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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2016. március 31-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, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh 

Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Szabó Krisztián 

képviselő, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt és Szőke Zoltán 

képviselők.                                      
 

Távol maradt:      -    

                       

Meghívottként részt vettek:  

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

osztályvezető, Petruskáné dr. Legez Tímea osztályvezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, 

Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Juhász Mariann a Kornisné Központ intézményvezető 

helyettesítési feladatokat ellátó munkatársa, Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde 

vezetője, Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja, 

Nácsáné Dr. Kalán Eszter a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke, Kutykó 

Róbert a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Nyírvidék 

Képző Központ Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője, Gaszperné Román Margit a Nyírségi 

Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Nyírvidék Képző Központ 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál Múzeum vezetője, Dr. 

Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Nyircsák Árpád a Tiva-Szolg Kft. 

részéről és Erdei Kolett.  
 

Meghívottként távolt maradt:  
Kiss Brigitta köztisztviselő, Krasznainé dr. Csikós Magdolna a Városi Kincstár vezetője, 

Nagy Levente a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Kerekesné 

Lévai Erika a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

vezetője, Fekete Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nácsa Balázs 

a Tiszavasvári Sportegyesület elnöke, Leányvári Attila a Tiszavasvári Sport Klub elnöke és 

Szabó András a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője.  
 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

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

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

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

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által kötött 

szerződés jóváhagyásáról, valamint „a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére 

nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető 

és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 

előterjesztéseket. Javasolta továbbá, hogy „a Bakó Barnabás tiszavasvári 0371/7 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlan egy részének megvásárlására vonatkozó kérelméről” szóló 17. 

napirendi pontot vegye le a testület napirendjéről. Majd a meghívott vendégekre való 
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tekintettel kérte, hogy elsőként a 6., 12., 13., valamint „Egyebek” napirendi pont keretében az 

1., és végezetül a 14. napirendi pontot tárgyalja a testület. Végezetül kérte, hogy szavazzanak 

a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  
 

A Képviselő–testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontok tárgyalását. 
 

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

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

 

NAPIRENDEK          

 
      

1. Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és 

Szakiskola beszámolójáról a tiszavasvári óvoda 2015. évi önkormányzati 

támogatásának felhasználásáról. 

 

2. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi 

üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.  

 

3. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti 

tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról. 

 

4. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési 

Centrum által kötött szerződés jóváhagyásáról.  

 

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

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

7. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. 

évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.  

 

8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 

9. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

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

 

10. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő 

térítési díjak felülvizsgálatáról.  

 

11. Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.  

 

12. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolójáról 

a 2014-ben kapott támogatás felhasználásáról.  

 

13. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról.  
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14. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolóról.  

 

15. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi 

beszámolójáról és 2016. évi munkatervéről.  

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata saját erejének 

biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.   

 

17. Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önereje felhalmozási részének 

részleges biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás 

megindításáról.  

 

18. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat újbóli kiírásáról, 

valamint az intézményvezetői pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak 

megválasztásáról.  

 

19. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési 

tervéről.  

 

20. Előterjesztés a megszüntetett hulladékgyűjtő szigetekről visszamaradt konténerek 

jövőbeli hasznosításáról.  

 

21. Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.  

 

22. Előterjesztés „a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részér nyújtott közösségi 

ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és 

befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.  

 

23. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok 

értékesítéséről. 

 

24. Egyebek  

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

25. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok 

értékesítéséről.  
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 

Középiskola és Szakiskola beszámolójáról a tiszavasvári óvoda 

2015. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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: 

 

Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja: 

Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a 2015. évben az óvoda tevékenységében jelentős 

változást okozott az, hogy 2015. szeptember 1. napjától 3 éves kortól kötelezővé vált az 

óvodás korú gyermek óvodáztatása, így 30 fővel nőtt az óvodások létszáma és további egy 

csoporttal bővíteni kellett a csoportszámokat. Ahhoz, hogy ezt meg tudják valósítani, az 

óvodán belül egy átalakítást is végre kellett hajtaniuk. Egy csoportszoba bővítését tudták 

megoldani, amely jelentős belső átalakítással járt együtt. A víz, villany átalakítás, átszerelés, 

valamint a tornaszoba áthelyezésének munkálatai valósultak meg. A beszámolóból is kitűnik, 

hogy az eredeti tervhez viszonyítva a bevétel növekedett, hiszen a 2015. szeptember 1. 

napjától bevezetett ingyenes étkeztetés bevezetéséért többlettámogatást kaptak, mely nem 

fedezi teljes körűen az étkeztetést, de többletbevételt jelentett az alapítvány számára. A kiadás 

tekintetében a létszámmal akadtak problémák, hiszen 2 fő alkalmazott ment nyugdíjba, akik 4 

órában továbbfoglalkoztatásra kerültek, de csak 50%-os bérrel, tehát így jelentős 

bérmegtakarítást keletkezett. Ez okozta azt, hogy az előirányzott önkormányzati támogatáshoz 

képest több mint 1,2 M Ft támogatásra volt szükség. Mindezek után elmondta, hogy a 2015. 

év I. félévében 500 tanulója volt az iskolának, szeptemberben pedig 450 kisdiák kezdte meg 

az új tanévet. Majd azt is elmondta, hogy jelentős felújítást, fűtéskorszerűsítést, karbantartást 

végeztek az elmúlt évben. Ezeket a munkálatokat elsősorban saját bevételből, valamint az 

önkormányzat hozzájárulásával, illetve a KLIK támogatásával, hozzájárulásával, 

engedélyével tudták megvalósítani. Az iskolában változatlanul megfelelő oktatási-nevelési 

munka folyik, amelyet ebben az évben is eredményesen tudnak folytatni.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megköszönte Csombordi József kiegészítését, valamint azt a rendkívül korrekt 

együttműködést, ami évről-évre nem csak szakmailag, hanem anyagilag is tapasztalható. Majd 

elmondta, hogy örül annak, hogy bármekkora megtakarítása is marad az alapítványnak, azt az 

összeget mindig haladéktalanul visszautalják az önkormányzat számára. Véleménye szerint 

rendkívül korrekt és jó gazdái mind az iskolának, mind pedig az óvodának egyaránt. 

Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy nem is olyan régen, néhány nappal ezelőtt volt egy 

pályázati határidő, amiben dönteni kellett. Ez a pályázati határidő leginkább a Magiszter 
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Alapítványt érintette, hiszen egy új óvoda épületre pályáznak, pontosan a 3 éves kortól 

kötelező óvodáztatás miatt. Bízik abban, hogy megfelelő támogatással, politikai és szakmai 

hátszéllel nyertes lehet ez a pályázat. Egy olyan pályázatíró cég készítette el az alapítvány 

pályázatát, aki már a városrehabilitációs projekt kapcsán is sikerrel vette az akadályokat. 

Mind ehhez gratulált és köszönetét fejezte ki, hogy az alapítvány ezt felvállalta magára.  

 

Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja: 

Örömmel mondta, hogy a pályázat határidőben benyújtásra került, a visszaigazolások szerint 

2-es sorszámmal már befogadásra is került. A telket, ahova az óvoda épülne azt már 

megvásárolta az alapítvány, már tulajdonjogilag is be van jegyezve. Az átminősítés is 

megtörtént, tehát maga a pályázat kivitelezése most már az eredménytől függ.  Végezetül 

elmondta, hogy bízik abban, hogy nyertes lesz a pályázat és két éven belül meg tudják 

valósítani a kitűzött feladatokat.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

76/2016. (III.31.) Kt. számú 

határozata 
 

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

beszámolója a tiszavasvári óvoda 2015. évi önkormányzati támogatásának 

felhasználásáról 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter 

Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) tiszavasvári óvodája 2015. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló beszámolóját megtárgyalta és azt a mellékletben foglalt 

tartalommal elfogadja.  
 

2. Tudomásul veszi az elszámolás alapján a 26 eFt támogatás fizetési kötelezettséget. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő összegre vonatkozóan 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében az előirányzat 

biztosítására, ezt követően legkésőbb 2016. április 30.-ig annak a Magyarországi 

Magiszter Alapítvány részére történő átutalásra tegyen intézkedést. 
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa az Alapítvány képviselőit. 
 

       Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik 

                       polgármester 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési 

támogatásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit 

Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum által kötött szerződés 

jóváhagyásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a Nyírvidék Kft. üzleti tervében említésre került, hogy a szerződés tető alá 

hozása folyamatban van. Akkor, amikor még készült az üzleti terv még nem került a 

szerződés megkötésre. Majd elmondta azt is, hogy a szerződés fontos a Kft működése 

szempontjából, mert ez a bevétel nem volt tervezve az üzleti tervben. Amennyiben jóváhagyja 

a testület és hatályba lép a szerződés, akkor várhatóan az előzőekben elfogadott 

önkormányzati támogatás csökkentésére lehetősége lesz a Kft-nek a többletbevétel miatt. A 

szerződés röviden arról szól, hogy a Szakképzési Centrum tanulóinak képzése a Nyírvidék Kft 

tanműhelyeiben folyik és ennek a költségeivel kapcsolatban rögzítés került, hogy milyen 

hozzájárulást igényel a Szakképzési Centrum. Mindezek után elmondta, hogy jövő héten 

hétfőn lesz a Nyírvidék taggyűlése, amelynek az elfogadó nyilatkozata, döntése szükséges 

ahhoz, hogy hatályba lépjen a szerződés, hiszen a Kft csak akkor tudja érvényesíteni a 

szerződésből fakadó jogait. Amennyiben a testület ezt elfogadja, akkor a hétfői taggyűlésen az 

önkormányzat képviselője is támogatólag tud szavazni.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Köszöntötte Gaszperné Román Margit ügyvezető asszonyt, illetve Kutykó Róbert pénzügyi 

vezetőt. Nagyon várták, hogy felszálljon a „fehér füst”, majd elmondta, hogy örül annak, 

hogy végül sikerült megegyezni és talán olyan megegyezés is született, ami nekik és az 

önkormányzatnak is jó.  

 

Gaszperné Román Margit ügyvezető: 

A témával kapcsolatban elmondta, hogy 8 hónapon keresztül tartott az alku és az egyeztetés 

folyamata a Szakképzési Centrummal. Alapvetően a KLIK-el sem volt könnyű megegyezni, 

hiszen az is 4 hónapig tartott, azonban ez dupla annyi időbe került. Majd elmondta, hogy élete 

egyik legnehezebben összehozott szerződése volt a sok szerződés közül, amit ügyvezetőként 

megélt, mert kölcsönös megegyezési szándék szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön egy 

megállapodás. Az is hosszú időbe telt, míg a Centrum részéről hajlandóságot tapasztaltak 

ezen a téren. Az a jó a szerződésben és a megállapodásban, hogy egy fillért nem engedtek az 

árból tehát, amit augusztusban ajánlottak azt ugyanúgy sikerült az aláíráskor is érvényesíteni. 

Továbbá eszmei érdekessége is van ennek a megállapodásnak. Érdekes egy megállapodás, 

mert egy pontban leírták, hogy egyet értenek-e vagy sem a megfogalmazottakkal. Nem 

értenek egyet abban, hogy igényt tart a Képző Központ épületére vagyonkezelői jog 

létesítésére a Centrum, mert véleményük szerint a jogszabályi környezet ezt nem indokolja és 

nem is támasztja alá. Végül is ebben kellett kitartaniuk 8 hónapon keresztül. Ebben az esetben 

a tulajdonosi érdek és az akarat teljes mértékben találkozott a Kft vezetésének a szándékaival. 

Sikerült végig vinni, amit szerettek volna, és bízik abban, hogy ezt követően most már rövid 

időn belül a szeptember óta felhalmozódott költségek arányában fizetni fog a Centrum.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Valóban nagyon hosszú és idegőrlő időszak volt ez a 8 hónap, ezért is szeretné mind 

tulajdonosként, mind önkormányzatként köszönetét kifejezni, hogy az első pillanattól a 8 
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hónap utolsó pillanatáig kiálltak a tulajdonosi érdekek mellett. Majd megjegyezte, hogy örül 

annak, hogy egyetlen egy pont miatt sem kellett visszalépni és az álláspontokat 

megváltoztatni. Mint, ahogy a Magiszter Alapítványnál is elmondta, itt is elmondható, hogy 

nagyon jó az önkormányzat kapcsolata a TISZK-ekkel is. Nem csak szakmailag, hanem 

hosszú évek óta anyagilag is jó a kapcsolat, hiszen ha bármiféle megtakarítás van, akkor egy 

rendkívül korrekt pénzügyi elszámolás révén, év végén mindig megkapják azt az összeget, 

ami egyfajta megtakarításként megmarad a TISZK-nél. Végezetül további jó munkát és sok 

sikert kívánt ebben az új rendszerben.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

79/2016.(III.31.) Kt. számú 

határozata 

 

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által 

kötött szerződés jóváhagyásáról 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírvidék Képző Központ 

Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közötti, a határozat mellékletében 

szereplő megállapodás megkötését jóváhagyja. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén képviselje személyesen, vagy 

meghatalmazott személy útján Tiszavasvári Város Önkormányzatának tulajdonosi 

álláspontját. 
 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 

 

Határidő: esedékességkor           Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési 

támogatásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

elfogadását javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

elfogadását javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Megjegyezte, hogy nem érti azt, hogy miért akarnak éppen most bővebb információkat kérni a 

Kft-től, amikor az elmúlt évben számos olyan testületi és bizottsági ülés volt, amikor jelezte, 

hogy bővebb információkat szeretnének kérni arról, hogy hogyan is lehetne gazdaságosabbá 

tenni a működést, illetve a TVK alakulását, mert nagyon jól tudják, hogy Tiszavasvári 

lakosságszámához mérten a TVK nagyon gyér. Egyetlen egyszer nem kaptak erről anyagot. 

Majd megjegyezte azt is, hogy számára nagyon szimpatikus a Kft üzleti tervében az, hogy 

végre megpróbálnak elmozdulni a járóbeteg szakellátás feladatának nyitása felé, és újabb 

szakellátásokat nyithatnának, így például ortopédiát, diabetológiát, tüdőgyógyászatot, 

neurológiát, illetve lehetőség lenne foglalkozás egészségügyi és sportorvosi ellátást is igénybe 

venni, ami a bevételeket növelhetné. Ő ezért is támogatta az „A” alternatívát, mert elég 

szégyenletesnek tartja azt, hogy Tiszavasvári járási központ és a betegek a polgári és a 

hajdúnánási szakrendelőt lassan sokkal nagyon arányban veszik igénybe, mint hogy 

megpróbálnának a Tiszavasvári járóbeteg szakellátásba bejutni, mert majd, hogy nem teljesen 

lehetetlen, hiszen a röntgenen olyan várólista van, hogy a betegeknek több hetet kell várniuk 

arra, hogy egy-egy röntgen elkészüljön. Ez alapján az óraszám növelésével a várólistát itt is 

csökkenthetnék. A másik ok, amiért az „A” alternatívát javasolta támogatásra, hogy míg az 

elmúlt évben 8 hónapra 12 M Ft támogatást adott a testület az Egészségügyi Kft-ne, majd az 

elkövetkezendő 12 hónapra pedig 17 M Ft-ot javasolhatna a testület, melyet nem tart nagy 

összegnek vagy elnagyoltnak.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megcáfolta, amit Bakné Répási Ágnes képviselő asszony mondott, hiszen több alkalommal is 

kért a testület információt és kaptak is információt. Emlékezet eszerint volt olyan anyag, ami 

aláírás után kiküldésre került a képviselőknek.  Kérte, hogy nézzen utána képviselő asszony 

az elmúlt 1-1,5 év történésének és valótlan dolgokat ne állítson, mert az nem igaz, hogy nem 

kaptak a képviselők tájékoztatást. Az, hogy miért most kér adatot, vagy miért most kér a 

képviselő-testület bármelyik tagja adatot arra az a válasza, hogy mindenkinek meg van a 

képviselői jogosítványa, valamint kötelezettsége arra, hogy bármikor, bármivel kapcsolatban 

bármilyen adatot bekérjen. Tehát ezt a kérdést had ne kelljen már megindokolnia, hogy miért 
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szeretne bármit megvizsgálni, hogy miért vannak esetleg olyan gondolatai vagy olyan tervei, 

amivel jobbá lehet tenni az egészségügyi szektort. Biztos, hogy lesz egyébként a 

későbbiekben olyan előterjesztés, ami az Egészségügyi Kft-vel kapcsolatban fog elkészülni, 

mert az a cél, hogy ez minél jobban működő rendszer legyen. Az, hogy alapjaiban véve 

Magyarországon milyen az egészségügy és milyen az egészségügyi finanszírozás, valamint 

milyen a képviselő asszony által is Tiszavasvári járásszékhelyként emlegetett járóbeteg 

szakrendelés, arra azt mondaná, hogy mindenki, aki ebben a rendszerben dolgozik, azon 

munkálkodik, hogy jól működjön az egészségügy. Hangsúlyozta, hogy ő sem kritizálja a 

háziorvosok működését, valamint nem kritizálja Magyarországon a kórházrendszernek a 

működését. Az olyan demagóg kijelentésekkel, hogy tömegesen mennek a tiszavasvári 

emberek Polgárra és Hajdúnánásra, mely valóban nagyon jól hangzik, de ez sem igaz. 

Valóban hosszú a várakozási sor, valóban vannak olyanok, akik elmennek, de ez nem 

tömeges elvándorlás. Természetesen itt is az a cél, hogy ezeket a személyeket megtartsák és 

ezek a betegek Tiszavasváriban legyenek. Emlékeztette a képviselőket, hogy 2,5-3 évvel 

ezelőtt felmerült  annak a lehetősége, hogy vagy Tiszavasvári legyen a járóbeteg szakrendelő 

fenntartója, vagy pedig kerüljön vissza az állam irányítása alá. Nem akarja megnevezni, hogy 

mely képviselők szavaztak amellett, hogy inkább adja vissza az önkormányzat az államnak. 

Ha visszaadták volna, akkor megnézhették volna, hogy most, hogyan is működne, mert a 

kórházi rendszer állapotából kiindulva lehetne egy-két keresetlen szava. Megjegyezte, hogy át 

fogja tanulmányozni az egész Egészségügyi Kft működését, hogy ha olyan visszásságokat, 

anomáliákat, illetve szakmailag olyan területet találnak, ahol anyagilag azokat a terveiket, 

elképzeléseket nem váltotta be, amelyekkel 2013 év végén megalapították a Kft-t, akkor újra 

fogják gondolni a rendszer működését és megpróbálják a legjobb javaslatot vagy a 

legoptimálisabb döntést hozni ezzel kapcsolatban. Végezetül elmondta, hogy a „B” 

alternatívát fogja javasolni a képviselő-testület számára elfogadásra, ugyanis a beszámoló 

kapcsán majd csak májusban fogja látni a képviselő-testület azt, hogy az elképzelések 

beváltak-e vagy sem.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Hozzátette, hogy nem azt mondta, hogy egyáltalán nem kaptak információt, kaptak, de 

például a TVK-ra vonatkozóan kérte, hogy legalább bizottsági ülésre hozzanak be adatokat.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Megjegyezte, hogy a kiküldött anyagban ez is szerepelt.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Nem volt benne.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Elmondta, hogy valóban gondok vannak az egészségügyben nem csak helyi, hanem országos 

szinten is, de nem hinné, hogy a „szomszéd kertje zöldebb”, ugyanis Hajdúnánásra jár 

nőgyógyászati vizsgálatra, tavaly májusban volt és még a mai napig nincs meg a lelet. Így 

nem biztos, hogy a szomszédban jobban gondoskodnak az emberről, mint a városban. Vannak 

problémák, de az a céljuk, hogy ezeket kiküszöböljék, megszüntessék.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet „B” alternatíváját bocsátotta szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

80/2016.(III.31.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely az 1/2016.(III.31.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti 

tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője által az 1. 

számú melléklet szerint beterjesztett 2016. évi üzleti tervet nem fogadja el. 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kft. ügyvezetőjét, 

hogy a 2016. május havi rendes képviselő-testületi ülésre terjessze elő a Kft. 2016. évi 

üzleti tervét egy a jelenleginél részletesebb kiadás és bevétel kimutatással és 

indoklással. Továbbá törekedjen a Kft. zavartalan szakmai és pénzügyi működése 

mellett az önkormányzati támogatás csökkentésére. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa az elvárt üzleti 

terv részletszabályairól. 

 

4. A Képviselő-testület az üzleti terv 2. pontban leírtak szerinti elfogadásáig a Kft. 

működéséhez 3.830 eFt támogatást biztosít.  

 

5. Felhatalmazza a polgármestert a 2. számú mellékletben szereplő megállapodás 

aláírására.  

 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. 

 

 

Határidő:                                                                  Felelős: 
 

2. pont esetében: 2016. május 10.    Fekete Erika ügyvezető 

                                                                                                   

3. pont esetében: 2016. április 15.                             Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

5.-6. pontok esetében: azonnal                                  Dr. Fülöp Erik polgármester 

                                                                                   Fekete Erika ügyvezető 
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                  80/2016.(III.31.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 

 
 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T 
 

 

 

 

a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft 
 

 

 

 

2016. évi üzleti tervére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fekete Erika, ügyvezető 

      Készült: 2016. március 21. 
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ELŐZMÉNYEK 

 

A társaság 2014. július 31-én alakult a 25015056-2-15 adószám alatt, a cégbíróság a 15-09-

082154 cégjegyzék szám alatt jegyezte be, 4440. Tiszavasvári, Kabay János utca 23. szám 

alatt. 

  

A Társaság az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatásokat látja el. Fő tevékenységi köre: 8622’08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás. 

Működési területe Tiszavasvári, Tiszalök, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár 

közigazgatási területei. Az intézmény a jogszabályban meghatározott kötelezően működtetett 

és önként vállalt egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el. Az ellátásokkal 

kapcsolatos engedélyezési ügyekben eljár, megköti a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a 

finanszírozási szerződést, ellátja a szükséges adatszolgáltatási feladatokat és eleget tesz az 

ezzel összefüggő elszámolási kötelezettségének. Biztosítja a különböző szolgálatok működési 

feltételeit.  

Alaptevékenysége az alap- és járóbeteg-szakellátás közös szükséglete körében a következő 

tevékenységeket foglalja magában és e tevékenységeket Tiszavasvári Város illetve a Társaság 

működési területének lakossága számára kell biztosítani az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat által engedélyezett alábbi szakterületek és szakorvosi óraszámok, mint 

keret szerint.   

 

Járóbeteg szakellátás (szakorvosi óra/hét) 
           

Szakterület Heti 

Szakorvosi 

óraszám 

Heti Nem 

szakorvosi 

óraszám 

Összesen 

(óraszám) 

Belgyógyászat (Tiszavasvári, Vasvári P. út 

6. szám alatt) 
18 - 18 

Sebészet 8 - 8 

Szülészet-nőgyógyászat 10 - 10 

Fül-orr-gégegyógyászat 10 - 10 

Szemészet 8 - 8 

Bőrgyógyászat 5 - 5 

Urológia 6 - 6 

Reumatológia 10 - 10 

Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia 8 - 8 

Fogászati röntgen (Kabay János u. 23.) - 17 17 

Fizikoterápia (Nyárfa utca 4.) - 23 23 

Gyógytorna - 7 7 

 

 

Jelenleg 3 fő teljes munkaidős szakdolgozó, 1 fő teljes munkaidős adminisztrátor, 

egészségügyi dokumentátor és 1 fő teljes munkaidős takarító, betegirányító végzi munkáját a 

Vasvári P. 6. sz. alatti Járóbeteg-Szakrendelőben. 
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- Iskola-egészségügyi és ifjúságorvosi tevékenység 

A feladatot összesen 5 fő főállású ifjúsági orvos és 2 fő főállású ifjúsági védőnő 

alkalmazásával látja el. 

- Védőnői ellátás 

 A védőnői ellátás fő tevékenységi köre az egészségügyi prevenció: nővédelem, 

várandós anyák gondozása, 0-7 éves gyermekek gondozása, családgondozás. E feladatot 

Szolgáltató alkalmazottjaként 9 főállású területi védőnő látja el. (+ 2 fő GYED-en ) 

- Vérvételi Hely 

1 fő főállású asszisztens  

- Fogászati röntgen 

1 fő részmunkaidős asszisztens  

A Központi Orvosi Rendelő üzemeltetése szintén a feladatkörébe tartozik:  

- 1 fő részmunkaidős takarító, 1 fő részmunkaidős karbantartó  

 

A Társaság adminisztratív, szakmai tevékenységét 2 fő teljes munkaidőben végzi.  

Az átvett kapacitások átcsoportosításáról a Társaság saját hatáskörben jogosult dönteni. 

Az átvett szolgáltatások bővítéséhez, új ellátási formák ill. szolgáltatások bevezetéséhez az 

Önkormányzat előzetes egyetértése szükséges. 

- Egyéb tevékenység: 

Alaptevékenységi körén kívül egyéb tevékenységként vállalkozói tevékenységet is végez. 

(bérleti díjak) 

 

Célirányos tevékenységét 2015. április 01 napjával kezdte meg. A munkavállalók a TISZ 

Intézményétől kerületek át Az üzleti tervben feltüntetett adatok tervszámokat tartalmaznak. 

 

1. A 2015. évi működés főbb jellemzői 

 

 

Piaci helyzet 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: 

Társaság) a Tiszavasvári Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási szerződésben 

foglaltaknak megfelelően végezte 2015-ben is.  

- az alapellátás (iskola-ifjúsági orvos és védőnők) működésének megszervezését és  

- a járóbeteg szakellátás biztosítását, a területi lakosság ellátása érdekében.   

 

Szolgáltatásainkat Tiszavasvári és működési területéhez tartozó lakosok igényeinek 

(morbiditási adatok) megfelelően alakítottuk ki és biztosítjuk folyamatosan. 

  

Társaságunk 2015-ben is magas színvonalon látta el a hozzánk forduló betegeket, melyet a 

rendszeresen végzett betegelégedettségi felméréseink is visszaigazoltak.  
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Személyi és tárgyi feltételek 

 

A betegek színvonalas ellátását biztosító szakembergárda 2015-ben is rendelkezésre állt 

Társaságunknál, de egyre hosszabb időbe telik – az orvoshiány miatt -, hogy a tőlünk távozó 

(betegség, nyugállományba vonulás) orvosokat pótolni tudjuk. Időszakos orvoshiány alakult 

ki a szemészet területén. 

 

2015-ben a kormányzat részéről megvalósult az ágazati béremelés az orvosok és 

szakdolgozók részére. Ez érintette a járóbeteg szakellátás valamint a védőnői ellátásban 

dolgozó szakdolgozókat. 2015. április 1-től az ezen területen dolgozó kollégáknak 

bértámogatás jogcímén 6.308.100 Ft/hó juttatást biztosított a Kft. 

Az ellátásokhoz tartozó tárgyi feltételeket 2015-ben maradéktalanul biztosítani tudtuk. A 

jelentős igénybevétel miatt a javítási és karbantartási igények növekedtek. 

 

Likviditási helyzet 

 

Társaságunk likviditását önkormányzati támogatással (12.029.000 Ft) 2015-ben folyamatosan 

biztosítani tudtuk és jelenleg sincs lejárt szállítói tartozásunk. Az Önkormányzat 2015-ben is a 

likviditás alapú finanszírozást alkalmazta Társaságunknál mind a működési, mind a fejlesztési 

támogatás átutalása során. 

 

A gyógyításhoz szükséges szakmai anyagok és gyógyszerek folyamatosan rendelkezésre 

álltak a szakorvosi valamint védőnői szakmák részére a megbízható és magas szintű ellátás 

érdekében. 

 

A működési körülményekben jelentősnek tekinthető változások 

 

A járóbeteg szakellátás finanszírozási rendszerében 2015. évre vonatkozóan is megmaradt a 

TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) rendszere, havi leosztás alapján. Az OEP által 

meghatározott éves TVK keretet (2015. április-december): 11 710 638 Ft. 

 

2015. évben a német pont/Ft szorzó értéke maradt a tavalyi 1,50 Ft/pont. 

 

Megmaradt a degresszív finanszírozás 2015-ben is, a TVK 0-10 %-os túllépése esetén az 

alapdíj 30 %-val finanszírozzák a teljesítmény túllépést, 10-20 % túllépése esetén 20 % az 

alappont értéke.  

 

A Járóbereg Szakrendelőben valamint a Kabay János Egészségügyi Központ földszintjén 

(vérvételi helyiség és védőnői szolgálat 2015-ben kialakításra és bevezetésre került az 

Erodium betegirányító rendszer. Ez az újítás egyike azoknak a változtatásoknak, amelyeknek 

célja a lakosság egészségügyi állapotának, mentális közérzetének javítása. A kezelésekre, 

vizsgálatokra érkezők alapjában véve is feszültek, amin csak rontott az érkezési sorrend 

gyakori felborulása, a tülekedés, hangoskodás a várótermekben. A rendszer kényelmesebbé, 

átláthatóbbá, egyértelműbbé, követhetőbbé teszi a betegek számára a rendelőkbe történő 

bejutást. A TAJ szám alapján ügyfélkártyát kaphat bárki, aki igényli azt. A 14 év alatti 

gyermekek számára a kártyát ingyenesen, felnőtteknek 500 forint ellenében biztosítjuk. Ennek 

segítségével időpontot kérhetnek az egyes vizsgálatokra (pl. szakrendelésekre, vérvételre). Az 

internetes felületen nyomon követhetik a bejelentkezéseket, a várakozási sorrendet. Aki 

időpontot foglal magának, azt a rendszer besorolja, és nem kell fölöslegesen várakoznia a 

betegekkel zsúfolt rendelőkben.  
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Az előkészületekben és a technikai-pénzügyi tervezésben, kivitelezésben az adott választási 

körzet képviselője, Szabó Krisztián is tevékenyen részt vett. Képviselő úr segítségével sikerült 

helyi vállalkozót bevonni a kivitelezésbe, üzemeltetésbe, és így olyan kedvező pénzügyi 

konstrukciót tudtunk kialakítani, amelynek köszönhetően az Egészségügyi Nonprofit Kft-nek 

az elkövetkezendő három évben nem jelentkezik költsége a rendszer működtetése során. 

  

2. Várakozások a 2016. évi feltételrendszer tekintetében 
 

Piaci helyzet 

 

A 2016. évi költségvetés várhatóan nem hoz pozitív irányú változást az egészségügy 

finanszírozásában, mivel ugyanolyan szűk gazdálkodást vetít előre, mint ami 2015. évben 

jellemezte az ágazatot -  ez olvasható ki a kormány által benyújtott költségvetési törvény 

tervezetéből.  

A kormányzat továbbra sem - a ma még kihasználatlan jelentős előnyöket hordozó - járóbeteg 

szakellátásnak ad prioritást. Az önálló járóbeteg szakellátó intézmények nem kapnak több 

TVK-t, finanszírozást annak ellenére sem, hogy a korábban kiosztott kapacitásokat más 

intézetek nem használják ki. A járóbeteg szakellátás így már évek óta forráshiánnyal küzd, 

2009. óta nem volt alapdíj emelés, e ezáltal reálértékben a finanszírozás romlott.  

 

Üzleti tervünket a jelenlegi szervezeti struktúrának és felépítésnek megfelelően készítettük el. 

 

Jelenlegi információink szerint azzal számolunk, hogy 

 A jelenleg érvényes finanszírozási rendszer a jövőben sem fog változni és 2016-ban is 

megmarad az 1,50 Ft/pont érték. A vérvételi helyiség is változatlanul fog működni a 

lebegtetett Ft/pont érték, ami nem fedezi a felmerülő költségeket. 

Ez azért gond, mert társaságunknak sem kapacitásbővítésre, sem teljesítménynövelésre 

nem lesz lehetősége és a mozgásterét a degresszió is csökkenti. 
 

 Üzleti tervünkben nem számoltunk a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat lehetséges elnyerésével. A pályázat benyújtási 

határideje 2016. május 2.  Az elkészült pályázat egy közösségi tér kialakítását valamint megújuló 

energiaforrás (hőszivattyús fűtési rendszer) használatát tartalmazza a Kabay János Egészségügyi 

Központ épületében.  

A 2015. évi tapasztalatok és a várható 2016. évi tendenciák alapján terveztük meg a 

betegforgalmat és az egyes szakterületek teljesítményeit. Ebbe a munkába bevontuk a 

szakrendelések orvosait, akik konkrét javaslataikkal segítették a tervezési munkát. 

Az egyeztetés alapján a 83 szakorvosi órán belül van lehetőségünk a szakmák óraszámainak 

átcsoportosítására, igazodva ahhoz, hogy melyik szakmában van ténylegesen nagyobb illetve 

kisebb ellátási igény a jelenleginél. Az átcsoportosítás során módosult óraszámok 

változtatását az alábbiak szerint tervezzük: 

 

 Szemészeti szakrendelés: Szakorvos keresése folyamatban. 

- Reumatológiai szakrendelés: - heti 2 óra: jelenlegi heti 10 órából 8 szakorvosi 

óraszám lenne. Az óraszám csökkentése a betegellátást nem befolyásolja hátrányosan. 
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- Belgyógyászat: - 4 óra/ havonta: jelenlegi: 72óra/hóból Dr. Ligeti Richárd havonta 

12 óra dolgozott, most elfoglaltságaira való tekintettel havonta 8 órában tudja végezni 

az ellátást, havonta így 4 óra felszabadul. 

- Belgyógyászat: - 4 óra/ havonta: jelenlegi 72óra/hóból Dr. Szigeti Zsuzsanna 

havonta 12 óra dolgozott, most elfoglaltságaira való tekintettel havonta 8 órában tudja 

végezni az ellátást, havonta így további 4 óra felszabadul. 

- Belgyógyászat: - 4 óra/hét: jelenlegi 72 óra/hóból Dr. Zsonda László hetente 10 órát 

rendel. A betegellátás nem igényli a havi 72 óra belgyógyászati rendelést, így célszerű 

csökkenteni a jelenlegi óraszámot. Az óraszám csökkentése a betegellátást nem 

befolyásolja hátrányosan, így heti + 4 óra szabadul fel. 

- Belgyógyászat: - 2 óra/hetente: jelenlegi 72 óra/hóból Dr. Fehérvári Mária hetente 2 

órát rendel. Az ellátottak igényeit felmérve megállapítható, hogy a doktornő 

szakrendelését 90%-ban cukorbetegek keresik fel. Ezért célszerű az ő óraszámait 

Diabetes szakrendelésre áthelyezni.  

 Röntgen - Ultrahang:+3 óra/hét: jelenlegi heti 8 órából 11 szakorvosi óraszám lenne. 

Dr. Szabó Valéria szakorvossal egyeztetve további 3 órával megemelnénk a hosszú 

várakozási idők lerövidítése érdekében. 

- Bőrgyógyászat: -2,5 óra/hét: jelenleg: heti 5 szakorvosi óraszámban. A csökkentéssel 

2,5 óra szakorvosi óraszám marad.  

 

Új szakmaként: 

 

 Ortopédia: + 2 óra hetente. A reumatológiai szakrendelések 90%-át ortopédiai jellegű 

problémákkal keresik fel, ezért az ott felszabadult hetente +2 órát átcsoportosítani 

szeretnénk erre a szakrendelésre. Ellátási területünkön jelenleg nem működik 

ortopédia. 

 Diabetológia: + 2 óra hetente és + 4 óra 2 havonta. Jelenleg nem működik az ellátási 

területen ilyen szakrendelés. A beteglétszámot megvizsgálva 2 havonta további 4 

órával (heti fél órát jelent) emelnénk a Diabetes szakrendelés óraszámát. 

 Tüdőgyógyászat: heti + 2 óra. A felnőtt és gyermek tüdőgyógyászati ellátásra 

vonatkozó igény a szakrendelő indulása óta jelen van. A meglévő röntgendiagnosztika 

megfelelő háttér az ellátás részére. A pulmonológiai szakorvost keresi a Kft. 

 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás:+ 2 óra hetente 

 Sport szakorvos + 2 óra hetente 

 Neurológia: +heti 3 óra. Az ellátási területen jelenleg nem működik ilyen 

szakrendelés. A lakossági igény indokolja a heti 3 órai szakrendelést. 

 

Nem szakorvosi óraszám átcsoportosítás szakorvosi óraszámba: 

 

Fogászati röntgen – 6 óra: a jelenlegi 17 óra hetente csökkenne 11 órára, a fennmaradó 6 óra 

átcsoportosítása a következő szakrendelésekre: 

- Tüdőgyógyászat: heti + 2 óra. A felnőtt és gyermek tüdőgyógyászati ellátásra 

vonatkozó igény a szakrendelő indulása óta jelen van. A meglévő röntgendiagnosztika 

megfelelő háttér az ellátás részére. A pulmonológiai szakorvost keresi a Kft. 

- Foglalkozás-egészségügyi szakellátás:+ 2 óra hetente 

- Sport szakorvos + 2 óra hetente, szakorvost keresi a Kft. 
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Személyi és tárgyi feltételek 

 

A létszám tekintetében a 2016. évre ugyanannyi fővel tervezünk (21 fő). A személyi 

juttatások területén a jelenleg érvényes jogszabályi előírások alapján vettük figyelembe 

kiadásainkat, ami azt jelenti, hogy Üzleti tervünkbe beépítettük a 2015-ben végrehajtott 

ágazati béremelések hatását a járóbeteg szakellátás teljes területén, továbbá a védőnői, illetve 

az iskolaorvosi béremeléseket is. 

 

2015. év júliusától minden érintett munkavállaló bérkompenzációját megszüntettük, 

csökkentve ezáltal a személyi kiadásokat. Ez az összeg a 2016. évi költségvetést sem terheli. 

 

2016. évi Üzleti tervünkben 1.047.750 Ft. műszerfejlesztést (fogászati panoráma röntgen) 

terveztünk. Az engedélyezések folyamatban vannak, előreláthatólag 2016. április 1-el 

elkezdjük a működtetését.  

 

 

3. A gazdálkodás főbb adatai 

 

 

A gazdálkodás főbb adatai (e Ft) 

Sor Megnevezés 2015.évi tény 2016.évi terv 
2016. évi terv/ 

2015. évi tény % 

1 Összes nettó bevétel 77,309 101,994 1,31 

2 
Személyi jellegű 

ráfordítás 
47,583 62,245 1,30 

3 Anyagjellegű ráfordítás 8,315 11,127 1,33 

4 Értékcsökkenés 88 100 1,13 

5 Egyéb ráfordítás 21,403 28,537 1,33 

6 
Üzemi tevékenység 

eredménye 
-80  -15 0,18 

7 
Pénzügyi tevékenység 

eredménye* 
151515 151515-- 0 

8 
Szokásos vállalkozási 

eredmény 
-60 0  

9 Rendkívüli eredmény    

10 Adózás előtti eredmény -65 0  

11 Adófizetési kötelezettség    

12 Mérleg szerinti eredmény -65 0   

 
*kérem használjon negatív előjelet, amennyiben a pénzügyi tevékenység ráfordítása 

nagyobb, mint a bevétele 

 

 

2016. évi Üzleti tervünkben 102,009 e Ft bevétellel számolunk, ami 1,31 %-kal magasabb a 

2015. évi tervnél. A bevételek ezen mértékű növekedését elsősorban a működési 

időintervallum okozza. Míg 2015. évben az OEP-től 10 havi finanszírozást kapott a Kft 

64,607 eFt összegben, 2016. évben 12 havi (84,009 eFt.) bevétellel számolunk. Az 

Önkormányzati támogatással (17.235 eFt) megnövelt OEP bevétel, így 101,244 eFt. 
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Az anyag jellegű ráfordításokat 2016. évben 11,127 e Ft-ra tervezzük, ami 1,33 %-kal 

magasabb a 2015. évi ténynél.  

 

Az értékcsökkenés mértékét 2016-ra 100 e Ft-ban terveztük, ami 12. e Ft-tal magasabb az 

előző évi tervünknél.(fogászati panoráma röntgen, mint új gép)  

Nem tervezett rendkívüli eredmény 2016. évben a fogászati panoráma röntgen működéséből 

származó bevétel, melynek nagyságrendje felvételenként 2.500 Ft. 2016. évi tervünkben a 

bevételek és kiadások eredőjeként próbáljuk veszteség nélkül zárni. 

 

A likviditási terv betartása érdekében rendkívül szigorú és fegyelmezett gazdálkodás 

szükséges mind a bevételek megszervezése, mind a kiadások ütemezése területén. 

A bevételek havi alakulása nagymértékben függ az OEP által finanszírozott tevékenységek 

teljesítményeinek alakulásától, a bérleti díjak befizetéseitől, stb. A kiadások viszont havonta 

ütemezetten merülnek fel, bérek és járulékaik, közüzemi szolgáltatások és a folyamatos 

működéshez szükséges egészségügyi szakmai anyagok, stb. 

 

Az árbevétel tervezett összege: 

 

sor Megnevezés 2015. évi tény 2016. évi terv részarány 

változás (%) 

1 Önkormányzati támogatás 12,029 17,235 1,43 

2 OEP 64,607 84,009 1,30 

3 Bérleti díj 182 200 1,09 

4 Továbbszámlázott 

szolgáltatás 

336 350 1,04 

5 Egyéb nem EÜ bevétel 155 200 1,29 

6 Egyéb bevétel 15 15 0 

7 Összesen 77,324 102,009 1,31 

 

 

4. Anyag jellegű ráfordítások 

 

4.1 Megfontolások 

 

2016. évi anyag jellegű ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a 2015. III-XII. három 

n. éves tényleges felhasználásunkat, az inflációt követő áremelések lehetőségét a beszállítók 

részéről (pl. laboratóriumi reagensek). Azzal, hogy 2016. évre a 2015. évi anyagi jellegű 

ráfordításokat vettük figyelembe, rendkívül szigorú, költségtakarékos és hatékony 

gazdálkodást szükséges továbbra is követnünk. Fontos feladat a laborral kapcsolatos kiadások 

csökkentése. 

  

A gazdálkodásra várhatóan befolyással lesz a közületek részéről megvalósuló közüzemi díj 

emelés az inflációs rátának megfelelően, ami tovább nehezíti a költségkeretek közötti 

gazdálkodást.  

 

Az egészségügyi szakmai anyagokra összesen 2.000 e Ft-ot terveztünk biztosítani (gyógyszer, 

orvosi anyag, nyomtatványok)  

 

Az igénybevett szolgáltatások (szakorvosok vállalkozói díja) tervezett mértéke 2016-ban 

28.537 e Ft, melynek szerkezete nem változik jelentősen szakorvosonként abban az esetben, 
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amennyiben Tiszavasvári Város képviselőtestülete nem fogadja el átcsoportosítási 

javaslatunkat.   

 

4.2. Az anyagjellegű ráfordítások összetétele 

 

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett alakulása (e Ft) 

Sor Megnevezés 2015.évi tény 2016.évi terv Változás % 

1 Anyagköltség 2,772 3,700 1,33 

2 Igénybevett szolgáltatás 4,769 6,400 1,34 

3 Egyéb szolgáltatás (közvetett) 805 1,127 1,36 

4 Alvállalkozói teljesítés 20,060 28,537 1,42 

5 Összesen: 28,406 39,764 1,39 

     

     

Az anyagköltségek főbb tételei 

Sor Megnevezés 2015.évi tény 2016.évi terv Változás % 

1 Egészségügyi szakmai anyag 768 1,025 1,33 

2 Gyógyszer 319 425 1, 1,3333 

3 Irodaszer, nyomtatvány 336 450 1,33 

4 Műszaki anyagok 416 550 1,32 

5 Egyéb anyagktg. 933 1,250 1,33 

6 Összesen: 2,772 3,700 1,33 

     

     

Az igénybevett szolgáltatások főbb tételei 

Sor Megnevezés 2015.évi tény 2016.évi terv Változás % 

1 Kommunikációs eszközök 88 400 4,54 

2 Informatikai szolgáltatás 1,157 1,540 1,33 

3 Műszaki, karbantartás, takarítás 452 600 1,32 

4 Közüzemi szolgáltatás 1,391 2,055 1,47 

5 Postai szolgáltatás 30 40 1,33 

6 Tanfolyam, továbbképzés 357 575 1,61 

7 Számlázott szellemi tevékenység 780 720 0,92 

8 Védőnői bérlet 902902902902 1,200 1,33 

9 Egyéb szolgáltatás 603 870 1,44 

10 Összesen: 5,760 8,000 1,38 

 

- A táblázatból megállapítható, hogy 2016-ban összesen 8,000 e Ft szolgáltatás 

igénybevételét tervezzük: 

- A tervezett 1,025 e Ft-os anyagfelhasználásunkból legnagyobb részarányt az 

egészségügyi orvosi anyagok, szakmai anyagok képviselik valamint a gyógyszerek. 

- Az irodaszerek és nyomtatványok területén növekedést tervezünk 2016-ra, 450 e Ft-ot.  
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- A műszaki anyagok területén valamint az egyéb anyagköltségeknél szintén növekedést 

prognosztizálunk 2016-ra.  

 

 

5. Egyszerűsített eredmény kimutatás 

 

Költségek és ráfordítások 2016-ban 

sor megnevezés érték 

1 anyagköltség 3,700 

2 igénybevett szolgáltatás 6,400 

3 alvállalkozói teljesítés 28,537 

4 egyéb szolgáltatás 1,100 

5 anyagjellegű ráfordítás 39,737 

9 bérköltség 47,990 

10 egyéb személyi jellegű ráfordítás 1,127 

11 bérjárulék 13,155 

12 személyi jellegű ráfordítás 62,272 

13 egyéb ráfordítás 0 

14 összes ráfordítás 102,009 

   

Eredménykimutatás 

sor megnevezés érték 

1 összes bevétel 84,759 

2 önkormányzati támogatás 17,235 

3 anyagjellegű ráfordítás 11,127 

4 személyi jellegű ráfordítás 62,245 

5 egyéb ráfordítás 28,537 

6 értékcsökkenés 100 

7 üzemi tevékenység eredménye -15 

8 pénzügyi tevékenység eredménye 15 

9 szokásos vállalkozási eredmény  

10 rendkívüli eredmény 0 

11 adózás előtti eredmény 0 

12 adófizetési kötelezettség 0 

13 mérleg szerinti eredmény 0 
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A részletes felmérések és számítások alapján összeállított bevételi tervünk és várható 

kiadásaink alapján Társaságunk próbálja veszteség nélkül zárni 2016. évet. Az 

Önkormányzattal folytatott előzetes egyeztetések alapján a Kft. 18,000 eFt-os támogatási 

igényt jelzett az Önkormányzat felé, ám a pontos számítások után a végleges támogatási igény 

17,235eFt.  

 

6. A vállalkozás működésének sajátos kiadásai 

 

6.1 A munka szakmai színvonalának emelésére irányuló tervek, hatékonyságot javító 

intézkedések 

 

A Társaság keretein belül működő járóbeteg szakellátás szakmai struktúrája jelenleg 9 

szakterülettel 83 szakorvosi óraszám/héttel, 47 nem szakorvosi óra/héttel kialakult és ebben 

változás csak akkor várható, ha a képviselő-testület jóváhagyja az átcsoportosítással 

kapcsolatos terveket. Társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy hatékony 

gazdálkodást tartson fent. Az említett új szakmák bevezetésére nagy a területi lakosság 

igénye, így indokolt ennek megvalósítása.  

 

Társaságunk működésében és az önkormányzati feladat ellátásban meghatározó szerepet 

játszik az egészségügyi alapellátás megszervezése, melyek közül  

• a területi védőnői ellátást 

• az iskola-ifjúság-egészségügyi ellátást  

közvetlenül társaságunk végzi az OEP-pel megkötött finanszírozási szerződések alapján. 

 

Az iskolák vezetésének központosításával jelenleg elég problémásnak tartjuk az iskola-

ifjúság-egészségügyi ellátás korrekt megszervezésének lehetőségeit, mivel az egyes 

jogszabályok nem koherensek, nem tartalmazzák az oktatásban végbement változásokat.  

 

Ezen szakmai területeken végzendő munkánkat továbbra is befolyásolják az informálisan 

megszerzett ismeretek, így nem zárható ki a védőnői és esetleg az iskolaorvosi szakterületek 

állami központosítása. Társaságunk ezért folyamatosan figyelemmel kíséri e szakterületekkel 

kapcsolatban megjelenő változásokat és javaslatokat.  

 

Működésük szakmai ellenőrzését a Népegészségügyi Intézet végzi. Társaságunk részéről az 

ellenőrzés a szükséges működési feltételekre, adott esetben a személyi problémák rendezésére 

irányul és folyamatosan biztosítani kívánjuk 2016. évben is a szerződésekben foglalt 

feladatok folyamatos betartását. 

 

Társaságunk alapvető célja a Tiszavasvári és a működési területéhez tartozó lakosok magas 

színvonalú és összehangolt egészségügyi ellátása, melynek érdekében 2016-ben bővíteni 

kívánjuk a szakrendelések palettáját. Ezek során az alábbi szakrendeléseket kívánjuk 

bevezetni: 

 Ortopédia: + 2 óra hetente.  

 Diabetológia: + 2 óra hetente és + 4 óra 2 havonta. 

 Tüdőgyógyászat: heti + 2 óra. A felnőtt és gyermek tüdőgyógyászati ellátásra 

vonatkozó igény a szakrendelő indulása óta jelen van. A meglévő röntgendiagnosztika 

megfelelő háttér az ellátás részére.  

 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás:+ 2 óra hetente 

 Sport szakorvos + 2 óra hetente 
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 Neurológia: +heti 3 óra. Az ellátási területen jelenleg nem működik ilyen 

szakrendelés. A lakossági igény indokolja a heti 3 órai szakrendelést. 

 

Alkalmanként az alapellátás szakembereivel fórumot szervezünk, hogy lehetőség adódjék 

konzultatív beszélgetésekre a járóbeteg szakellátás szakorvosaival. 

 

6.2 Eszközpótlások 

 

A tervezetteken felül beszerezni kívánt eszközök 350.000 Ft (NST-készülék, EKG gép) 

értékben, melynek beszerzését a TOP 4.1.1-15 pályázatból kívánjuk biztosítani, 

tehermentesítve ezzel az Önkormányzat és a Kft. eddigi költségvetését.  

 

6.3 Lakossági kapcsolatok 

 

Társaságunk 2016-ban is folytatni kívánja a lakossággal való kapcsolat fejlesztését, melyhez 

minden fórumot fel kíván használni. Tematikus cikkek megjelentetését tervezzük a helyi 

újságban, valamint rendszeres megjelenést a helyi TV-ben.  

 

2016-ban tervezzük a Kft. honlapjának elkészítését annak érdekében, hogy a 

szakrendelésekről, gyógyulási lehetőségekről a lakossága minél több információval 

rendelkezzen.  

 

Társaságunk 2016-ban is biztosítja a Szolgáltatók által kezdeményezett szűréseket, szakmai 

segítséget ad a különböző országos szintű kezdeményezésekhez (pl. méhnyak-szűrés). 

 

Folytatjuk a HPV oltások megszervezésében és népszerűsítésében eddig is nyújtott szakmai 

támogatásunkat. 

 

Társaságunk nyitott minden új kezdeményezésre, melyek növelik az ellátás szakmai 

színvonalát és bővítik a civil szervezetekkel való kapcsolatainkat. 

 

6.4 Egyéb 

 

A bevezetőben már leírt 2015. évi költségvetésben szereplő egészségügyi finanszírozási 

koncepciók alapján 2016-ban nem várható növekedés az ellátások központi 

finanszírozásában. Számunkra létfontosságú az Önkormányzat működési támogatása és 

azoknak a fejlesztéseknek a megvalósítása, melyet az Önkormányzat végez az egészségügyi 

ellátások feltételeinek megteremtésében a város lakosságának kiemelt színvonalú ellátása 

érdekében. 

 

Társaságunk következetes tevékenységével mindent elkövet annak érdekében - 

önkormányzati támogatással -, hogy a bevételek lehetséges növelésével és a költségek 

takarékos felhasználásával biztosítsa a folyamatos, színvonalas működést és az eddig elért 

magas színvonalú gyógyítási tevékenységet. 

 

Tiszavasvári, 2016. március 21. 

 

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

          Fekete Erika 

                 sk. 



91 

 

                                                     80/2016.(III.31.) Kt. számú határozat 2. számú melléklete 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4.) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: 

Támogató), másrészről  Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 23.) képviseletében 

Fekete Erika ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon 

és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2016. 

(III.31.) Kt. számú. határozata alapján a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft., mint Támogatott részére a folyamatos működésének 

biztosítása céljából 3.830 eFt összegű támogatást biztosít 2016. május 31-ig terjedő 

időszakra. A támogatást a Támogatott alaptevékenysége működési kiadásai 

finanszírozására használhatja fel. 

 

2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás 

esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezéssel együtt.  

 

3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 

a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt 

köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés 

lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 

d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével 

kapcsolatban Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés 

megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján 

érvényesíti. 

 

4. A támogatás folyósítása a Támogatott részére 2016. április hónaptól kezdődően 2 

egyenlő részletben történik a Támogatott 11600006-00000000-67732160 számú 

pénzforgalmi számlájára történő átutalással. Az első részlet utalása 2016. április 10. 

napjáig történik, a második részlet utalása 2016. május 10. napjáig történik. 

 

 

5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2016. május 31 - ig használhatja fel, mellyel 

legkésőbb 2016. június 30-ig köteles elszámolni a Támogató felé.                                

6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek 

szerint felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz 

munkanapon belül visszautalni a Támogató 11744144-15404761 számú 

pénzforgalmi számlájára. 
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7. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási 

szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek 

minősítik, a Támogató a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig 

kifolyósított összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére 

a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben.  

 

8. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben felek által közösen módosítható. 

 

9. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott 

nevét, címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

11. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták 

elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

12. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A 

felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, 

és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Tiszavasvári, 2016…………………. 

 

 

                Dr. Fülöp Erik                                                               Fekete Erika  

                polgármester                                                                     ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                       Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató   

Közhasznú Nonprofit Kft. 

                   

                Támogató                                                                          Támogatott 
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Tárgy (6.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett 

munkájáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  
 

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

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

Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 

    

Ssz.     

1. 2016. február 17. Városi Televízió Interjú 

2. 2016. február 17. Beleznai Gabriella a Tiszavasvári 

Sütőüzem Kft. új ügyvezetője 

Bemutatkozás, aktuális kérdések 

megbeszélése 

3. 2016. február 19.  Németh Zoltán 

tűzoltóparancsnok 

Aktuális pályázati kérdések 

megbeszélése 

4.  2016. február 23.  Lukács Flórián az Ecomissio Kft. 

ügyvezetője, Képes Tibor az 

Ecomissio Kft. ügyvezető 

helyettese 

Aktuális pályázati kérdések 

megbeszélése 

5. 2016. február 23.              Apparátusi értekezlet 

6.  2016. február 25.  Rendkívüli Képviselő-testületi ülés 

7.  2016. február 25.  Juhász Mariann a Kornisné 

Központ intézményvezető 

helyettesítési feladatokat ellátó 

munkatársa 

Aktuális kérdések megbeszélése 

8.  2016. február 26. Makkai Tamás Sport pályázattal kapcsolatos 

kérdések megbeszélése 

9.  2016. február 29. Reznek Zoltán HÉSZ módosítással kapcsolatos 

egyeztetés 

10.  2016. március 1. Városi Televízió Interjú 

11.  2016. március 1.  Megakom Tanácsadó Kft. Pályázati egyeztetés 

12.  2016. március 1. Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás 

ügyvezetője és Pethe László a 

Tiszatér Társulás munkatársa 

Pályázati egyeztetés 

13.  2016. március 1. Kaczári István a Hankó László 

Zeneiskola igazgatója, Németh 

Zoltán tűzoltóparancsnok 

Fúvószenekarral kapcsolatos 

ügyek megbeszélése 

14.  2016. március 1. Fekete Erika a Tiszavasvári 

Egészségügyi Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 

Egészségügy helyzete és aktuális 

kérdések megbeszélése 

15.  2016. március 2. Tiszavasvári Rendőrkapitányság  Évértékelő értekezlet 

16.  2016. március 2. Tiszavasvári Önkormányzati 

Tűzoltóság 

Elnökségi ülés 

17.  2016. március 3.  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat 

Pályázati egyeztetés  

18.  2016. március 3.  Városi Televízió Interjú 
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19.  2016. március 4. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés 

20.  2016. március 4. Tiszavasvári Önkormányzati 

Tűzoltóság 

Közgyűlés 

21.  2016. március 7. Polgármesteri fogadónap 

22.  2016. március 7. Megakom Kft.  Pályázati megbeszélés 

23.  2016. március 9. Budapest Pályázati egyeztetés 

24.  2016. március 10. Tiszavasvári Rendőrkapitányság   

25.  2016. március 10.  Gáll Antalné a Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás 

ügyvezetője, Pethe László a 

Tiszatér Társulás munkatársa 

Konyhafejlesztési pályázati 

megbeszélés 

26.  2016. március 11. Kocsord Fórum 

27.  2016. március 15.  1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából 

megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezés 

28.  2016. március 16. Róka László a Megakom 

Tanácsadó Kft. részéről 

TOP pályázati megbeszélés 

29.  2016. március 17. Dudás Ede mb. főépítész HÉSZ felülvizsgálata  

30.  2016. március 21.  Moravszki Zsoltné az Egyesített 

Óvodai Intézmény vezetője 

Aktuális kérdések megbeszélése 

31.  2016. március 21. Róka László a Megakom 

Tanácsadó Kft. részéről, a 

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei 

Önkormányzat részéről 

TOP pályázati megbeszélés 

32.  2016. március 22. Volosinóczki Béla a Tiszavasvári 

Strandfürdő Kft. ügyvezetője, 

Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás 

ügyvezetője, Pethe László a 

Tiszatér Társulás munkatársa 

Strand pályázati megbeszélés 

33.  2016. március 23. Budapest Sajtótájékoztató 

34.  2016. március 24. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés 

35.  2016. március 24. Megakom Tanácsadó Kft. TOP pályázati megbeszélés 

36.  2016. március 24. Kovács Miklós a Tiszamelléki 

Mélyépítő Kft. ügyvezetője 

Posta előtti vízelvezetés 

problémájának megbeszélése  

37.  2016. március 24.  Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás 

ügyvezetője és Pethe László a 

Tiszatér Társulás munkatársa, 

Schatz András, Kovács Miklós a 

Tiszamelléki Mélyépítő Kft. 

ügyvezetője  

Pályázati kérdések megbeszélése 

38.  2016. március 24. Városi Televízió Interjú 

39.  2016. március 25. Németh Zoltán 

tűzoltóparancsnok 

Aktuális kérdések megbeszélése 

40.  2016. március 30. Bohács József  Aktuális kérdések megbeszélése 
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41.  2016. március 30. Megakom Tanácsadó Kft, 

Kovács Zoltán  

TOP pályázati kérdések 

megbeszélése 

 

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

testületi ülés között végzett munkájáról. 
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Tárgy (7.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 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

81/2016. (III.31.) Kt. számú 

határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

38/2016. (II.15.) Kt.  számú határozat 

39/2016. (II.15.) Kt.  számú határozat 

40/2016. (II.15.) Kt.  számú határozat 

41/2016. (II.15.) Kt.  számú határozat 

42/2016. (II.15.) Kt.  számú határozat 

43/2016. (II.15.) Kt.  számú határozat 

45/2016. (II.15.) Kt.  számú határozat 

47/2016. (II.15.) Kt.  számú határozat 

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester elmondta, hogy van még öt kötelezettsége döntés átruházott 

hatáskör gyakorlásáról, melyeket írásban ismertetne a képviselő-testülettel. Továbbá 

elmondta azt is, hogy mindegyik döntéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

elnökével egyeztetett. 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta meg: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

9/2016.(IV.1.) önkormányzati 

rendelete 

 

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

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

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

a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek                                                                 

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

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

felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

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

jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:    

 

 

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

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

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 

a) 3 098 857 E Ft költségvetési bevétellel 

b) 3 221 369 E Ft költségvetési kiadással 

c)    122 512  E Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  148 782 E Ft működési hiánnyal  

cb)    26 270  E Ft felhalmozási többlettel,  

d)   326 509 E Ft finanszírozási bevétellel 

e)   203 997 E Ft finanszírozási kiadással 
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f)    122 512  E Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  191 866 E Ft működési többlettel 

fb)    69 354 E Ft felhalmozási hiánnyal 

állapítja meg. 

 

 

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

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

 

h) Az önkormányzat a kiadások között  109 079 E Ft általános,  45 719  E Ft céltartalékot 

állapít meg.
 
 

 

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

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 9.1., 9.1.1. melléklet helyébe e rendelet  1. 2. 3. 4. 5. 

melléklete, 3. táj. és 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet  6. és 7. melléklete lép. 

 

4.§  Ez a rendelet 2016. április 2-án lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2016. március 31. 

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő 

 

 

 

     Kihirdetve:  2016. április 1.  

 

 

 Badics Ildikó 

 jegyző 
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Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2016.(IV.1.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Általános indoklás 

 

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

szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

 

 

 

Részletes indoklás 

 

1. §-hoz 

 

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

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

szerinti módosult összegeit mutatja be.  

 

2. §-hoz 

 

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

 

 

3. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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105 
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107 

 



108 
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111 
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 (9.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi 

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

módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Felhívta a képviselő-testület figyelmét arra vonatkozóan, hogy az ülés előtt a rendelet-tervezet 

mellékletei kiküldésre kerültek, abban 3 darabbal több melléklet szerepel, mint a rendelet-

tervezetben, mert ezeknek a kitöltése is szükségessé vált, ezért javasolta a mellékleteket a 9.7. 

9.7.2 és 9.9.2. mellékletekkel kiegészíteni. Így összesen 29 melléklet lesz, illetve a fogyatékos 

ellátással kapcsolatban a Szociális Főigazgatóság a 2013-as elszámolásban eredő fizetési 

kötelezettségét most kérte, hogy teljesítse az önkormányzat, melyre eddig erre írásban kérés 

nem érkezett, így innentől kötelessége lesz az önkormányzatnak ezt az összeget átutalni. Ez az 

összeg megközelítőleg 7,5 M Ft, mely a céltartalékban szerepel. Fontos lenne, hogy az 

átutalást időben meg tudja tenni az önkormányzat, mert a rendeletmódosításba be kell építeni 

azt, hogy a céltartalékból, az adott kormányzati funkcióra kerüljön ez az összeg, ezért 

javasolta a 7538 e Ft-al csökkenteni a céltartalékot, és ugyanezen összeggel növelni a város-

község gazdálkodás kormányzati funkció az egyéb működés célú támogatások 

államháztartáson belülre kiadás előirányzatát. Ezáltal a céltartalék összege 66960 e forintra 

csökken, a főösszeg változatlan marad. Ez a módosítás több táblát is érint, ezért amennyiben 

elfogadásra kerül, akkor a kihirdetés előtt át kell, hogy vezessék a táblákon ezt a változást is. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta Girus András témafelelős szóbeli 

kiegészítésével együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

10/2016.(III.31.) önkormányzati 

rendelete 

 

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

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

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

a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek                                                                 

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

felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott 
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felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

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

jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:    

 

 

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

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

 

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

a) 2 094 399 E Ft költségvetési bevétellel 

b) 2 330 231 E Ft költségvetési kiadással 

c)    235 832  E Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  143 658 E Ft működési hiánnyal  

cb)    92 174  E Ft felhalmozási hiánnyal,  

d)   372 679 E Ft finanszírozási bevétellel 

e)   136 847 E Ft finanszírozási kiadással 

f)    235 832  E Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  229 377 E Ft működési többlettel 

fb)      6 455 E Ft felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

 

 

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

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

 

h) Az önkormányzat a kiadások között  12 725 E Ft általános,  66 960  E Ft céltartalékot 

állapít meg.
  

 

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

önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

 (2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két  

testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a  kiadási előirányzatok 

között átcsoportosíthat az alábbiak szerint: 

a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,  

b) előirányzatot biztosíthat kormányzati funkción lévő szabad előirányzat közötti 

átcsoportosítással, 

c) előirányzatot biztosíthat kormányzati funkciók közötti átcsoportosítással. 

Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének 

egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A 

polgármester ezt a jogát 2016. december 31-ig gyakorolhatja. 

 

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

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,  6., 7.,  9.1.,  9.1.1., 9.1.2., 9.4., 9.4.1.,  9.5., 9.5.1., 

9.6., 9.6.1., 9.7., 9.7.2.,  9.8., 9.8.1., 10., 11., 12.,  melléklet helyébe e rendelet  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. melléklete, 3. táj., 5. táj., és 6. tájékoztató 

tábla helyébe a rendelet  24. 25. és 26. melléklete lép. Továbbá kiegészül 9.9., 9.9.1. és 9.9.2. 

melléklettel melyeket e rendelet 27. 28. és 29. melléklete tartalmaz. 
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5.§  Ez a rendelet 2016. április 1-én lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2016. március 31. 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő 

 

 

     Kihirdetve:  2016. március 31.  

 

 

 Badics Ildikó 

 jegyző 
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Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016.(III.31.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Általános indoklás 

 

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

szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

 

 

 

Részletes indoklás 

 

1. §-hoz 

 

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

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

szerinti módosult összegeit mutatja be.  

 

2. §-hoz 

 

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

 

 

3. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

igénybevételéért fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról.  

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 
 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  
 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 nem szavazattal, 1 

tartózkodással a rendelet-tervezet elutasítását javasolja a képviselő-testület számára.  
 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta meg: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. 

§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 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: 
 

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást 

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

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2.§ Jelen a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba. 
 

Tiszavasvári, 2016. március 31. 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

   polgármester   jegyző 
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A rendelet kihirdetve: 2016. április 1. 

 

 

        Badics Ildikó 

            j e g y z ő 
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1. melléklet a 11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelethez 

 
7. melléklet az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

 által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok térítési díjairól 

 

 A B C D  

1. Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

2. Szolgáltatás Székhely/Telephely Férő-
hely 

Ellátási terület Térítési díj 

3. Idősek otthona 
Idős, demens ellátásban A, 
B, C, D épületben ellátottak 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. sz. 

122 fő Magyarország egész 
területe 

72.000,-
Ft/ellátási 

hónap; 
2.400,- 

Ft/ellátási 
nap 

4. Fogyatékos személyek 
otthona (A, B, C, D 

épületben) 
 

4440 Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 87. sz. 

98 fő Magyarország egész 
területe 

70.500,-
Ft/ellátási 

hónap; 
2.350,-

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) 

 

6.2 Étkeztetés 
Kiszállítás 

4440 Tiszavasvári, 
Hősök u. 38. sz. 

 Tiszavasvári Város 
Közigazgatási 

területe 

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

180,-
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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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

 

                                 1. Általános indokolás 

 

A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján 

került sor az alábbiak szerint: 

 

Az Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról 

a) a fenntartó önkormányzat, 

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt 

települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet 

alkot. 

 

Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: 

intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig 

állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget.  

 

2. Részletes indokolás 

 

1. § 

 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ javaslatot tett az általa biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítés díjainak emelésére vonatkozóan. 

 

Az intézményi térítési díj számításának módja 2015. január 1-jétől változott meg. Ezt 

követően nem a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésből kapott támogatás 

különbözeteként konkrét összegben kell meghatározni a térítési díjat, csupán annyit szabályoz 

az Szt., hogy az intézményi térítési díj nem lehet magasabb, mint a szolgáltatási 

önköltség. Ezáltal a folyamat jelentősen egyszerűsödött, a szolgáltatók számára jelentősen 

bővítette a mozgásteret.  

 

Az egyes szolgáltatások önköltsége az a költség, amibe a szolgáltatás nyújtása kerül. Az 

önköltség meghatározásánál figyelembe kell venni az összes költséget, amik a szolgáltatást 

terhelik.  

 

A térítési díjak módosításáról való döntésnél figyelemmel kell lenni arra tényre, hogy azok 

emelése akkor és olyan mértékben indokolt, ha azzal szemben hasonló mértékű kiadást 

lehet szembe állítani. Ellenkező esetben a térítési díj megemeléséből származó többletbevétel 

– a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. C. törvény rendelkezései értelmében 

- arányosan csökkenti az ellátás nyújtásáért kapott állami támogatás összegét. 
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A költségvetési törvény értelmében ugyanis a támogatás összege a - Kincstár által ellenőrzött 

helyi önkormányzati adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az intézmény éves összes várható 

intézmény-üzemeltetési kiadásának és a személyi térítési díjakból származó bevételének a 

különbsége lehet. 

 

A jelenlegi felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a számított szolgáltatási 

önköltség adatok alapján indokolt – az idős és fogyatékos ellátás vonatkozásában - a 

térítési díjak emelése, hiszen az emelés mértékének megfelelő mértékű kiadás-növekedés 

várható a 2016. évre tervezett adatok tükrében. 

A szolgáltatást nyújtó intézmény próbaszámítást végzett arra vonatkozóan, hogy a megemelt 

térítési díjakat az ellátást igénybe vevők milyen mértékben képesek – jövedelmük 

figyelembevételével – megfizetni. Ennek eredményeként megállapítható, hogy a térítési 

díjak emeléséből az intézménynek 1.130.340 forint többletbevétele származhat majd, 

melyet az intézmény dologi kiadásainak fedezetére kíván fordítani. 

 

A támogató szolgáltatás esetében a szállítási tevékenység díjában különbség van aszerint, 

hogy az ellátást igénybe vevő szociálisan rászorult, vagy sem. A szociális rászorultság 

fogalmát ezen ellátás vonatkozásában az Szt. 65/C. § (4) bekezdése határozza meg: A 

támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan 

fogyatékos személy. 

 

Az Szt. 59/A. § (1) bekezdése c.) pontja szerint a szociális rászorultságot a támogató 

szolgáltatás esetében vizsgálni kell. Az Szt. 116. § (2) bekezdése értelmében az 59/A. § (1) 

bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési 

díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. 

 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a szociálisan nem rászorult személyek pusztán 

kényelmi okokból kifolyólag veszik igénybe ezt a szolgáltatást, ezért esetükben indokolt a 

térítési díj emelése. Fentiekre tekintettel a 7. melléklet 10.2 pontjában szereplő, a szociálisan 

nem rászorulókra vonatkozóan megállapított 60 Ft./szállítási kilométer helyett 180 

Ft./szállítási kilométer díj megállapítását javaslom. 

 

A 7. melléklet címének – az intézmény nevének megváltozása miatt – módosítását javaslom 

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

Tárgy (12.np.): Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a 

fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról. 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 nem egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 nem egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 nem egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta meg: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

 

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 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 24. alpontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és az 5. melléklet 1. pont 11. 

alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének 

kikérésével  a következőket rendeli el: 
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1. § Hatályát veszti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. 

(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 

 

2. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „Tiszavasvári Szociális-, 

Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ” szövegrész helyébe a „Kornisné Liptay 

Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ” szöveg lép. 

 

3. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „Vöröshadsereg u. 10.” szövegrész 

helyébe a „Gombás András utca 8. A ép.” szöveg lép. 

 

4. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésben a „Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgáltató Központon” szövegrész helyébe a „Kornisné Liptay Elza Szociális 

és Gyermekjóléti Központon” szöveg lép. 

 

5. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletének 2.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.2 A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege:    

   

reggeli étkezés a napi energia szükséglet 14%-a               38.- Ft +  Áfa 

tízórai a napi energia szükséglet 9%-a                               24.- Ft +  Áfa 

ebéd a napi energia szükséglet 42%-a                              114.- Ft + Áfa 

uzsonna a napi energia szükséglet 10%-a                          28.- Ft +  Áfa 

                  Összesen:                                                     204.- Ft + Áfa” 

 

 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

Tiszavasvári, 2016. március 31. 

                           Dr. Fülöp Erik                                                         Badics Ildikó 

                            polgármester                                                               jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2016. április 1. 

          Badics Ildikó 

               jegyző 
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A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 12/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

 

                                    1. Általános indokolás 

 

 

A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) felhatalmazása 

alapján került sor az alábbiak szerint: 

 

A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak értelmében (1) A fenntartó önkormányzat a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) 

formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza 

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 

módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 

c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 

d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 

e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 

 

A Gyvt 147. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak értelmében: „a fenntartó megállapítja a 146. 

§ (1) bekezdés szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a 

központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi 

térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) 

kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen 

költségeinek arányában történő megosztásával. 

(2) A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 

gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban 

együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 

gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig 

kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha 

azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön 

jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.” 

 

 

                                   2. Részletes indokolás  

 

1. § 

 

A Gyvt. 172. § (1) § szerint 2015. június 4-ét követően óvodáztatási támogatás 

megállapítása iránti kérelem – ideértve a támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is – 

nem nyújtható be. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat 

jegyzője a 2015. június 5-ét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való 

jogosultságot 2015. október 31-ével megszünteti. 
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Az óvodáztatási támogatás tehát fenti rendelkezés értelmében megszűnt, ezért a térítési díj 

rendelet óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezésének - 2. §-ának – hatályon kívül 

helyezését javaslom.  

 

2. § 

 

A térítési díj rendelet 3. § (1) bekezdése tartalmazza az önkormányzat gyermekjóléti ellátást 

biztosító intézményeit. Tekintettel arra, hogy az a.) pontban szereplő intézmény neve 2016. 

január 1-jétől Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ elnevezésre változott. 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület 149/2015. (VI.17.) Kt. számú határozatával közterületek nevének 

megváltoztatásáról döntött. Eszerint a Vörös Hadsereg utca neve 2015. július 1. napjától 

Gombás András utcára változott. Ezzel egyidejűleg a névváltozással érintett utcákban a 

házszámok felülvizsgálata, rendezése is megtörtént. Ennek következtében a Bölcsőde 

számozása változott, Gombás András utca 10/A. helyett az új házszám 8.A ép. lett.  

 

4. § 

 

A Képviselő-testület 149/2015. (VI.17.) Kt. számú határozatával közterületek nevének 

megváltoztatásáról döntött. Eszerint a Vörös Hadsereg utca neve 2015. július 1. napjától 

Gombás András utcára változott. Ezzel egyidejűleg a névváltozással érintett utcákban a 

házszámok felülvizsgálata, rendezése is megtörtént. Ennek következtében a Bölcsőde 

számozása változott, Gombás András utca 10/A. helyett az új házszám 8.A ép. lett.  

A térítési díj rendelet 3. § (1) bekezdés b.) pontjában javaslom fenti változások átvezetését. 

 

5. § 

A bölcsődében alkalmazott térítési díj mértéke tehát nem változik, azonban az időszakos 

gyermekfelügyelet bevezetése miatt a rendeletben szükséges megbontani a napi 204 forintos, 

étkezésért fizetendő térítési díjat az egyes étkezések díjainak feltüntetésével. Erre azért van 

szükség, mert az időszakos gyermekfelügyeletet igénybevevő szülő esetenként nem a teljes 

napi étkezésért fizet, csak a ténylegesen igénybevett étkezés díját kell megtérítenie.  

 

6. § 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

82/2016. (III.31.) Kt. számú 

határozata 

 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 

felülvizsgálatáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület  

 

1. a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott térítési díjak mértékét 

változatlanul hagyja, azokat továbbra is az 1. és 2. mellékletben meghatározott 

összegben állapítja meg. 

2. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 

gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában a 

szolgáltatási önköltséget az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

a.) A Tiszavasvári Bölcsőde szolgáltatási önköltség számítása 2016. évi költségvetési 

adatok alapján: 

 

Bölcsődei  szakfeladat 2016 évi kiadásai 41 560 000  

Konyha kiadásai adagszám szerint arányosítva kb.90 % 9 599 000 

Bölcsődei ellátás összes kiadása 51 159 000 

Össz. Kiad. Osztva normatíva szempontjából költségvetésben figyelembe 

vett létszámmal  51 159 eFt/64 fő  

799 359 

 

2016 évi szolgáltatási önköltség 799 359 

 

 

b.) A Családok Átmeneti Otthona 
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2016. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzat: 

 

Megnevezés 2016. évi tervezett előirányzat 

Személyi juttatás 10 900 000 Ft 

Munkaadót terhelő járulék 2 940 000 Ft 

Dologi kiadások 4 370 000 Ft 

Felhalmozási kiadás 36 000 Ft 

Összes kiadás 18 246 000 Ft 

 

2016. évre igényelt állami támogatás: 13 440 000 Ft 

 

Megnevezés Mutató (fő) 
Önköltség- Támogatás 

Ft/fő/hó 

1 főre eső önköltség 15,0 101 367 Ft 

2015. évi támogatás 15,0 74 667 Ft 

Max térítési díj  26 700 Ft 

 

 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-

főkapitányság beszámolójáról a 2014-ben kapott támogatás 

felhasználásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna köztisztviselő 
 

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

A keddi napon kiküldésre került ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan egy átadás-átvételi 

elismervény, amely azt tanúsítja, hogy az önkormányzat, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 

részére a 2 csomag fénymásolópapírt átadta. Ez az átadás-átvételi elismervény nem képezné a 

határozat-tervezet mellékletét, azonban így kapnak teljes körű tájékoztatást arra vonatkozóan, 

hogy a megszűnt Közalapítvány vagyona teljes mértékben a meghatározott célra került 

felhasználásra.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.                  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

83/2016. (III.31.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolója a 2014-ben 

kapott támogatás felhasználásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Rendőr-főkapitányság által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1./ a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság által benyújtott - a 2014. évi 

támogatás felhasználásáról szóló - beszámolót a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                                                                   83/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 nem egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  
 

Hozzászólások: 

 

Munkácsi Mihály alpolgármester: 

Megjegyezte, hogy az egyik táblázat nem eléggé világos, hiszen a várandós anyák és a 0-3 

éves korú gondozottak létszáma 2015. december 31-i állapot szerint kettő oszlopban van 

feltüntetve. Az első oszlopban vannak az 1-3 éves korúk, melynek száma 67 fő, a második 

oszlopban vannak a veszélyeztetett gyermekek, melyek száma 35 fő. Megkérdezte, hogy most 

a 67 főből 35 fő veszélyeztettet, vagy az összlétszámot kell figyelembe venni ebből a 

szempontból. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Sajnos nincs itt egyetlen egy érintett sem, akinek itt kellene lennie, de majd továbbítják a 

kérdést, és a választ kiküldik a képviselő-testület részére.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

84/2016. (III.31.) Kt. számú 

határozata 

 

a Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 

1.  A Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 

tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

2. Felkéri a Védőnői Szolgálatot, hogy továbbra is kiemelten kezelje a lakosság körében a 

megelőzést, kezdeményezze és vegyen részt prevenciós feladatok ellátásában. 2016. 

évben is fektessen kiemelt hangsúlyt az egészségügyi kártevők elleni védekezés és azok 

hatékonyabb visszaszorítása érdekében végzett tevékenységre. Kísérjék fokozott 

figyelemmel az oktatási intézményekben dolgozó szakemberek jelzéseit a különböző 

fertőző betegségek előfordulásaival kapcsolatosan is. 
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3. Felkéri továbbá, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájáról az ellátás 

megszervezésére kötelezett irányába, a jegyző által kiadott szempontrendszer alapján. 

 

4.  A Védőnői Szolgálat kiemelt figyelmet fordítson a pályázati lehetőségekre, különösen az 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramokat érintően. 

                                                                                                             

5.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítsen minden érintettet. 

 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot – a Védőnői Szolgálat iskola- egészségügyre 

vonatkozó beszámolójára tekintettel - küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Tiszavasvári Tankerülete részére. 

                  

                                          

    Határidő: azonnal                                                         Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                                                                                            Fekete Erika ügyvezető 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolóról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

Témafelelős:  Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megjegyezte, hogy átolvasta a Vasvári Pál Múzeum beszámolóját, majd elmondta, hogy 

rendszeresen részt is vesz a múzeum programjain. Majd megköszönte, hogy a tavalyi év a 

programok terén olyan tartalmas volt. Bízik abban, hogy ez a lendület és tendencia annak 

ellenére, ami történt az átszervezések során megmarad és a városlakók továbbra is élvezhetik 

azokat a szellemi javakat, amit a múzeum nyújt. Mindezek után elmondta, hogy azt érzi a 

múzeum munkájába, hogy szinte minden előadásában, hiába egy nagyobb történelmű 

eseménynek a feldolgozása történik, mindig ott van Büdszentmihály, Tiszabüd, Szentmihály, 

tehát végig lehet érezni a város történetét.  

 

Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál Múzeum vezetője: 

Véleménye szerint elég skizofrén a helyzet, hiszen mint múzeumigazgató a mai nappal van az 

utolsó napja az 53 éves intézmény életében, a holnapi naptól nem tudja, hogy mi fog történni, 

de köszöni az elismerő szavakat. A tavalyi év volt a szakmai munkásságuk és az elmúlt 10 év 

legizgalmasabb éve. Majd elmondta, hogy a beszámolóban is leírta, hogy a múzeumi szakma 

legnagyobb kitűntetésében, egy oklevélben részesültek, innentől kezdve nem tud mit 

mondani, a lendület és a szakmai tevékenység ameddig lehet meg lesz, ebben 

tevékenykednek, aztán majd meglátják, hogy mi fog történni a múzeum életében. Végezetül 

megköszönte az elmúlt 10 évet, aztán holnap pedig egy új napot kezdenek.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy ismét megnyugtatná Baloghné Szűcs 

Zsuzsannát, de erről már személyesen beszéltek és a képviselő-testületi ülésen is mondta 

Balázsi Csilla képviselő asszonynak, hogy azzal a lépéssel, hogy két intézmény összevonásra 

kerül érdemi, szakmai változás nem fog történni. Tehát egy könyvtár ugyanúgy könyvtár 

marad attól függetlenül, hogy milyen az elnevezése, egy Találkozások Háza elnevezésű 

intézmény ugyanúgy rendezvényeket fog szervezni, egy múzeum ugyanúgy a muzeális jellegű 

tevékenységgel fog foglalkozni. Elmondta azt is, hogy mi lesz a célzata az összevonásnak, és 

nem kell eltemetni az 53 éves intézményt, mert ugyanúgy működni fog, ugyanúgy dolgozni 

fognak az ott dolgozók, semmi ilyen jellegű változás nem lesz. Az a cél, hogy még jobban 

működjön. Majd példaként megemlítette, hogy attól, hogy létrejött a KLIK, magát az oktatást 

nem szüntették meg, tehát a szakmai munka ugyanúgy működött. Bízik abban, hogy ez az új 

intézmény sokkal jobban fog működni, mint a KLIK és sokkal maradandóbb lesz. A holnapi 

nap folyamán az egyesített intézmény vezetője munkába áll, akit a képviselő-testület 

felhatalmazott, megbízott. Biztos abban, hogy meg van mind a szakképzettsége, végzettsége, 
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tapasztalata, tájékozottsága ezen a területen. Majd lesz egy hivatalos bemutatás és biztos, 

hogy fel fogja keresni vele együtt a múzeumot, a könyvtárat. Véleménye szerint nem kell 

eltemetni az intézményt, hiszen ugyanúgy szükség van egy nagyon jól működő, színvonalas 

rendezvényeket szervező Vasvári Pál Múzeumra, ugyanúgy szükség van egy nagyon jól 

működő, színvonalas rendezvényeket tartó Találkozások Házára és egy ugyanilyen jól 

működő könyvtárra is. Tehát, hogy ha bárkiben, bármiféle kétely vagy aggály merülne fel, 

akkor szeretné megnyugtatni, hogy érdemi, szakmai változás biztos, hogy nem, fog történni.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezet szavazásra bocsátotta.   
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

85/2016. (III.31.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolója 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi 

szakmai munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület 

 

1. múzeum vezetője által készített, a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolóját megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

2. felkéri a város Polgármesterét, hogy tájékoztassa a múzeum vezetőjét a hozott 

döntésről. 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. 

évi beszámolójáról és 2016. évi munkatervéről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Bizottsági vélemény:  
 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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:  

Megköszönte a tavalyi évi munkáját a KEF-nek, majd sikeres és nyertes pályázatokban 

bővelkedő 2016-os évet kívánt. 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

86/2016. (III.31.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi beszámolójáról és 2016. évi 

munkatervének elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1. a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámolót és 2016. évi munkatervét a határozat mellékletét képező tartalommal 

megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

2. felkéri továbbá a KEF elnökét, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájukról. 

 

Határidő: esedékességkor              Felelős: Nácsáné dr. Kalán Eszter KEF elnöke 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum elnökét a hozott döntésről. 

 

Határidő: azonnal               Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 



227 

 

86/2016. (III.31.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata saját 

erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati 

eljárás megindításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető  

 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.   

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

87/2016. (III.31.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges 

hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint: 

 

A HITEL: 

 

- célja:  Tiszavasvári Sportegyesület két TAO pályázata önereje felhalmozási részének a 

biztosítása 

 

- összege:      4.434.961,-Ft 

- típusa:  éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár 

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a  pénzintézet Hirdetménye 

szerint 
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- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 1%/év  

- kezelési költség:                                                     maximum 0,5 %/év   

- futamidő: 5 év 

- türelmi idő:   2016. november 30.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2016. szeptember 30.-ig 

- végső lejárata:     2021. év 

 

 

 

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték: 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.                                                                    

 

 

Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket 

figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 

futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 

köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel 

törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 

 

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXCIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján a hitelszerződés megkötéséhez nem 

szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. 

 

 

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT  KÉPEZŐ PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS TARTALMÁT      

JÓVÁHAGYJA. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására. 

- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 

 

OTP Bank Nyrt. 

K& H Bank Zrt. 

Tiszavasvári Takarékszövetkezet 

 

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

    

Határidő:  2016. ………….    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                             87/2016. (III.31.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt………………! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket 

ajánlattételre 4.434.961 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen 

pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján 

legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 

 

Az általunk kért finanszírozási feltételek: 

 

A HITEL: 

 

- célja:  Tiszavasvári Sportegyesület két TAO pályázata önereje felhalmozási részének a 

biztosítása 

 

 

- összege:      4.434.961.-Ft 

- típusa:                                                éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- futamidő: 5 év 

- türelmi idő:   2016. november 30.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2016. szeptember 30.-ig 

- végső lejárata:     2021. év 

- kamat mértéke:     3 havi BUBOR+kamatfelár  

  

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a  pénzintézet Hirdetménye 

szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 1%/év  

- kezelési költség:                                                     maximum 0,5 %/év   

  

- biztosíték:    

                   önkormányzati tulajdonú  ingatlanra                                                                                

                                                                              jelzálogjog bejegyzése,  

 

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.  
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Egyéb feltételek és információk: 

 

- A pályázati felhívásban értékelési szempontként meghatározott díj és költségtételeken 

kívül egyéb címen díj és költség nem számítható fel.  

 

- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 

 

- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során 

alkalmazottak szerint történik. 

 

- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni. 

 

 

Bírálati szempont: 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 

 

     Részszempont      Súlyszám 

 

1. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig)      60 

  

2. Szerződéskötési díj            5 

            (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %) 

 

      3. Kezelési költség (max.0,5%)        20 

 

3. Jelzálogjog bejegyzés (igen nem)       15 

 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a további pontszámok súlyozásos módszerrel 

kerülnek megállapításra. 

 

Pályáztatási eljárás menete: 

 

1. A 2016. július 27.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű és 

egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2016. április 28. 10 óra. Az ajánlatok 

benyújtásának helye: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester.  

Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 

gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre 

lehetőséget biztosítunk. 

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu 

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel 

kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal 

ellátva kell benyújtania a pályázónak: 

„Ajánlat felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő 

lejárata előtt.”  

Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie 

az ajánlatkérő címére. 
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2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2016. április 28. 10
 
óra. Helye: Tiszavasvári  

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

 

4. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a 

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására, az ajánlat bontása és az eljárást lezáró 

döntés között kerül sor. 

 

5. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja 2016. május 26. 

 

6. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: 2016. június 6. 

 

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 

ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 

Önkormányzatunkat.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2016. április……………… 

 

 

      Tisztelettel: 

 

       Dr. Fülöp Erik 

        polgármester 

 

 

 

Mellékletek:  

 

- 2016. évi önkormányzati költségvetés;  

- A Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-03303/2015/MKSZ határozata és a tárgyi eszköz 

beruházások/felújítások listája; 

- A Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-09338/2015/MLSZ határozata; 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önereje 

felhalmozási részének részleges biztosításához szükséges hitel 

felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2016. (III.31.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önereje felhalmozási részének részleges 

biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint: 

 

A HITEL: 

 

- célja:  Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása 

 

- összege:      5.565.039,-Ft 

- típusa:  éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár 

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a  pénzintézet Hirdetménye 

szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 1%/év  
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- kezelési költség:                                                     maximum 0,5 %/év   

- futamidő: 5 év 

- türelmi idő:   2016. november 30.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2016. szeptember 30.-ig 

- végső lejárata:     2021. év 

 

 

 

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték: 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.                                                                    

 

 

 

Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket 

figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 

futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 

köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel 

törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 

 

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXCIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján a hitelszerződés megkötéséhez nem 

szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. 

 

 

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT  KÉPEZŐ PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS TARTALMÁT      

JÓVÁHAGYJA. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására. 

- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 

 

OTP Bank Nyrt. 

K& H Bank Zrt. 

Tiszavasvári Takarékszövetkezet 

 

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

    

Határidő:  2016. ………….    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                             88/2016. (III.31.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt………………! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket 

ajánlattételre 5.565.039 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen 

pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján 

legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 

 

Az általunk kért finanszírozási feltételek: 

 

A HITEL: 

 

- célja:  Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása 

 

- összege:      5.565.039,-Ft 

- típusa:                                                éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- futamidő: 5 év 

- türelmi idő:   2016. november 30.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2016. szeptember 30.-ig 

- végső lejárata:     2021. év 

- kamat mértéke:     3 havi BUBOR+kamatfelár  

  

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a  pénzintézet Hirdetménye 

szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 1%/év  

- kezelési költség:                                                     maximum 0,5 %/év   

  

- biztosíték:    

                  önkormányzati tulajdonú  ingatlanra                                                                                

                                                                             jelzálogjog bejegyzése,  

 

 

 

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.  
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Egyéb feltételek és információk: 

 

- A pályázati felhívásban értékelési szempontként meghatározott díj és költségtételeken 

kívül egyéb címen díj és költség nem számítható fel.  

 

- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 

 

- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során 

alkalmazottak szerint történik. 

 

- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni. 

 

 

Bírálati szempont: 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 

 

     Részszempont      Súlyszám 

 

3. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig)      60 

  

4. Szerződéskötési díj            5 

            (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %) 

 

      3. Kezelési költség (max.0,5%)        20 

 

3. Jelzálogjog bejegyzés (igen nem)       15 

 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a további pontszámok súlyozásos módszerrel 

kerülnek megállapításra. 

 

Pályáztatási eljárás menete: 

 

7. A 2016. július 27.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű és 

egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2016. április 28. 10 óra. Az ajánlatok 

benyújtásának helye: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester.  

Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 

gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre 

lehetőséget biztosítunk. 

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu 

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel 

kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal 

ellátva kell benyújtania a pályázónak: 

„Ajánlat felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő 

lejárata előtt.”  

Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie 

az ajánlatkérő címére. 
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8. Ajánlatok bontásának időpontja: 2016. április 28. 10 
30 

óra. Helye: Tiszavasvári  

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

9. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

 

10. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a 

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására, az ajánlat bontása és az eljárást lezáró 

döntés között kerül sor. 

 

11. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja 2016. május 26. 

 

12. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: 2016. június 6. 

 

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 

ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 

Önkormányzatunkat.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2016. április……………… 

 

 

      Tisztelettel: 

 

       Dr. Fülöp Erik 

        polgármester 

 

 

 

Mellékletek:  

 

- 2016. évi önkormányzati költségvetés;  

- A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ki/JH01-05157/2015/MKOSZ ügyszámú 

határozata 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó 

pályázat újbóli kiírásáról, valamint az intézményvezetői 

pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról.  

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 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat–tervezet elfogadását 

javasolja a képviselő-testület számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 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 mindkét határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

89/2016.(III.31.) Kt. sz.  

határozata 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői 

álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat újbóli kiírásáról 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kornisné 

Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál 

utca 87.) vezetésére, magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 

rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 

(www.kozigallas.gov.hu), valamint Tiszavasvári Város honlapján és a Tiszavasvári 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján gondoskodjon a pályázati felhívás 

közzétételéről.  

 

 

Határidő: 2016. április 1.     Felelős: Badics Ildikó 

       Jegyző 
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89/2016. (III.31.) 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 

 

a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Intézményvezető (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: 2016. július 1.  

 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2021. június 30. 

 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 

87. 

 

A magasabb vezetői megbízással járó közalkalmazotti munkaköre és a 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(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései, valamint a 

Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre 

szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 
 magyar állampolgárság; 
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 cselekvőképesség; 

 büntetlen előélet; 

 felsőfokú iskolai végzettség; 

 Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontja 1. vagy 7. 

pontjában előírt felsőfokú végzettség, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 

SZCSM rendelet 3. számú melléklet 3. vagy 6.1. vagy 6.4. vagy 8. pontjában az 

intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) 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, 

 szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven belül a 

pályázó vállalja, hogy leteszi a szociális szakvizsgát, 

 pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz; 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

 nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében 

foglalt valamely kizáró ok; 

 végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, 

másolatai; 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § 

(2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem 

állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok; 

 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 arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság 

alatt; 

 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 

 

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/beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. július 1. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Badics Ildikó jegyző 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: 862/2016, valamint a beosztás 

elnevezését: intézményvezető. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a Vhr. 1/A. § (10) 

bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a 

Képviselő-testület első ülésén 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: A véleményezési határidő lejártát követő első 

képviselő-testületi ülés. 

 

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. április 5. 

 Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés – 2016. 

április 5. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon 

szerezhet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 

 

Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetet bocsátotta 

szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

90/2016.(III.31.) Kt. sz.  

határozata 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatát 

elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok 

véleményezésére négytagú 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:  

a Szociális Szakmai Szövetség által delegált személyt,  

Badics Ildikót, Tiszavasvári Város Jegyzőjét, 

 Szabó Krisztiánt, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnökét, 

Kovácsné Nagy Juliannát, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szociális és Humán Bizottságának tagját bízza meg. 

 

 

Határidő: esedékességkor        Felelős: Dr. Fülöp Erik 

       polgármester 
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi 

összesített közbeszerzési tervéről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mind a négy 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 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetet bocsátotta 

szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 3. határozat-tervezetet bocsátotta 

szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 4. határozat-tervezetet bocsátotta 

szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés a megszüntetett hulladékgyűjtő szigetekről 

visszamaradt konténerek jövőbeli hasznosításáról.  

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 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2016. (III.31.) Kt. számú  

határozata 

 

A megszüntetett hulladékgyűjtő szigetekről visszamaradt konténerek jövőbeli 

hasznosítása  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

A megszüntetett hulladékgyűjtő szigetek konténereit a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ingyenes 

használatába adja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét és a konténerek átadását átadás-átvételi elismervény alapján adja át az ügyvezető 

részére. 

Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a konténerek használata során a jó gazda 

gondosságával járjon el. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor          Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (22.np.): Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

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: 12 fő.  

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a polgármester „2015. évi szabadság igénybevételéről” szóló tájékoztatót.  
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Tárgy (23.np.): Előterjesztés „a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek 

részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére 

nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók 

feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Kiss Brigitta köztisztviselő   

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.  
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

                                                    96/2016. (III.31.) Kt. számú 

határozata 

 

,,A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és 

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott 

szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Pályázatot nyújt be a ,,A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére 

nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást 

működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázati 

felhívás ,,A” komponensére. 

 

2. A pályázaton a támogatói szolgáltatás feladatait ellátó egy darab gépjármű 

beszerzésére bruttó 9.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényel. 

 

3. A pályázaton a támogatást 100% tartalommal igényli meg, mivel önkormányzati 

önerőt nem igényel.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy 

 a pályázatot nyújtsa be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalába. 

 a pályázat eredményéről tájékoztassa a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központot 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (24.np.): Egyebek. 

 

Hozzászólások: 

 

Császár József Sándor képviselő: 

Tudomása szerint már a Rozgonyi-féle pernek meg lett az eredménye, ezért megkérdezte, 

hogy mi lett a kimenetele, mert egy évvel ezelőtt arról értesültek, hogy óriási probléma van 

ezzel kapcsolatban.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Emlékezete szerint néhány héttel ezelőtt kaptak egy bírósági végzést ezzel kapcsolatban. 

Majd elmondta a képviselő-testületnek, hogy jogerősen lezáródott a per, mely nagyjából 4 éve 

húzódott, de ez most másodfokon jogerőssé vált. A pert 100%-ig megnyerte az önkormányzat, 

tehát semmiféle visszafizetési kötelezettség nem merült fel és nem volt kármegosztás sem. 

Örömmel mondta, hogy Rozgonyi József, illetve akik kezdeményezték a pert, ők fogják 

megtéríteni az önkormányzatnak a perköltséget, ami nagyjából egy 2-2,5 M Ft körüli összeget 

jelent. Emlékezete szerint korábban Szőke Zoltán képviselő úr volt az, aki még vizsgáló 

bizottságot is fel akart állítani és korábban prejudikált, hogy milyen óriási problémák és 

törvénytelenségek vannak, illetve 25 MFt-ot kell majd visszafizetnie az önkormányzatnak, de 

ehhez képest még a 2 M Ft-ot is Rozgonyi Józsefnek kell visszafizetni az önkormányzat 

részére. Tehát ez is őket erősíti, hogy azért rendben vannak a dolgok. Majd 

megnyugtatásképpen elmondta, hogy ez is egy olyan tétel volt, amelyet erőteljesen próbált 

képviselő úr úgy eladni, mint egy borzalmas dolog Tiszavasváriban, de szerencsére az igazság 

kiderült és bebizonyították, hogy mind az önkormányzat, mind pedig a Városi Kincstár jól 

dolgozott és jó munkát végzett.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megkérdezte, hogy ez már a végleges döntés.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Igen, már a jogerős döntés.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megjegyezte, hogy ha már meg lett szólítva, akkor szeretne az elhangzottakra reagálni. Tehát 

ő korábban sem állított semmit, csak érkezett egy olyan tájékoztatás a részükre, hogy a 

bírósági döntésnek bármilyen irányú lehet a végkimenetele és akár még súlyos 10 milliók 

megfizetését is követelhetik az önkormányzattól, de örül annak, hogy ez nem így történt. 

Szerencsére olyan döntés született, amely az önkormányzatot károsan nem érinti, viszont az 

utóbbi évekre visszamenőleg is, mióta a várost vezeti, azért jó néhány olyan döntés született, 

ami negatívan érinti Tiszavasvári Város Önkormányzatát. Emlékezteti a jogászok és 

ügyvédek sorozatát, akik akár a testületi teremben most helyet foglalnak, akár a várost 

képviselték, hogy azért volt egy olyan döntés, ami nem volt teljesen jogszerű a városban. Van 

egy olyan intézmény, aminek jelenleg nincs vezetője, hiszen ilyen is előfordul 

Tiszavasváriban.   

 

Császár József Sándor képviselő: 

Azért érdeklődött erről a témáról, mert őt személyesen is érinti ez a dolog és nem volt pontos 

információja róla, de nagyon örül a döntésnek, ugyanis 4 évvel ezelőtt, amikor abban 

maradtak, hogy visszaadják és egy másik telephelyet fognak kialakítani, akkor ezzel elég sok 

millió forintot nyertek. Nem akar neveket említeni, mert már nincs is a körükben a képviselő 
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úr, de csak negatívumokat mondott és már akkor elkezdett ezzel a történettel vagdalkozni, 

tehát nagyon örül annak, hogy a bíróságon is győzött az igazság.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Két kérdéssel készült, de az egyiket már polgármester úr érintette, hogy a „szív ügye” a posta 

előtti járda és annak a kiküszöbölése. Továbbá elmondta, hogy a TOP-os pályázat 

véleményezésével kapcsolatban a képviselőtársak nem adtak semmiféle reakciót, nem volt 

reagálás. Ezzel kapcsolatban a Közétkeztetési Nonprofit Kft. munkájához szeretne 

hozzászólni, hiszen nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a piaccal kapcsolatban, ezért 

megkérdezte, hogy van-e olyan gazdasági mutató, amelyik ezt alátámasztja.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Tudomása szerint volt visszajelzés, hiszen Szabó Krisztián képviselő úr hűségesen, 

tántoríthatatlanul bombázta jó ötletekkel és jó felvetésekkel. Voltak a TOP-os pályázatokkal 

kapcsolatban észrevételek, visszajelzések, volt olyan észrevétel is, amelyre még ő sem 

gondolt. Tehát egyfajta ötletbörzét tartottak Szabó Krisztián képviselő úrral. Ezeknek egy 

részét beépítették, illetve megpróbálják beépíteni a TOP-os pályázatokba. Valóban a piac is 

egy igen jelentős mérföldköve lenne a „Zöld Város” TOP kiírásnak. Látható, hogy az utóbbi 

időben megújult arculattal mind vásárlói, mind pedig elárusítói oldalon egyre nagyobb 

tömegeket mozgat meg, és természetesen tervbe van a városközponti piac további bővítése, 

felújítása. A beszámoló májusra készül el, de egy bővebb, részletesebb tájékoztatót lehet kérni 

a képviselő-testület részére.  

 

Sipos Ibolya alpolgármester: 

Elmondta, hogy egy örömhírt szeretne közölni a képviselő-testülettel. Igaz, hogy írásban 

megkapták a Fülemüle Óvodával kapcsolatos pernek az eredményét, de nem biztos abban, 

hogy minden képviselőhöz eljutott a hír. Tehát az óvodabővítéssel kapcsolatban a 

közbeszerzés körüli vizsgálatnak az eredménye szintén pozitívummal zárult és véglegesen is 

elismerték, hogy a közbeszerzési eljárás teljesen törvényesen zajlott le és nyertek ebben az 

ügyben is.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Tudomása szerint ez a téma is kiküldésre került a képviselő-testület részére. Nagyjából 2,5 M 

forintos tételt véleményezett vagy kérdőjelezett meg a Nemzetgazdasági Minisztérium az 

óvoda pályázattal kapcsolatban. Kültéri játszótéri eszközök felhasználásának a 

szabályszerűségét, illetve az arra fordítandó összeg szabályszerűségét vizsgálta elsőként az 

Irányító Hatóság, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium és egy döntőbizottsági eljárás során 

a döntőbizottság állapította meg, hogy nem történt semmiféle szabálytalanság, tehát minden 

egyes forint jól lett felhasználva. Így itt is el lehet azt mondani, hogy a Nemzetgazdasági 

Minisztériummal szemben is megnyerte az önkormányzat a jogi csatáját.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Több lakossági kérés irányult felé, amit szeretne tolmácsolni az önkormányzatnak, illetve a 

képviselő-testületnek. Egyrészt a Hősök utca elejéről érkezett egy megkeresés, hogy a Hősök 

utca 2. szám környékén megáll a víz az út mellett, és nem tudnak bemenni a portára. Kérték 

az ott lakók, hogy vizsgálja már meg az önkormányzat, hogy mit lehetne tenni annak 

érdekében, hogy az esőzések alkalmával ne álljon meg a víz. Továbbá a Hősök utcának 

borzasztóan nagy a forgalma. Azt vették észre az ott lakók, hogy nagyon sokan a 

városközpontot a Hősök utcán keresztül kerülik, plusz még rájön a reggeli nagy forgalom az 

iskola miatt, ezért is kérték, hogy vizsgálja már meg az önkormányzat az egyirányúsítás 
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lehetőségét a Bajcsy-Zsilinszky utca felől a Petőfi utca felé. A másik megkeresés a Kossuth 

utca 10 szám alól érkezett, ahol 2 önkormányzati lakás is van.  Az erkély üvege megcsúszott, 

és akik alatta laknak, félnek, hogy hozzájuk fog lezuhanni és félnek a balesetveszélytől is, 

ezért is kérnék, hogy nézzék már meg, hogy meg lehetne-e erősíteni valamilyen módon, 

mielőtt bármi súlyosabb következménye lenne.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megkérdezte, hogy jelenleg most ki van adva az önkormányzati lakás.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Tudomása szerint ki van adva és a rendelő melletti, két önkormányzati lakásról van szó.  

 

Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő: 

Ott bérlő van.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Nem a bérlők szóltak, hanem akik lent laknak és látják, hogy el van csúszva. Félnek, hogy 

hozzájuk fog leesni az üveg. Majd elmondta, hogy a Görömbei Cukrászdával szemben van a 

kis COOP, amely előtt rakodási terület, illetve parkoló van, de esőzések idején folyamatosan 

áll az esővíz. Sokszor a városban már mindenhol felszáradt a víz, viszont ott még az árokban 

áll a csapadék. Megkérdezte, hogy nem lehetne-e esetleg azt úgy megcsinálni, hogy onnan 

elfolyjon a víz, vagy pedig olyan módon kitérkövezni, mint ahogy az Olasz pékség előtti teret 

is.   

 

Badics Ildikó jegyző: 

Az ott főút. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő:  
Főút, de szeretné, ha ebben az ügyben mihamarabb lépne az önkormányzat, mert rakodási 

terület és a múltkor nyakig álltak a vízben. Tehát azt kérték, hogy vizsgálják meg, hogy 

hogyan lehet elvezetni a vizet, valamint felmerült annak a lehetősége is, hogy feltöltsék 

valamilyen módon és akkor parkolóként is tudna funkcionálni.  

 

Munkácsi Mihály alpolgármester: 

A kis COOP előtti terület problémájával kapcsolatosan Kovács Edinával már néhány hónapja 

intézkednek, de nagyon sok idő, amire válasz érkezik a hatóságok részéről. Tudomása van 

arról, hogy balesetveszélyes a terület, nem csak azért, mert megáll a víz, hanem azért is, mert 

a járda 30 cm-rel magasabb. Majd elmondta, hogy úgy szeretné az önkormányzat megoldani a 

problémát, ahogy az Olasz Pékség előtt van és bízik abban, hogy sikerülni fog.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Elmondta, hogy a Gombás András utca, a Rákóczi utca és a Kinizsi utcán a belvíz beruházás 

során kitakarított árkok újra nagyon megteltek homokkal és a vízgyűjtőkbe, aknákba folyik a 

por, homok, illetve a víz is megáll, ezért célszerű lenne kitakarítani. Továbbá azt vette észre, 

hogy a Gombás András és a Vasgereben utca sarkán lévő vízgyűjtő akna mellett a talaj 

megsüllyedhetett és már egy lyuk kezdett kialakulni, mely idővel még jobban fog mélyedni. 

Véleménye szerint tömöríteni kellene a talajt, hogy ne alakuljon ki egy nagyobb lyuk. 

Megkérdezte, hogy van-e még erre garancia, mert ha van, akkor célszerű lenne az aknák 

körüli földterületeket megvizsgálni és garanciába kijavíttatni.  
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Badics Ildikó jegyző: 

Kérte képviselő asszonyt, hogy észrevételét küldje el e-mailben, hogy pontosan meg tudják 

nézni, mely területről van szó.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megjegyezte, hogy a problémáról fényképet is tud küldeni.   

 

Badics Ildikó jegyző: 

Megkérdezte, hogy pontosan mely kereszteződésekről van szó.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Ahol meg van süllyedve a talaj az a Vöröshadsereg és a Vasgereben utcák és a Gombás 

András, Rákóczi és a Kinizsi utcákat érinti, mert ott annyira tele a vízelvezető rendszer 

homokkal, hogy áll benne a víz.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megjegyezte, hogy habár már befejezték a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum beszámolójának 

a tárgyalását, de ebben az anyagban nincs benne, azonban tudomása van róla, hogy annak 

ellenére, hogy a KEF nem jogi személyiséggel rendelkező szervezet, munkája kapcsán még is 

tudott pénzt szerezni, mely Nácsáné Dr. Kalán Eszter munkásságának köszönhető, mint egyéb 

más dolgok is, mert ő nem csak pályázatot ír, hanem egy olyan munkatárs, aki a legtöbbet tett 

a város asztalára. Olyan méltatlan, hogy minden alkalommal szóvá tesznek neki valami olyan 

dolgot, amely még nincs teljesen lezárva.   

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Megjegyezte, hogy még egy lakossági kérést szeretne továbbítani. Kérte, hogy a Green House 

mögött, a Hétvezér úti parkolást próbálják meg szabályozni, mert mindkét oldalt parkolnak az 

autók, illetve mindkét irányból van gépjármű forgalom, mely nagyon balesetveszélyes.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy záros határidőn belül kihelyezésre fog kerülni egy 

tiltó tábla.  

 

Sipos Ibolya alpolgármester: 

Megemlítette, hogy a Gergely Deák és az úgynevezett régi munkásszálló között van egy 

vízelvezető csatorna, amelyet korábban a lakosok kitakarítottak, azonban már idős minden ott 

lakó, aki ezt eddig takarította, ezért kérnék, hogy a közmunkások tisztítsák a csatornát.   

 

Munkácsi Mihály alpolgármester: 

Megköszönte Ráduly Zsolt képviselőnek a segítségét, mert a múlt héten beszéltek egy 

pályázattal kapcsolatban, küldött neki egy e-mailt, és kb. 15 percen belül megküldte a választ, 

nagyban segítve ezzel a munkájukat. Továbbá még megköszönte Balázsi Csilla képviselő 

asszony munkáját is, hiszen bármiben keresi a Tiszavasvári Városért Alapítvánnyal 

kapcsolatban, mindenben segít. Végezetül elmondta, hogy reméli, hogy minél hamarabb 

tisztázódni fog az alapítvány kérdése.  

 

Nácsáné Dr. Kalán Eszter a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke: 

Elmondta, hogy ő csak azért jelentkezett az „Egyebek” között felszólalásra, mert a tegnapi 

nap folyamán 16:30 órakor kapott egy jó hírt, melyről szeretné a testületet tájékoztatni. Az 
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31-én benyújtott egy pályázatot, a Kulturális Tőke és Nemzeti Identitás kategóriában a 

Vasvári Pál Társaság elnökeként és tegnap kapott egy e-mailt, hogy a 2 M Ft összegre, amire 

pályáztak, abból 1.212.651 forintot nyertek, mely azért is nagyon jó hír, mert Vasvári Pálnak 

190 éves jubileuma lesz idén és a város is a 30 éves jubileumát ünnepli. Egyeztetett korábban 

polgármester úrral azzal kapcsolatban, hogy méltóképpen kellene a kettős jubileumot 

megünnepelni, és amennyiben nem nyer a pályázat, akkor egy rendkívüli önkormányzati 

támogatást kérne a Vasvári Pál Társaság a várostól. Majd elmondta, hogy a társaság nem 

szokott külön önkormányzati segítséget kérni, se a rendezvényekhez, se a Vasvári Pál naphoz, 

se az október 6-ai megemlékezéshez. Amennyiben a szerződés utófinanszírozást fog 

támogatni, akkor kérné a testületet, hogy tárgyaljanak arról, hogy előlegezzék meg, mert a 

Vasvári Pál Társaság nem kizárólag csak abból a 130 értelmiségi tagból áll, akik be vannak 

jegyezve, de még a város kulturális életébe is meghatározó szerepet játszanak, hiszen minden 

városi rendezvényen, kiállításon ott vannak. A tagság támogatására is számíthatnak, de 

nagyobb összeget nem tudnak megelőlegezni. Végezetül elmondta, hogy ha a támogatási 

szerződés megérkezik és nincs benne 100%-ig az előfinanszírozás, akkor a rendezvény 

sikeres megtartása érdekében kérné majd, hogy a testület foglalkozzon ezzel a kérdéssel.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megköszönte az örömhírt, majd hangsúlyozta, hogy a képviselő-testület partner lesz minden 

ilyen jellegű terv végrehajtásában.  

 

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

polgármester bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


