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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2013. augusztus 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyílt üléséről. 
 
Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  
                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 
Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, 

Cselényi Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Ráduly Zsolt, Szabó 
Krisztián, Szabó Zoltánné, Szőke Zoltán és Tündik András képviselők.   

 
Távol maradt:      Balogh Sándor képviselő. 

   
Meghívottként részt vettek:  
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Reznek Istvánné pályázó, 
Terebesné Lipcsei Judit pályázó, Makkai Jánosné pályázó, Nácsáné Dr. Kalán Eszter pályázó és 
Sotkó Gyula a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. képviselője. 
 
Meghívottként távolt maradt:  
Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Gombás Marianna Építési 
irodavezető, Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő, Tóth Árpádné pályázó, Veress Sándorné pályázó, 
Dancsné Pogácsás Elvira pályázó és Volosinóczki Béla a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. ügyvezetője.  
 
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 11 fő képviselő volt jelen. Kérte, hogy 
szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pont megtárgyalásának elfogadásáról.  
 
A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
a napirendi pontok megtárgyalását. 
 
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a 
Képviselő-testület:  

 
1. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat 

elbírálásáról. 
 

2. Egyebek 
 
3. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról. 
 

4. Előterjesztés az önkormányzati gazdasági társaság üzletrészének értékesítésével kapcsolatos 
tájékoztatásról, állásfoglalás kérésről és intézkedési javaslattételről. 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére 
beérkezett pályázat elbírálásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester:  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a pályázati kiírásra egyetlen pályamű érkezett, melynek benyújtója 
Reznek Istvánné volt.  A Szakértői Bizottság a beérkezett pályázatot megvizsgálta és megállapította, 
hogy nevezett pályázót szakmailag alkalmasnak találják és javasolják a képviselő-testületnek a 
Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására a következő 5 éves időtartamra.  
 

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a Tiszavasvári Bölcsőde 
intézményvezetői feladatainak ellátására Reznek Istvánnét javasolja. 
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

213/2013.(VIII.28.) Kt. számú 
 határozata 

 
A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
1.) a 178/2013. (VI.27.) Kt számú határozattal kiírt Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető 

(magasabb vezető) álláspályázatra benyújtott Reznek Istvánné pályázatát érvényesnek 
nyilvánítja. 

 
2.) megbízza Reznek Istvánnét a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetői (magasabb 

vezető) feladatok ellátásával 2013. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig 
terjedő határozott időtartamra. 

 

Illetménye: 
 

- garantált illetménye a Kjt. szerint :       177.165 ,-Ft 
- további szakképesítés,  
       szakképzettség elismerésével összefüggő illetmény növekedés  8.858,-Ft 
- magasabb vezetői pótlék:        40.000,-Ft 
- határozott időre szóló kereset-kiegészítés:      30.000,-Ft 
- mindösszesen (kerekítve):       256.000,-Ft 

 
3.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Reznek Istvánné intézményvezetői megbízásával 

kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátásáról, és a döntésről a pályázót értesítse. 
 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Sok sikert és eredményes munkát kívánt a jövőbeli munkához.  
 
Reznek Istvánné pályázó: 
Megköszönte a képviselő-testület bizalmát és támogatását. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a 
jövőben is a város „cseperedőinek” az érdekeit fogja szem előtt tartani. 
 
Tárgy (2.np.): Egyebek 
 
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Emlékezete szerint 2009/2010-ben készült egy felmérés a volt Alkaloida hulladéklerakó telep akkori 
állapotáról. Ezzel kapcsolatban kérte, hogy amennyiben az iratanyag az önkormányzat 
rendelkezésére áll, akkor Pdf formátumban vagy fénymásolatban juttassák el számára a 
kármentesítési területre vonatkozóan készült mérési eredményeket tartalmazó jegyzőkönyvet.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Tudomása szerint a Környezetvédelmi Hatóság az elmúlt néhány hónapban mintát vett és elvégezte a 
méréseket, de a vizsgálat eredményét az önkormányzat nem kapta meg.  
 
Ráduly Zsolt képviselő:  
Megjegyezte, hogy a város honlapján nem talált erre vonatkozóan adatot. 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Emlékezete szerint a vizsgálati eredmény, azért nem található a város honlapján, mert nem került a 
képviselő-testület elé.  
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester 
bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Dr. Fülöp Erik      Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester       jegyző 


