rendelet 6.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Eltérő terület-felhasználású övezetek telekhatárán a terv szerinti helyeken és mértékben 

kötelező telken belüli zöldfelület alakítandó ki, melyet fásított zöldfelületként kell kezelni. A 

terület zöldfelületének tervezésénél háromszintű növényzet, és a területre jellemző őshonos 

fa- és cserjefajokat kell alkalmazni.” 

 

3. § A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX. 14.) 

önkormányzati rendelet 53/B.§ rendelkezés lép hatályba: 

 

„23. Oktatási központok területe (Kokt) előírásai 

 

53/B. § (1) Különleges oktatási központok terület övezetében elsősorban oktatási célú épület, 

és azokat kiszolgáló létesítmények, illetve az oktatási célt kiszolgáló épületek, konyha, 

étterem, könyvtár, kerti tároló épület helyezhető el. A területen kivételesen közösségi 

szálláshelyek is elhelyezhetők, 

 (2) Az épületek elhelyezésének övezeti előírásait e rendelet 26. számú melléklet 

tartalmazza. 

 (3) A már kialakult 5000 m2-nél kisebb telkek beépíthetők, de az építési övezet 

területén telekosztással 5000 m2-nél kisebb új telek nem létesíthető. 

 (4) A szükséges gépkocsi parkolót elsődlegesen telken belül kell kialakítani. 

Amennyiben a feltételek nem teszik lehetővé, a közterületi parkolók kiépítése is 

megengedett.” 
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4. § A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX. 14.) 

önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Beépítésre szánt területek területfelhasználási egységei 

Területfelhasználási egységek 

A. 

Általános 

használat szerint 

B.  

Sajátos használat szerint 

a. 

Megnevezés 

b. 

Jel 

1. Lakóterületek  Kisvárosias lakóterület Lk 

 Kertvárosias lakóterület Lke 

 Falusias lakóterület Lf 

2. Vegyes 

területek 

Településközponti vegyes terület Vt 

3. Gazdasági 

területek 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz 

Ipari gazdasági terület Gip 

4. Üdülőterületek  Hétvégiházas üdülőterület Üh 

Üdülőházas üdülőterület Üü 

5. Különleges 

területek 

Sportterület Ksp 

Strandterülete Kst 

Temetőterület Kt 

Kegyeleti park területe Kk 

Egészségügyi szociális központ Kesz 

Vásártér Kvt 

Sorgarázsok területe Kg 

Szennyvíztisztító-telep Kszv 

Kommunális szilárd és veszélyes hulladéklerakó Ksz 

Bányaterület Kb 

Mezőgazdasági üzemi terület Kmü 

Oktatási központok területe  Kokt 

 

 

 

 

 

5. § A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX. 14.) 

önkormányzati rendelet 26. sz. melléklete lép hatályba: 

 

„A Kokt jelű építési övezet telkeire vonatkozó előírások 

A. 

ÉPÍTÉSI TELEK 

B. 

ÉPÍTMÉNYEK 

 a. 

övezeti 

jele 

b. 

beépítés 

módja 

c. 

legnagyobb 

megengedett 

beépítés  

mértéke 

[%] 

d. 

legkisebb 

kialakítható 

területe 

[m
2
] 

e. 

legkisebb 

kötelező 

zöldfelületi 

mértéke 

[%] 

f. 

legnagyobb 

megengedett 

szintterületi 

mutatója*
 

[m
2
/m

2
]
 

a. 

legnagyobb 

megengedett 

építmény-magassága 

[m] 

1. Kokt SZ 40 5000 40 2,0 7,50 
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SZ  - szabadonálló 

* - az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosának maximuma” 

 

6. § A rendelet 2016. február 27. napján lép hatályba.  

 

 

Tiszavasvári, 2016. január 27. 

 

 

 

 

  Dr. Fülöp Erik                 Badics Ildikó 

   polgármester                      jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2016. január 28-án. 

 

 

 

Badics Ildikó 

                                     jegyző 
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2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet melléklete 
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Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012. 

(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 

indoklása: 

 

                                 1. Általános indokolás 

 

Reznek Zoltán kezdeményezésére a Tiszavasvári-külterület, 0135/14; 0135/15; 0135/12; 

0135/3; 0135/4; 0135/5 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása Kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági övezetre (Gksz-2) módosuljon és az útkorrekció lekerüljön a 0135/14 hrsz-ú 

ingatlanról, azért hogy a vállakozó tovább tudja fejleszteni vállalkozását. Továbbá a 

Tiszavasvári, Gépállomás u. 3B sz. alatti 2448/8 hrsz-ú ingatlan a telekalakítását követően 

kialakult 2448/12 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása maradjon Kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági övezet (Gksz-2), a 2448/13 hrsz-ú ingatlan Különleges intézményi területi (Kokt) 

övezetre módosuljon, azért hogy a területen egy új óvoda megépülése lehetővé váljon.  

 

 

1. § - hoz 

 

Tartalmazza azt, hogy a Szabályozási Terv kiegészül a 49/2015. munkaszámú T-3.b 

rajzszámú és a 45/2015. munkaszámú T-3.b rajzszámú tervlapokkal. Rögzítésre került 

továbbá, hogy a Helyi Építési Szabályzat mely tervlapokkal együtt érvényes.  

 

2. § -hoz  

 

A különböző övezetek határának védelme érdekében a Helyi Építési Szabályzatról és 

Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet 6.§-a a (4) bekezdéssel 

kiegészül. 

 

3. § - hoz 

 

A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX. 14.) önkormányzati 

rendelet egy új 53/B. §-sal egészül ki, mely az Oktatási központok területe (Kokt) előírásait 

tartalmazza. 

 

4. § -hoz 

 

Az új övezeti besorolást tünteti fel a beépítésre szánt területek területfelhasználási 

egységeinek táblázatában. 

 

5. § - hoz 

 

Az Oktatási központok területének építési övezet telkeire vonatkozó előírásait tartalmazza. 

 

6. § -hoz 

 

A rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. 
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Tárgy (22.np.): Előterjesztés a kötelező betelepítési kvótáról.   

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Szeretne annyit megjegyezni, hogy üdvözölte a kormánynak, illetve a FIDESZ frakciónak ezt 

a fajta kezdeményezését, ugyanis vannak olyan élethelyzetek, mikor meglátása szerint a 

politikát felül kell írnia bizonyos történéseknek. Úgy gondolja, hogy mindegy, hogy honnan 

érkezik egy javaslat, ha ilyen élethelyzetről van szó, akkor azt el kell fogadni. Kaptak egy 

határozat-tervezetet, és a Szociális és Humán Bizottság is felvette a tegnapi nap folyamán a 

kötelező betelepítési kvóta elutasításáról szóló határozat-tervezetet a napirendjei közé. Ha jól 

tudja, ezt minden egyes településre megpróbálja eljuttatni a kormány. Üdvözli és 

természetesen egyértelműen támogatja és véleménye szerint mindannyiuknak támogatni is 

kell azzal a kiegészítéssel, hogy 2-3 pontosítást szeretne elfogadni ebben a tervezetben. 

Ezeknek egy részét úgy tudja, hogy parlamenti síkon, országgyűlési síkon a nemzet házában 

is félig-meddig elfogadták, vagy egyetértés volt a politikai pártok között, hogy ezeket el kell 

fogadni. Egységben kell az erőt kifelé mutatni. A határozat-tervezetben javításként, vagy 

pontosításként a betelepítési kvóta elutasítása mellett nem csak a kvótát, hanem a 

visszatoloncolást is belevenné, és utalna erre. Ez ugye minden képviselőnek kiosztásra került. 

Illetve egy olyan plusz szegmenst, egy olyan plusz területet szúrna be a határozat-tervezetbe, 

amelyet úgy gondol, hogy mindenki egyértelműen támogatna. Ez pedig, hogy nem támogatja 

az önkormányzat idegen rendészeti objektum létesítését a közigazgatási területén, ez lehet 

befogadó állomás, vagy egyéb ilyen jellegű állomás, egyben elutasítják, hogy 3. országbeli 

állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban. Hiszen erről 

is volt szó, az utóbbi időben látták, hogy mennyi zavargás, és támadás indult a befogadó 

állomások, vagy menekülttáborok ellen. Még egyszer hangsúlyozta azt, hogy köszönik 

szépen, hogy ez itt most eléjük kerülhetett. Ha nem került volna be testület elé arról a részről, 

akkor biztos, hogy ő behozta volna, illetve készültek is volna rá. Itt ebben szerinte egységesen 

kell nyilatkozniuk, egyöntetűen kell nyilatkozniuk, és természetesen minden ilyen jellegű 

döntést el kell utasítaniuk. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megjegyezte, hogy egyetlen szót nem ért. Ő másodikat írna, miért lett 3. országbeli? 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy azért, mert a 2. országbeli az uniós. 3. országbeli, 3. világbeli, tehát 

a Schengeni határokon kívül jövő személyek. 

 

 

 



242 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Elmondta, hogy ennek a határozat-tervezetnek az az előzménye, hogy kapott egy felkérést 

azzal kapcsolatban, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzatát, Képviselő-testületét keresse 

meg ezzel a kéréssel. A kötelező betelepítési kvóta elutasításával kapcsolatban foglaljanak 

állást. Tegnap a Szociális és Humán Bizottság ülésén sikerült ezt napirendre venniük, és a 

bizottság ezt elfogadta, támogatta. Nagyon örülök annak, hogy gyorsan testület elé került, 

igaz, kicsit kibővítve, mint ahogy polgármester úr elmondta. De azt gondolja, hogy ezzel 

kapcsolatban nincs köztük ellentmondás. Mindenki szerint, aki a híreket figyeli világos, hogy 

nem kívánnak visszatoloncolt embereket Magyarországra. Nem igazán gondolkodik a 

kormány hot spot létrehozásában, erről is volt már szóbeli állásfoglalás. De itt van élő 

példaként Debrecenben a befogadó állomásnak, menekülttábornak a bezárása. Tehát inkább a 

megszüntetés felé, nem újak létesítése felé mozdul a kormány. Úgyhogy ezt a napirendet így 

kibővítve is elfogadhatónak gondolja, támogathatónak tartja, és kéri képviselő-társait, hogy 

tegyék ők is ezt, és foglaljanak ebben állást. 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

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

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

24/2016. (I.27.) Kt. számú 

határozata 
 

A kötelező betelepítési kvótáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési 

kvótát, valamint visszatoloncolás révén hazánk területére migránsok befogadását. A 

kötelező betelepítési kvóta csakúgy mint a visszatoloncolás jogtalan, értelmetlen. Növeli a 

bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta és a visszatoloncolás veszélyezteti a 

kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, 

egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kormányt, hogy minden 

lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező 

betelepítési kvótát, védje meg Magyaroszágot és a magyar embereket! 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja idegenrendészeti 

objektum (befogadó állomás, hotspot stb.) létesítését közigazgatási területén, s egyben 

elutasítja, hogy harmadik országbeli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a 

közfoglalkoztatási programokban. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat egy példányát küldje meg Magyarország 

Kormányának, a Magyar Országgyűlés elnökének. 

 

Határidő: azonnal                                                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (23.np.): Egyebek. 

 

Hozzászólások: 

 

Balogh Sándor képviselő: 

Elmondta, hogy annyi kérése lenne, hogy a 8-as körzetben, ahol van a vasúti átjáró, az 

úttesten egy átkelőhelyet kellene biztosítani. Hozzátette, hogy a Petőfi úton is, ahol van a 

járda, ott is biztosítani kellene egy átkelőhelyet, ugyanis egy vagy két hete megint történt egy 

halálos baleset. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy vizsgálták már ezt a problémakört, sőt a MÁV-

nak is írtak. Az a fénysorompónál bekövetkezett baleset miatt volt. Akkor kaptak is rá választ. 

Ebben a költségvetési évben már beszéltek róla, hogy mindenképpen terveznek egy járdát a 

másik oldalban a Sportcsarnokig. Ott ugye van egy zebra, az iskolásoknak, óvodásoknak az 

átkelését könnyítve. Ez egyeztetés, illetve terveztetés alatt van, mert már megkeresték a 

tervezőt. A 36-os főút melletti járda építésnek, kialakításnak vannak olyan szabályai, 

ugyanúgy, mint az Ifjúság úti csomópontnál a zebra kialakítás, ami azért elég kötött. Tehát 

nem tudják úgy megcsinálni, hogy közmunkaprogramból oda egy járdát húznak. Hozzátette, 

hogy mindenféleképpen a gyermekek, meg az ott járókelők védelme érdekében meg kell ezt 

oldani. Annak a lehetősége, hogy ott kialakítsanak egy gyalogátkelőt a másik átkelőtől 100-

200 méterre, viszonylag kicsi. Villogó lámpát sem biztos, hogy fognak adni. Viszont már azt 

a korábbi időszakban nézték, hogy talán könnyebb lenne, vagy megoldható lenne, ha a 

Sportcsarnok előtt lévő zebrára vezetnék rá a teljes gyalogos forgalmat, meg kerékpár 

forgalmat. Ott van az a négyes vagy ötös kereszteződés, nagyon-nagyon bonyolult lenne ott 

kialakítani bármit is. Sajnálják, hogy történt még egy baleset. Nem az önkormányzathoz 

tartozik hatóságilag, nem az önkormányzat az, akik ebben intézkedési jogosultsággal 

rendelkezik. De valóban azon a területen már volt több alkalommal baleset. Minden ilyen 

alkalommal felhívták akár a MÁV-nak a figyelmét, ha vasúti baleset történt, akár a 

közlekedési hatóságok figyelmét, hogy ezen a területen lépni kell. Bízik benne, hogy sikert 

fognak elérni. Megpróbálja, fog írni egy levelet megint ennek a balesetnek a sajnálatos 

körülményeire hivatkozva. Ha elutasítják, akkor mint elmondta, az az egyetlen lehetőség 

marad, hogy még ebben az évben egy új járdaszakasz kialakításával a Sportcsarnok előtti 

zebrához vezessék a gyalogos, meg a kerékpár forgalmat.   

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Elmondta, hogy a közmunkaprogrammal kapcsolatosan tett észrevételt már előző testületi 

üléseken is. Hogy konkrétumot mondjon egy novemberben történt esettel kapcsolatban, ahol 

7-10 fő került olyan helyzetbe, hogy 4 napig dolgoztatták őket, majd a csütörtöki napon 

közölték velük, hogy nincs rájuk szükség. Aztán több hétig munka nélkül voltak. Most újra 

egy részük bekerült a közfoglalkoztatásba, de a mai napig ez a helyzet nem rendeződött. Se 

az, hogy hogyan fordulhatott ez elő, se az, hogy mi lesz az ő ledolgozott munkaidejükkel és 

bérükkel. Ez a bűdi városrészről 7-8 embert érint, nem tudja, hogy Balogh Sándor képviselő 

körzetében van-e ilyen eset. Kérdéssel fordult még akkor a Kincstár vezetőjéhez, hogy 

hogyan történek a kiértesítések, és miképpen jutnak el az információk a közfoglalkoztatásba 

bevonni kívánt személyekhez. A Kincstár vezetője a testületi ülésen választ adott erre, azt el 

is fogadta. De többen látták az adást televízióban, interneten, és azóta többen jelentkeztek 

olyanok, akik olyan helyzetbe kerültek a kiértesítés kapcsán, hogy ők valójában nem voltak 

hivatalosan kiértesítve. Felkeresték a Városi Kincstárat, a Kincstárban aláírattak velük egy 

olyan dokumentumot, hogy ők nem vállalták el a munkát, és most gyakorlatilag olyan 
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helyzetben vannak, hogy nem együttműködőnek minősülnek és nem kaphatnak támogatást. 

Azért mondja el ezt ismét, mert szeretne lehetőséget kapni arra, hogy akár a hozzá eljuttatott 

panaszlevéllel, akár az érintettekkel ezt az ügyet polgármester úr bevonásával, a Kincstár 

vezetővel rendezzék és nézzék át, hogy hogyan működik valójában ez a kiértesítés, és mi van 

ezzel a novemberi esettel. Azzal tisztában vannak mindannyian, hogy ezek az emberek, akik 

dolgozni szeretnének, kevés pénzért is mindent megtesznek. Most bekerültek egy olyan 

helyzetbe, egy olyan állapotba, ami sokkal rosszabb, mint az, hogy kevés pénzért 

dolgozzanak. Annyira elkeseredettek, hogy ha szükséges, és itt nem kapnak kellő támogatást, 

kivizsgálást ebben az esetben, akkor más csatornákon keresztül fognak próbálkozni, akár a 

médiához, akár más hivatalos szervekhez fognak fordulni. Azt szeretné megakadályozni, hogy 

ez megtörténjen. Szeretné, hogy ezek az emberek rendezzék a jogviszonyaikat, és tisztázódjon 

ez a helyzet, hogy kinek is van valójában igaza. Nem jó ez senkinek. Annak sem, aki dolgozni 

szeretne, annak sem, akit esetleg megvádolnak valamivel, de itt akkor szemtől-szembe kell 

esetleg állítani az embereket, megnézni akkor, hogy ki írta alá, az az aláírás valóban passzol-

e, hogy s, mint történtek a dolgok. Nem szeretne több szót vesztegetni erre, mert egyszer erről 

beszéltek már. Támogatást szeretne kérni ahhoz, hogy rendeződjön ez az ügy.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy szeretné, hogy rendeződjön ez az ügy, hiszen 

mindenkinek ez az érdeke. A név nélküli panaszokkal azonban nem fog tudni soha az életben 

mit kezdeni. Ha van xy, és azt mondja, hogy igen, én voltam az, akkor lehet pro és kontra 

érveket meghallgatni. Azt tudatosítani kell mindenkiben, hogy a közmunkaprogram egy 

lehetőség, nem egy kötelezettség. Van a kormányzatnak egy ilyen 100%-os foglalkoztatási 

kezdeményezése, ezt lehet támadni pro és kontra, jó-e a közmunka, nem jó a közmunka, stb. 

De még egyszer hangsúlyozná, hogy ez nem egy kötelező feladat az önkormányzatnak. Az, 

hogy az önkormányzat vállalja, meg a Kincstár vállalja minden egyes nyűgjét-baját, és 700 

embert foglalkoztatunk Tiszavasváriban, akit nyakló nélkül kiközvetít mondjuk a járási 

hivatal, lehet, hogy analfabéta, soha az életében egy napot nem dolgozott embereknek a 

tucatjait foglalkoztatják ilyen olyan helyeken, most mindegy, hogy havat kell lapátolni, vagy 

szemetet szedni, vagy értékteremtő munkát végeznek bármelyik területen, mert nagyon-

nagyon sokan vannak. Ezt is ki kell emelni. Mindennek van egy határa. Azzal az 

önkormányzat sem fog tudni mit kezdeni, hogy megkapja azt a feladatot, hogy foglalkoztassa 

az olyan embereket, akik azért nem helyezkedhetnek el a munka világában, mert egyszerűen 

képtelenek. Tehát álljon meg a menet. Még most azért igyekszik az önkormányzat, meg bírja, 

de hosszú távon igencsak meg lesz rostálva az az embertömeg, vagy az a közfoglalkoztatotti 

réteg, aki valóban alkalmas arra, hogy dolgozzon, meg értékteremtő munkát végezzen. Ez az 

anomália is abból alakult ki, hogy kiközvetítettek nem tudja mennyi embert, és egy napra rá, 

vagy két napra rá, mire kiment a kiközvetítő levél leegyeztetve, és ennek ő is a tanúja volt, 

meg bárhol, bárkinek elmondja, hogy ő is ott volt, akkor utána mégis kitalálják, hogy nem 

azok az emberek fognak dolgozni, nem azok az emberek állhatnak munkába, hanem teljesen 

más csapat. Ezt mondta járási hivatalvezető úrnak is, meg mindenféle fórumon el fogja 

mondani még egyszer, hogy a jövőben ebben többé nem lesz partner az önkormányzat, hogy 

egy nap vagy két nap alatt kelljen kiközvetíteni 200 embert, mert lehetetlenség, mert félre fog 

menni a dolog, csak a probléma, nyűg, anomália van belőle. Akkor ütemezni kell, és azt kell 

mondani, hogy egy héttel később jöjjön dolgozni akárki. Nem tudja, esetleg egyenként kell 

felkeresni mindenkit, és nem egyfajta kidobolási szinten elkiáltani magunkat, hogy xy ott van-

e, mutassa a személyi igazolványát, hanem egyenként behívni, jöjjön be, írja alá. Lehet, hogy 

voltak ebben sérelmes dolgok, vagy félreértések, ezt aláírja. Igyekeznek majd ezen a dolgon 

segíteni a jövőben, meg azokat az embereket sem hátrányos helyzetbe hozni, hogy ha valóban 

voltak ilyen jellegű problémák, mert nem ez a cél. Viszont tudja, mert belelátott, hogy ez nem 
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rajtunk múlik nagyon sokszor, hogy nem működik flottul, és nem működik problémamentesen 

ez a terület.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Válaszul elmondta, hogy nem a közmunka minőségéről akart vitát nyitni. Konkrét esetekről 

van szó, ezek megvizsgálását szeretné kérni.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megjegyezte, hogy nem a közmunka minőségét mondta. Csak akkor, mikor egyik napról a 

másikra kell lereagálni a Kincstárnak, vagy neki akár kétszáz embert, az nem egyszerű. Nem 

panaszkodni akar, de általában 1-1,5 nap alatt 1000-es oldalszámú közfoglalkoztatási 

szerződést kell aláírni, mert mindent 5 példányban kell. Azért mondja, hogy akkor gondoljon 

bele mindenki, hogy azon a két-három, vagy hány adminisztrációs hölgyön, meg úriemberen, 

aki a Kincstárban ezeket a dolgokat végzi, illetve a járási hivatalnál is, és a munkaügyi 

dolgozókon is, hogy mekkora felelősség, mekkora teher van, hogy folyamatosan kiközvetítsék 

az embereket. Ebben is van rossz terület. Mindenkinek az a célja, neki is az a célja, a 

képviselőknek is a célja, a dolgozóknak is, hogy minél többen dolgozzanak, meg legyen 

mindenkinek a 30 napos bedolgozása, mert hogyha közmunkán nem foglalkoztatja az 

önkormányzat őket, akkor menjenek el akármelyik vállalkozáshoz, szerezze meg, igazolják le 

neki a 30 napot, mert ha nem, akkor mindent el fognak venni tőle. Még egyszer mondja, az az 

önkormányzatnak is az érdeke, hogy ne szúrjanak ki senkivel, meg minél gyorsabban tudják 

intézni ezeket az ügyeket, minél gyorsabban tudjanak munkába állni az emberek. De az 

kezelhetetlen, meg egy rosszul kialakult gyakorlat, hogy mondjuk a járási hivatal, vagy a 

központi munkaügyi hivatal egyszerre 200 ember zúdít az önkormányzat nyakába, és akkor 

egyik napról a másikra ki kell értesíteni őket, illetve fel kell venni őket. Elmondta, hogy akkor 

várja a neveket, jöjjenek el, meg mondják meg, hogy kik voltak azok, ha volt ilyen, támasszák 

alá, és akkor majd meglátják, hogy mi lesz ebből.    

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Elmondta, hogy szeretne ő is részt venni ebben mindenféleképpen, ha már őt keresték meg. 

Azt a panaszos levelet is eljuttatná, amivel megkeresték.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy nagyon egyszerűen rövidre lehet zárni ezt a 

dolgot, mert azok az emberek, akik többet dolgoztak négy nappal úgymond, vagy előbb 

dolgoztak, és később lettek felvéve, azok a napok nyilván le vannak igazolva. Nála is van egy 

ilyen személy, és az csúsztatásban meg is fogja kapni, sőt, már ki is vette azt a napot. Nagyon 

egyszerűen lehet ezt kompenzálni, a munkavállalónak nincs semmi sérelme ebben. Az 

viszont, hogy csütörtökön kikézbesítik a neveket, és hétfőn már kötelező dolgozni, az 

lehetetlen, akár 70, akár 200 emberről van szó. Treszkai Józseffel is beszélni kell, ahogy 

polgármester úr is mondta, és egyeztetni kell a Kincstárral. És akkor nem beszélt még 

olyanról, hogy orvosi vizsgálat, és baleseti oktatás nélkül nem lehet munkába állítani az 

embereket, ennek a megvalósítása meg legalább egy hét. Az, hogy három nap alatt elvárják, 

hogy munkába állítson az önkormányzat 200 embert, az nem a Kincstár vezetésének a hibája, 

mert ha tízszer annyi nő dolgozna ott, akkor sem bírnák ezt. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megjegyezte, hogy ez a felvetés most nem erről szólt. Ezt megérti, és elfogadja. 
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Császár József Sándor képviselő: 

Ezért nem itt kell reklamálni, hanem egyeztetni kell a dolgokat. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

De ha a Kincstár volt az, ahol aláíratták vele, hogy nem együttműködő, meg nem vállalja a 

munkát. 

 

Császár József Sándor képviselő: 

Alá kellett íratni, mert így kapták meg az utasítást a munkaügyi központtól. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Hogy nem vállalta a munkát? Mert ezt íratták alá vele.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Nem arról van szó, hogy nem vállalta a munkát, hanem, hogy el kellett indítani ezeket az 

embereket.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

De azt íratták vele alá. Nem kapott értesítést, és állítólag aláírta a papírt.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megjegyezte, hogy biztos, hogy ki lett értesítve, csak akkor nem az a személy vette át, hanem 

a felesége, a gyereke, vagy a szomszéd vette át.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Kérte, hogy ne is vitatkozzanak ezen, csak azt szeretné, hogy nézzék meg, mert annak nyoma 

van, hogy ki írta alá, ki vette át, ki értesítette ki, hogy történt ez meg. És akkor le lehet ezt 

zárni. Tegyük rendbe. Ha valaki ezt fölvállalja, odajön névvel, címmel, saját arcával, akkor 

nézzék meg, hogy igaza van-e vagy nincs.  

 

Dr. Rojkó László képviselő: 

Elmondta, hogy a régi védőnői épület nagyon rossz állapotban van, omlik össze, tehát valami 

megoldást találni kellene. Van egy olyan eresz, amiből eső esetén zuhog az esővíz, és azt a 

részt is tönkreteszi, amit már kijavítottunk. Valami megoldást találni kell, mert kárba vész az 

eddigi munka. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul megjegyezte, hogy tud róla. Hozzátette, hogy szépen felújított az épület. Azt a részét 

a bejárás során nézték is. Felírta a problémát. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Elmondta, hogy elindult egy olyan pletyka a városban, hogy amikor lesz a március 15.-ei 

helyi adófizetés, az első félév, nem fognak értesítést kapni. Úgy örült, mikor tavaly kaptak 

értesítést, hogy kinek mennyit kell fizetni. Most pedig olyan hírek járnak, hogy ez 

valószínűleg elmarad, és ez főleg azoknak, akiknek gépjárműadót, vagy iparűzési adót kell 

fizessenek, nem jó hír. Ez igaz ez a hír, az első félévre is meg fogjuk kapni ezt az értesítést?  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy mindenki meg fogja kapni az értesítést. Készülnek már rá. Elébe 

mennek a dolgoknak, hogy mindenki időben tájékoztatva legyen arról, hogy mi esedékes. 
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Balázsi Csilla képviselő: 

Sose szokott tájékoztatást kérni, de most az egyszer kíváncsiságból kérne egyet. Mégpedig 

egy olyan tájékoztatást, hogy 2015-ben az önkormányzatnál, és az önkormányzat 

intézményeinél történt-e bármilyen jutalom kifizetése, illetve bérmegtakarításra vonatkozóan 

bármilyen kifizetés. Nem kell név szerint, csak egy intézmény, fő és az összeg. Tehát 

semmilyen személyes adat nem kellene.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy szerinte nem történt ilyen, de meg fogják nézni. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Megvolt rá a lehetőség, mert a rendeletben az szerepelt, hogy a bérmegtakarítás, vagyis az 

összbértömeg 2%-áig lehet jutalmat kifizetni, amennyiben volt bérmegtakarítás. Elvileg tehát 

lehetett ilyen. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

A költségvetéstől eltérően nem volt.  

 

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

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


