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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2013. október 31-én 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, 

Balogh Sándor, Cselényi Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros 
Lászlóné, Szabó Krisztián, Szabó Zoltánné és Tündik András képviselők.  

 
Távol maradt:      Ráduly Zsolt és Szőke Zoltán képviselők. 

        
 
Meghívottként részt vettek:  
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Gazdagné dr. Tóth 
Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Harasztiné Gorzsás Ildikó 
köztisztviselő, Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője, Dojcsákné Pásztor Erika a 
TISZEK intézményvezető-helyettese, Girincsi Sándor a TISZEK gazdasági vezetője és Gáll 
Antalné a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője.  
 
Meghívottként távolt maradt:  
Gombás Marianna Építési irodavezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Baloghné Szűcs 
Zsuzsanna a Vasvári Pál Múzeum vezetője, Makkai Jánosné a TISZEK mb. 
intézményvezetője, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Kerekesné 
Lévai Erika a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 
vezetője, Czirjákné Szabó Erika a Városi Kincstár intézményvezető-helyettese, Nácsáné dr. 
Kalán Eszter önkéntes munkát végző, Csikós Lászlóné a TISZEK Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetője és Dr. Forgács József a PROFAIM Kft. elnök vezérigazgatója.   
 
Jegyzőkönyv-vezető: Balázsné Rozgonyi Ildikó és 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 10 fő képviselő volt jelen. 
Először kérte, hogy „Egyebek” között vegye fel a testület napirendjére „Nácsáné dr. Kalán 
Eszter önkéntes munkavégzése a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgáltató Központban” című előterjesztést. Majd elmondta, hogy a Zárt ülés keretében 
tárgyalandó 8. napirendi pont címe megváltoztatásra került, melynek pontos címe: 
Előterjesztés az „Intézkedési Terv a Kormányhivatal tájékozató leveléről szóló 252/2013. 
(IX.30.) Kt. számú határozatának módosításáról. Ezt követően kérte, hogy szavazzanak a 
képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.  
 
A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt 
sorrendjét. 
 



 2

A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által előzőekben pluszként 
meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-
testület: 
 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének ¾ éves 
időarányos teljesítéséről és a 2014. évi költségvetési koncepciójáról.   
 

2. Előterjesztés az 1-2-13-4400-0295-9 számú folyószámlahitel szerződés módosításáról.  
 

3. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 
Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde Gazdálkodási és étkeztetési feladatainak a Városi 
Kincstár Tiszavasvári és a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. által történő 
ellátása vizsgálatának megállapításairól.  

 
4. Előterjesztés a TISZEK, valamint a TIB módosított működési dokumentumai 

egységes szerkezetben történő elfogadásáról. 
        

5. Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételei biztosításának 
önerejéről.   

 
6. Előterjesztés a tiszavasvári 2351 hrsz-ú önkormányzati ingatlan és a tiszavasvári 

0371/7 hrsz-ú PROFAIM Kft. tulajdonában lévő ingatlan cseréjéről. 
     

7. Előterjesztés Nácsáné Dr. Kalán Eszter önkéntes munkavégzése a Tiszavasvári 
Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központban.  
 

8. Egyebek 
 

9. Előterjesztés az „Intézkedési Terv a Kormányhivatal tájékozató leveléről szóló 
252/2013. (IX.30.) Kt. számú határozatának módosításáról.  
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről és a 2014. évi 
költségvetési koncepciójáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 
Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a bizottsági ülésen már felmerült az, hogy az 
előterjesztés 3. oldalán levő „önkormányzati adóbevételek” táblázatban a gépjárműadó sor 
nem teljesen egyértelmű. Majd elmondta, hogy a gépjárműadó sorban az adózók száma 3.127 
fő, a tárgyévi előírás 64.975 e Ft, a befizetés 23.601 e Ft szerepel, mely összeget kérte 
módosítani 58.947 e Ft-ra. Ez azért történik, mert a gépjárműadó egy átengedett adó, vagyis 
40%-át engedi át az állam az önkormányzatnak, 60%-a pedig az államot illeti meg. Abban a 
sorban csak az önkormányzati bevétel szerepel, így 58.947 eFt, melyből 23.601 eFt az 
önkormányzat bevétele, 35.346 e Ft pedig a központi költségvetés bevétele. A következő 
oszlop a költségvetési előirányzat, tehát 64.000 e Ft a teljes előirányzat, ebből az 
önkormányzat bevételi előirányzata 25. 600 e Ft, a központi költségvetésbe utalandó még 38. 
400 eFt, ez az éves előirányzat. Az utolsó két oszlopban a hátralékok szerepelnek, azok a 
teljes állományra vonatkozó hátralékok.  
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné 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. 
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

273/2013.(X.31.) Kt. számú 
határozata 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 3/4 éves időarányos 

teljesítéséről és a 2014. évi költségvetés koncepciójáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetés 
3/4 éves időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót és a 2014. évi költségvetési koncepciót, és 
az alábbi határozatot hozta: 
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I. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló módosított 
4/2013.(II.15.) rendelet háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

II. A 2014. évi költségvetés készítése során alkalmazandó irányelveket és feladatokat 
az alábbiak szerint határozza meg: 
1. A költségvetési törvény jóváhagyását és az abban előírt miniszteri döntések 

meghozatalát követően az Önkormányzatunkat érintő központi bevételeket, 
bevételi lehetőségeket felül kell vizsgálni.  

2. Az intézményi és önkormányzati működési bevételek felülvizsgálata, az elvárt 
szint meghatározása.  

3. A kiadások tervezésekor az intézmények működésének biztonsága az 
elsődleges, a takarékosság elvének messzemenő érvényesítése mellett. A 
személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzatának tervezése csak az 
engedélyezett álláshelyek számát, illetve az egyes feladatoknál az állami 
finanszírozás elveit figyelembe véve történhet.  

4. Felhalmozási feladatot tervezni csak abban az esetben legyen lehetséges, 
amennyiben végrehajtása teljes mértékben indokolt, szükséges és 
finanszírozása is biztosítható. 

5. Az intézményi és önkormányzati felújítási igények összesítése és rangsorolása 
az e célra fordítható források hatékony felhasználása érdekében. 

6. Fejlesztések terén vállalt kötelezettségek és a várható támogatások áttekintése. 
Sikeres pályázatok esetében a saját erő biztosítása az önkormányzat számára 
legkedvezőbb módon.  

7. A hitelek esetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV törvényben foglaltak figyelembe vétele.  

8. A költségvetés készítése során egyeztetéseket kell folytatni az intézmények, az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, a Magyarországi Magiszter 
Alapítvány, a Városi Kincstár, a Polgármesteri Hivatal illetékesei és a 
tisztségviselők között. 
 
 

III. A kitűzött célok eléréséhez szükséges fontosabb intézkedések: 
 

1. A költségvetést mindenképpen úgy kell elkészíteni, hogy az ne tartalmazzon működési 
hiányt.  

2. Az intézményi és önkormányzati működési bevételek felülvizsgálata, az elvárt szint 
meghatározása.  

3. A hiánycél megvalósítása érdekében adminisztratív költségcsökkentés alkalmazása  
kizárólag azokban az esetekben, ahol nem veszélyezteti a kapott támogatások 
elszámolhatóságának biztosítását. 

4. Az intézménystruktúra hatékonyabb működése érdekében további átalakítások 
lehetőségének vizsgálata. Nem kötelező feladatok ellátásának felülvizsgálata az 
önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vétele mellett.  

5. A csökkent munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeinek vizsgálata. 
6. Szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, amennyiben szükséges költséghatékony 

újrakötése.  
7. Fel kell mérni az ingatlanok értékesítéséből származó reális bevételi lehetőségeket. 
8. Kintlévőségek kezelése, hátralékos állományok csökkentése a helyi adók, intézményi 

követelések és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései esetében. 
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9. Nemzetiségi önkormányzat költségvetése készítésekor továbbra is fenn kell tartani, 
hogy önkormányzati támogatás ne szerepeljen a kiadások fedezeteként.  

10. A Tiszavasvári Önkormányzat által fenntartott intézmények és a Magyarországi 
Magiszter Alapítvány Tiszavasvári Óvodai Egysége 2014. évi költségvetése elkészítése 
azonos elvek szerint valósuljon meg a fentiek figyelembe vétele mellett.   
 
 

Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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TT IISSZZAAVVAASSVVÁÁRRII   VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL   
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős: Girus András 
 

ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testület részére - 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
¾ éves időarányos teljesítéséről és a 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 87.§ (1) bekezdése 
alapján Önök elé terjesztem Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének ¾ 
éves időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a hivatkozott törvény 24.§-ának 
megfelelően elkészített 2014. évi költségvetési koncepciót.  

 
Az előterjesztés első részében a 2013. évi költségvetés ¾ éves időarányos teljesítéséről adunk 
számot, a II. részében a 2014. évi költségvetés elkészítéséhez az Önkormányzat 
koncepciójának irányelveit mutatjuk be, míg a III. részben az egyensúly megteremtéséhez 
szükséges intézkedéseket fogalmazzuk meg.  
A korábbi évekhez képest az Áht. változása miatt egy hónappal korábban kell eleget tegyünk 
a fent leírt kötelezettségeinknek (határidő 2013. október 31.), ezért az idő rövidségére való 
tekintettel az előző évekhez viszonyítva szűkítettebb adattartalommal áll módunkban 
elkészíteni azokat. A könyvelési adatok szeptember 30-ai időpontra vonatkozóan október 21-
én álltak rendelkezésünkre, a koncepció készítésénél pedig a 2014. évi központi költségvetés 
tervezetével kapcsolatos információink nem érik el az egy évvel ezelőtti szintet.  

 
I. 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ¾ ÉVES IDŐARÁNYOS TELJESÍTÉSÉRŐL 
SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 
A 2013. évi költségvetést 2.520.161 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a 
Képviselő-testület. A III. negyedév végére a főösszeg 2.894.280 e Ft-ra módosult. Az 
előirányzatokat év közben a pénzmaradvánnyal, normatíva visszafizetési kötelezettséggel, 
felhalmozási és egyéb állami támogatásokkal, év közben pályázott központosított 
előirányzatokkal, intézményi saját hatáskörű módosításokkal, valamint tartalékból fedezett 
feladatmegoldások miatt módosítottuk. Különösen nagy összegben módosította a főösszeget  
az a tény, hogy 2013. július 1-gyel a TISZEK és a Tiszavasvári Bölcsőde Tiszavasvári Város 
Önkormányzata fenntartásába került.  

A módosított bevételi előirányzat 1.994.042 eFt-tal (68,9 %) teljesült az első háromnegyedév 
során, a kiadások teljesítése 1.874.556 eFt (64,8 %).  

A likviditási hitelállományunk szeptember 30-án 0 eFt volt.  
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Bevételek  
 

Az intézmények 2013. első háromnegyed éves bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 1-2-3. 
mellékletek mutatják be. 
Az intézményi kiadások teljesítése az első háromnegyed évben 62,3 %-os, a bevételeké   
62,9 %-os. Mindenképpen szükséges megjegyezni, hogy a TISZEK és a Bölcsőde teljesítése 
50 %-nál időarányos, mert féléves állománnyal szerepelnek a költségvetésben. Ez a tény 
szinte minden arányszámnál érezteti hatását.  
Az intézményi bevételeken belül az alaptevékenység bevételeinek teljesítése 57,5 %-os. Ez 
az érték jelentős mértékben alatta van az időarányos teljesítési szintnek. A közmunka 
szakfeladaton a mezőgazdasági tevékenységre árbevétel még nem realizálódott, mely 
októberre várható.  
Működésre átvett pénzeszközök teljesítése 70,2 %. Jelentős súllyal szerepelnek a pályázati 
támogatások, melyek beérkezése határozza meg a teljesítést, illetve a Kincstár esetében a 
közfoglalkoztatás támogatása. Az intézmények összességében (2. sz. mell.) 62,8 %-ban 
kapták meg az önkormányzati támogatást. 
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök teljesítése 55,9 %, melynek oka, hogy a Múzeum 
pályázati támogatása kis lemaradással érkezik a tervezethez képest.  
A Vasvári Pál Múzeum önkormányzati támogatásának teljesítése jelentősen meghaladja az 
éves előirányzatot, ennek oka, hogy a tervezett ütemtől később érkezett támogatás miatt 
szeptember végén szükség volt egy nagyobb összegű 10,8 m Ft összegű önkormányzati saját 
erő megelőlegezésére. 

Bevételek az Önkormányzatnál (intézményeken kívül) 
Az önkormányzat szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 4. melléklet 
mutatja be. 
A szakfeladatok vizsgálata során megállapítható, hogy a bevételek teljesítése összességében 
70,09 %-os, az egyes szakfeladatok esetében azonban nagy különbségek mutatkoznak 
 

Az önkormányzati adóbevételek a tárgyévi előírások és befizetések alapján az alábbiak  
Megnevezés Adózók 

száma 
(fõ) 

Tárgyévi 
elõírás 
(eFt) 

Befizetés 
(eFt) 

Ktgv-i 
elõir. 
(eFt) 

Hát-
ralék* 
(E Ft) 
2012 

Hát-
ralék* 
(E Ft) 

2013.09 
Magánszemélyek kommunális 
adója 4.272 56.247 44.264 45.000 6.800 15.623 
Vállalkozók kommunális 
adója 161  -42 500 480 452 
Építményadó 272 81.312 75.240 75.000 2.992 10.916 
Iparûzési adó 1.080 197.526 175.649 158.691 11.274 26.444 
Termõföld bérbead. szárm.  
jövedelemadó 2 38 272  -38  
Gépjármûadó 3.127 64.975 58947 64.000 24.936 25.439 
- ebből önkormányzat 
bevétele   23601 25600   
- ebből központi költségvetés 
bevétele   35346 38400   
Pótlék, bírság 4.222 5.198 3.034 2.000 23.050 22.723 
Talajterhelési díj 364 12.321 5.010 2.000 2.957 7.257 
Idegen tartozás 441 5.405 1.400 3.800 6.943 6.043 
Egyéb bevétel 652 -920 3.953  11.201 6.172 
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* - az oszlop halmozott adatokat tartalmaz  
A kiegészítő támogatás iránti pályázatot szeptember hónapban benyújtottuk, melynek 
eredménye december hónapban várható.  
A központosított előirányzat: könyvtári, bérkompenzáció, gyermekétkeztetési, beszámítási 
kötelezettség csökkentési, szociális támogatásokat kaptunk. 
 
Kiadások 
 
Intézményi személyi juttatások terén megállapítható, hogy az összesített teljesítés 62,6 %-
os. A Városi Kincstár közmunka tevékenysége esetében 45,67 %, mely várhatóan év végére 
sem éri el a jelenlegi előirányzatot. A Városi Kincstár saját tevékenységeinél 75,1 %-os 
teljesítés időarányosnak tekinthető. Az Óvoda teljesítése 73,3 %-os, ettől függetlenül a 
teljesítése hordoz kockázatot magában, mert szeptember hónapban jubileumi jutalom 
kifizetésére került sor, ami nem szerepel még ebben a kimutatásban. A Múzeum és a 
Művelődési Központ és Könyvtár teljesítése időarányos alatti. A Polgármesteri Hivatal 
teljesítése 73,6 %-os, időarányos alatti. Az új intézmények közül a TISZEK- é időarányos, a 
Bölcsőde teljesítése időarányos fölötti.  
Dologi kiadások terén a teljesítés összességében 62,5 %.  
 
Ebben az évben is fenntartjuk javaslatunkat, hogy az előirányzatból történő 
megtakarítás csak az előirányzatot meghaladó kiadások fedezetére legyen fordítható. 
 
Az intézmények kiadásainak összesített 62,3 %-os teljesítése a ténylegestől kedvezőbb képet 
mutat. Hiszen 2013. szeptember 30-án is rendelkeztek lejárt határidejű szállító állománnyal, 
melynek összege 8.599 eFt, mely szinte teljes mértékben dologi kiadást takar. Az természetes, 
hogy ez kisebb a féléves hasonló adattól, mert szeptember hónapban jelentős helyi 
adóbevétele volt az önkormányzatnak. Az alábbiakban bemutatjuk intézményenként a lejárt 
szállítói tartozások összegét 2013. szeptember 30-ra vonatkozóan: 

Városi Kincstár (saját):        754 eFt 

  Egyesített Óvodai Intézmény:       208 eFt 
  Művelődési Központ és Könyvtár:         477 eFt 

  TISZEK    -1.054 eFt 
  Bölcsőde      1.199 eFt 

  Vasvári Pál Múzeum     2.184 eFt 
  Polgármesteri Hivatal:       883 eFt 

  Önkormányzat (saját):    3.948 eFt 
A TISZEK-nél azért szerepel negatív előjelű összeg, mert egy szállítója felé jelentős 
túlfizetése van az átalakulás miatt, melyet még a szállító nem rendezett. 
Az intézmények esetében a fentiekben leírt 62,3 %-kal szemben a lejárt szállítói tartozásokat 
is figyelembe véve teljesítésünk 62,8 %-os.  
A támogatások, pénzeszközátadások körében a Városi Kincstár során a KLIK részére 
kifizetett 204 eFt jelenik meg.  A TISZEK és a Bölcsőde során negatív előjellel szereplő 
összegek a megszűnt kistérségi intézmények záró pénzkészletét tartalmazzák, melyeket a 
jogutód intézmények átvettek, így ezek jelenleg költségcsökkentő tételekként szerepelnek 
könyveikben. A szociális ellátások, segélyek teljesítése az 4-5. számú mellékletekben 
tekinthető meg. 
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Az önkormányzat saját szakfeladatainak (intézményeken kívül) teljesítését az 4. számú 
melléklet mutatja. Itt a teljesítés 65,33 %-os. Az intézmények finanszírozását figyelmen kívül 
hagyva 67,28 %.  
 
Az alábbi táblázatban tájékoztatást kívánunk adni Önkormányzatunk 2013. szeptember 30-i 
hitelállományáról és a 2013. utolsó negyedévi és 2014. teljes évi tőketörlesztési 
kötelezettségéről. 

adatok eFt-ban 
Hitel megnevezése Fennálló 

hitelállomány 
2013. szept. 30-

án 

2013. évben 
még fizetendő 

törlesztés 

2014. évben  
várható 

törlesztés 

Infrastrukturális hitel 232.053 5.158 20.632 
Tiszavasvári Üdülőterületi Csatorna 
Víziközmű Társulat hitelfelvétele 

80.003 0 0 

Hitel a pályázathoz szükséges önrész 
biztosításához (2-es hitelcél) 

22.638 403 1.612 

Hitel a pályázathoz szükséges önrész 
biztosításához (8-es hitelcél) 

6.948 130 520 

Óvodabővítés pályázat saját erő hitel 2440  660 
Óvodabővítés pályázat támogatás 
megelőlegező hitel* 

3451   

Fejlesztési célú hitel összesen 347.533 5.691 23.424 
Folyószámlahitel 0  - 
Munkabér hitel 0   
Működési célú hitel összesen 0 - - 
 
 *  Törlesztés a támogatás megérkezésékor esedékes, de legkésőbb 2014. május 30.  
 
Összegzésként megállapítható, hogy a 2013. szeptember 30-i állapotban a bevételek és a 
kiadások teljesítése nem éri el az időarányos szintet. A belső összetétel azonban jelentős 
eltéréseket mutat. A belvíz pályázat kivitelezése még el sem kezdődött, így csökkenti a 
bevétel és kiadás teljesítési szintjét is. A bevételt javítja a szerkezetátalakítási tartalékből 
elnyert támogatásaink összege, melyek a kiadási oldalon nem szerepelnek. Gondot okozhat, 
hogy az intézmények között lehet olyan, amely nem tudja tartani várhatóan a személyi juttatás 
és annak járulékai előirányzatát. Szintén kockázat, hogy vannak olyan bevételeink, amelyek 
nagy bizonytalanságot hordoznak magukban (pl.: kiegészítő támogatás, ingatlan értékesítés, 
kárelhárítási bevétel) 
A 2013. évi előirányzataink teljesítése során nem elégedhetünk meg a kiadási előirányzatok 
100 %-ot meg nem haladó teljesítésével, célunk minden esetben ahol lehetőségünk van rá 
azok alulteljesítése lehet.  
A további takarékossági intézkedések megtétele fentiektől függetlenül teljesen indokolt, 
hiszen további bevétel elmaradások a kiadások felmerülése mellett komoly problémát 
okozhatnak. Különösen most, hogy év végén nem lehet likviditási hitelünk (ez az első ilyen 
évünk). 
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II. 
 

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK, GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK 

 
A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai: (forrás: A Magyarország 2014. évi 
központi költségvetése tervezetének általános indoklása) 
 
 
1. A kormányzat gazdaságpolitikája 
 
A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadóság csökkentése, a 
költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 
és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a 
nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. A Kormány 
intézkedéseinek hatására a költségvetési hiány és a GDP-arányos államadósság érdemben 
csökkent az elmúlt időszakban. Magyarország 2013. júniusában kikerült a 2004. óta fennálló 
túlzott deficit eljárás alól.  
A Kormány és az Országgyűlés eddigi intézkedései valamint a magyar gazdaság növekvő 
teljesítménye együttesen lehetővé teszi, hogy az államháztartás uniós módszertan szerinti 
hiánya a következő években is tartósan 3 % alatt maradjon (2014. évre 2,9 %-ra módosította a 
Kormány a hiánycélt). 
2014. egészét vizsgálva 2 %-os GDP-növekedés prognosztizálható. A pedagógusbér-emelés, a 
rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése 
következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan 1,9 %-kal növekszik jövőre. A 
belső kereslet így 2014-ben egyre nagyobb mértékben járul hozzá a gazdaság növekedéséhez.  
 
A fentieken túl a törvényjavaslat a következő főbb szempontokra épül (a teljesség igénye 
nélkül): 

 a családtámogatások rugalmasabbá tételével összefüggésben többlet forrásokat 
tartalmaz a költségvetés, másrészt a családi adókedvezmény igénybevételének 
kiterjesztésével számottevő járulékbevétel-csökkenéssel is számol a tervezet; 

 a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások továbbra is megőrzik reálértéküket, a várható 
infláció mértékével emelkednek; 

 a közoktatásban a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon 
illetményalap-növelésre kerül sor 2014-ben; 

 a közfoglalkoztatás terén a Start-munkaprogram lehetőségei bővülnek, az előző évhez 
képest többletforrás kerül biztosításra a költségvetésben a foglalkoztatás növelése 
érdekében, mindezek mellett új programok is indulnak; 

 az egészségügy területén gyógyító-megelőző ellátásnál több mint 50 milliárd forintos 
többletforrás áll rendelkezésre a 2013. évhez képest; 

 az uniós források maximális felhasználását segítik egyrészt a 2014-2020 
programidőszakban rendelkezésre álló új pénzeszközök, valamint az előző 
programidőszak által biztosított források, részben az önerő biztosításán keresztül; 

 a kamatkiadások csökkennek az előző évhez képest, amely elsősorban a piaci 
hozamcsökkenés következménye. 
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III. 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KONCEPCIÓJA 
 

 
A 2013. évi első háromnegyed éves teljesítés és az általános irányelvek ismertetése után az 
alábbiakban mutatjuk be az általunk javasolt költségvetési koncepciót: 
 
 
A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK: 
 
Az intézménystruktúra 2013-ban jelentős változáson esett át. Négy oktatási intézmény 
kikerült az önkormányzat fenntartásából, január 1-jén a Vasvári Pál Múzeummal, majd július 
1-jén a TISZEK-kel és a Tiszavasvári Bölcsődével bővült. Így jelenleg az 
intézményhálózatunk 3 önállóan működő és gazdálkodó és 4 önállóan működő költségvetési 
szervből áll.  
 
BEVÉTELEK: 
2013-tól a Magyar Állam feladatfinanszírozás keretében juttat támogatást az önkormányzatok 
részére. Jelenleg még nem kezdődött el a normatív támogatások felmérése, a központi 
költségvetés tervezete azonban rendelkezésre áll.  
 
Köznevelési feladataink terén a normatív támogatásaink feladatmutatóhoz kötöttek. Az 
elkövetkező évre vonatkozóan csak az óvodai neveléssel és az óvodai és iskolai étkeztetéssel 
számolhatunk e téren. Az óvoda működtetési támogatása (most és a későbbiekre vonatkozóan 
elmondható, hogy csak tervezetről beszélünk, ami változhat az elfogadásig.) szerkezetileg 
nem változott, egyedül a pedagógusok életpálya modelljéből következően érkezik 
többlettámogatás, melynek természetesen kiadási oldala is lesz. A gyermekétkeztetés 
támogatásának fajlagos összege megegyezik az ideivel (102.000 Ft/fő/év), melyhez várhatóan 
kiegészítő támogatás is társul, de ennek várható összegéről nincs információnk.  
 
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása keretében a jelenlegi 
rendszerhez hasonlóan az önkormányzati hivatal működésének támogatása, a zöldterület-
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, közvilágítás-, köztemető-, 
közutak fenntartásának támogatása történik. Ezek számított összege csökkentésre kerül az 
iparűzési adóalapunk 0,5 %-val, mely csökkentést korrigálja az egy főre jutó iparűzési 
adóalap nagysága. Ez a korrekció ebben az évben is megtörtént csak évközben a szerkezeti 
átalakítási tartalék felhasználása keretében. Itt várhatóan megközelítőleg 14,5 mFt bevétel 
kiesés éri önkormányzatunkat, mert az egy főre jutó iparűzési adóerőképességünk átlépi a    
12 eFt-ot, ezért a beszámításnál az idei 50 %-kal szemben csak 25 % kedvezményben 
részesülhetünk.  Ezen túl részesülhetünk egyéb kötelező önkormányzati feladatok 
támogatásában, melynek egy lakosra jutó összege 2.700 Ft. A Múzeum működtetéséhez 
biztosított támogatás központi elosztású. A lakosságszám a vizsgált időszakban (2012/2013) 
31 fővel csökkent, ezért a lakosságszámhoz kötött támogatások a fajlagos összeg változatlanul 
hagyása mellett is kis mértékben csökkennek.  
 
A szociális ellátásokhoz igényelhetünk még támogatást, melynek összegéről nincs 
információnk. Pénzbeli szociális támogatások központilag kerülnek megállapításra. 
 
A személyi jövedelemadó átengedés 2014-ben sem tervezhető.  
Jelenlegi ismereteink szerint nem számítunk jelentős változásra a normatíva támogatás terén.  
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Adóbevételek terén jelentős változásra nem számítunk az elkövetkezendő évben. A 
magánszemélyek kommunális adója és az építményadó hozhat növekményt az adóbevallást 
eddig nem tevők felderítése következtében.  
Továbbra is elvonásra kerül a gépjárműadó 60 %-a. 
 
KIADÁSOK: 
 
Az intézményi kiadások: A személyi juttatások, és azok járulékai terén jelentős változás 
várható az Egyesített Óvodai Intézmény esetében. Egész évben érvényesíti hatását a 
pedagógus életpálya modell. Megjegyezni kívánom, hogy a 2013. utolsó három hónapjában a 
kapott támogatás nem fedezte a személyi juttatás növekedését.  
 
A dologi kiadások tervezése során folytatjuk a korrigált bázis alapon történő tervezést. A 
közüzemi díjak biztosításánál törekedni kell az előirányzatok ésszerű keretek között történő 
minimalizálására.   
 
Hitelek, törlesztési kötelezettségek, kamatok: Jelenleg 17 mFt-os folyószámla hitelkeret-
szerződéssel rendelkezünk, mely 2013. december 20-án lejár. Mindenképpen szükséges 
intézkedést tenni arra vonatkozóan, hogy 2014. január 2-ától ismét rendelkezzünk legalább  
50 mFt-os kerettel.   
A hitelkonszolidációnak köszönhetően 2014-ben lényegesen kevesebb kamatkiadással kell 
számolnunk. A csökkenés oka a lényegesen kisebb folyószámla hitel állomány, illetve a 
korábbiaknál alacsonyabb kamatszint. A hitel törlesztési kötelezettségeket a beszámolóban 
már bemutattuk. 
A hosszúlejáratú hitelek 2014. évi törlesztésére 23.424 eFt-ot kell biztosítani, mely 3.103 eFt-
tal van alatta a 2013. év hasonló adatának.  A rövid lejáratú hitel jövő évi tényleges formája 
még nem ismert, melynek részletes feltételei csak a hitel pénzintézet által történő 
engedélyezése során derül ki. Így a kamatot sem lehet prognosztizálni. 
 
A tervezetben rögzített normatív támogatásoknál és egyéb bevételeinknél jelentős változásra 
az idei évhez képest nem számítunk, mely tényre a kiadásaink tervezése során különösen 
figyelemmel kell lenni. Ez különösen nehéz feladat lesz, hiszen közel sem biztos, hogy jövőre 
is tervezhető kiegészítő támogatás, mely 2013-ban lehetőséget teremtett az egyensúly 
biztosítására.    
 
A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA: 
 
A 2014. évi költségvetés tervezése során várhatóan továbbra is nagy gondot fog jelenteni, 
hogy működési hiány továbbra sem tervezhető. A feladatokra biztosított támogatásokból és 
egyéb bevételeinkből kell megoldjuk kötelező feladataink biztosítását.  
 
A bevételek tervezésekor csak a reálisan tervezhető összegek kerüljenek beállításra. Meg kell 
vizsgálnunk, hogy valójában számíthatunk-e ingatlan értékesítéséből származó bevételre. 
Azért fontos a bevételek lehetőség szerinti pontos tervezése, mert a bevétel elmaradása 
könnyen működési hiányt teremthet, hiszen a tervezett kiadási tételek ekkor is felmerülhetnek. 
Továbbra is figyelmet kell fordítani a helyi adók terén a hátralékok beszedésére. 
 
A működési kiadások tervezésekor mindenek előtt biztosítani kell az önkormányzat által 
kötelező feladatok ellátásának fedezetét, illetve szigorúan felül kell vizsgálni az önként vállalt 
feladatokat.  
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A tervezés során figyelembe kell venni minden költségnem esetében a 2014. január 01. utáni 
időszakra vállalt kötelezettségünket.  
Újabb pályázatok benyújtásakor a döntés során a feladat fontosságán túl továbbra is nagy  
hangsúlyt kell kapjon a saját erő biztosíthatóságának lehetősége és a finanszírozás előre 
láthatólag az önkormányzat számára kedvező volta.  
 
A kitűzött célok eléréséhez szükséges fontosabb intézkedések: 

- A költségvetés 2014. évben sem tartalmazzon működési hiányt. 
- A kiadás és a bevétel egyensúlyának biztosítása érdekében további költségcsökkentés 

alkalmazása, de mindenkor az egyes támogatások elszámolási kötelezettségének 
figyelembe vétele mellett.  

- Az intézménystruktúra hatékonyabb működése érdekében további átalakítási 
lehetőségek vizsgálata. 

- A tiszavasvári intézmények, a Magyarországi Magiszter Alapítvány Tiszavasvári 
Óvodai Egysége 2014. évi költségvetésének elkészítése azonos elvek szerint valósuljon 
meg a fentiek figyelembe vétele mellett.  

- A csökkent munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeinek vizsgálata. 
- Fel kell mérni az ingatlanok értékesítéséből származó reális bevételi lehetőségeket. 
- Kintlévőségek kezelése, hátralékos állományok csökkentése a helyi adók, intézményi 

követelések és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (különösen Tiva-
Szolg Kft.) követelései esetében. 

- Nemzetiségi önkormányzat költségvetése készítésekor továbbra is fenn kell tartani, 
hogy önkormányzati támogatás ne szerepeljen a kiadások fedezeteként.  

- Felhalmozási feladatot tervezni elsősorban abban az esetben legyen lehetséges, 
amennyiben kötelező feladatellátáshoz szükséges és finanszírozása is biztosítható.  

 
A koncepció elfogadását követően el kell kezdeni a költségvetés készítésének munkálatait. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről készített tájékoztatót, valamint a 2014. évi 

költségvetés készítésének koncepciójáról szóló előterjesztést a fentiek szerint javaslom 

megtárgyalásra és elfogadásra. 

Tiszavasvári, 2013. október 24. 

 Dr. Fülöp Erik 
  polgármester
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés az 1-2-13-4400-0295-9 számú folyószámlahitel 
szerződés módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 
Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Tájékoztatásképpen elmondta a képviselő-testület tagjai számára, hogy 2013. október 1-től 
17M Ft az önkormányzat folyószámla-hitel kerete. Továbbá a szerződés szerint 2013. október 
1-én 50 MFt-ról 17 MFt-ra csökkent a hitelkeret, vagyis 2013. szeptember 30-ig 50 MFt, 
2013. október 1-től 2013. december 20-ig 17 MFt-ra csökkent. A pénzintézet ezt az összeget 
úgy állította be, hogy a nettó finanszírozás keretében érkező központi támogatás összegéhez 
állította be az összeget, ami biztosíték a törlesztésre. Ezzel a határozat-tervezettel 
kezdeményezi a testület, hogy 2013. december 15-re plusz fedezetet ajánl fel, továbbá egy 19 
MFt-ot meghaladó összegű helyi adó bevétellel számol az önkormányzat, melyet felajánl 
fedezetnek, és ezáltal a 17 MFt-ból 2013. december 20-ig 35 MFt-ra kéri emelni a 
hitelkeretet, melyet biztonsági okokból javasolt megtenni.  
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné 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 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

274/2013.(X.31.) Kt. számú 
határozata 

 
az 1-2-13-4400-0295-9 számú folyószámla-hitel szerződés módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1-2-13-4400-0295-9 számú 
folyószámla-hitel szerződés módosításával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Kezdeményezi az OTP Bank Nyrt. felé a hitelkeret összegének 35.000 eFt-ra történő 
módosítását a folyószámla – hitelkeret szerződés egyéb pontjainak változatlanul 
hagyása mellett. A hitelkeret emelés fedezetéül a 2013. december 15.-re határidős 
iparűzési adóelőleg összegét ajánlja fel. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa az OTP Bank 

Nyrt.-t. Az OTP Bank Nyrt. válaszát követően a folyószámla-hitelszerződés 
módosításáról szóló végleges javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde 
Gazdálkodási és étkeztetési feladatainak a Városi Kincstár 
Tiszavasvári és a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. által 
történő ellátása vizsgálatának megállapításairól. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné 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. 
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Véleménye szerint egy nagyon alapos értékelési anyagot tudtak összeállítani a képviselő-
testület részére. Majd elmondta, hogy a jövőben lesznek még olyan részek, amelyeket a 
fontosabb részletszabályok kidolgozását követően tudnak elkészíteni. Ezt követően 
megköszönte azoknak a kollégáknak a munkáját, akik részt vettek az előterjesztés 
elkészítésében, továbbá köszönetet mondott Gáll Antalnénak, a Közétkeztetési Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének, aki a konyhai étkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatban sok pozitív 
ötletet felvázolt, melyeket igyekeznek majd megvalósítani. Végezetül megköszönte a jelenleg 
önkéntes munkáját végző Nácsáné Dr. Kalán Eszternek a segítségét, hiszen az ő 
közreműködése nélkül nehéz lett volna ezt az előterjesztést elkészíteni.  
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
275/2013. (X.31.) Kt. számú 

határozata 
 

a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a 
Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási és étkeztetési feladatainak a  Városi Kincstár 
Tiszavasvári és a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. által történő ellátása 

vizsgálatának megállapításairól 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szociális-, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ (továbbiakban: TISZEK) és a 
Tiszavasvári Bölcsőde (továbbiakban: Bölcsőde) gazdálkodási és étkeztetési feladatainak a  
Városi Kincstár Tiszavasvári és a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: 
Kft.) által történő ellátása 253/2013 (X.3.) Kt. számú határozatban előírt vizsgálatának 
megállapításai alapján az alábbiak szerint határoz: 
 

1. A TISZEK és a Bölcsőde gazdálkodási feladatainak Városi Kincstár által történő 
ellátásáról nem hoz döntést. Meg kell vizsgálni az idős- és fogyatékos ellátás 
támogatása elszámolásának pontos feltételeit, ezek után ismételten készüljön e 
tárgykörben előterjesztés. Addig a feladatellátás a jelenlegi formában történjen.  

2. A Bölcsőde étkeztetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása továbbra is a jelenlegi 
keretek között történjen.  Felkéri az intézmény vezetőjét az alábbiak 
végrehajtására:  

 

 Az élelmezési anyagok beszerzésénél csatlakozni kell valamely 
közbeszerzési pályázathoz, vagy kedvező árajánlatokra szerződést kötni. 

 Az Országos Tiszti Főorvos ajánlásainak betartására törekedni kell. 
 Friss földes árut, zöldségfélét kell használni a drágább mirelit termékek 

helyett.  
 Mintaétlap készítésével vizsgálni kell, hogy a jelenlegi 185 forintos 

nyersanyagnorma elegendő-e. 
 Biztosítani kell az élelmezési program használatának lehetőségét. 

 
3. A TISZEK étkeztetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása továbbra is a jelenlegi 

keretek között történjen.  Felkéri az intézmény vezetőjét az alábbiak 
végrehajtására:  
 
 Teljeskörű élelmezési program bevezetése, amely képes a hatályos 

jogszabályban foglalt nyilvántartási kötelezettségek teljesítésére, tartalmazza a 
recepttúrát, kezeli a beszerzéseket és a kiadásokat, nyilvántartja a 
raktárkészletet, normafigyelővel rendelkezik. 

 A diétás étrend megvalósításához dietetikus alkalmazása szükséges. 
 Az élelmezési anyagok beszerzésénél csatlakozni kell valamely közbeszerzési 

pályázathoz, vagy kedvező árajánlatokra szerződést kötni. 
 A konyhai dolgozók létszámának és munkarendjének felülvizsgálata annak 

érdekében, hogy a lakók élelmezésének színvonala javuljon. 
 A nyersanyagnorma napi figyelése mellett meg kell szüntetni a többlet 

nyersanyag kiadásokat úgy, hogy kizárólag a lakók és a vendégétkezők 
létszámának megfelelő nyersanyag kerüljön kiadásra. 

 Friss földes árut, zöldségfélét kell használni a drágább mirelit termékek helyett.  
 Az Országos Tiszti Főorvos ajánlása alapján be kell vezetni a napi ötszöri 

étkeztetést a napi három főétkezés mellett két kis étkeztetés biztosításával.  
 Mintaétlap készítésével vizsgálni kell, hogy a jelenlegi 433 forintos 

nyersanyagnorma elegendő-e. 
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4. A TISZEK és a Bölcsőde intézményvezetője vizsgálja felül az intézmény 
működésében rejlő egyéb megtakarítási lehetőségeket. 

5. A fentiekben leírt feladatok végrehajtásáról illetve a végre nem hajtása esetében 
annak indokáról az intézmények vezetői számoljanak be a Képviselő-testületnek.  
 

Határidő:            Felelős: 

1. pont: 2014. március 31.     polgármester 
2-5. pont: 2013. december 31.    intézményvezetők 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a TISZEK, valamint a TIB módosított működési 
dokumentumai egységes szerkezetben történő elfogadásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 
 
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Pontosításképpen elmondta, hogy kéri módosítani a határozat-tervezet Tiszavasvári 
Bölcsődére vonatkozó 17. számú mellékletében egyrészt a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően a 217/1998. kormány-rendelet megjelölést 368/2011 kormány-rendelet 
megjelölésre, másrészt a TITKIT SZESZK megnevezést TISZEK megnevezésre.  Illetve a 
határozat-tervezet mellékletét képező szakmai működést szolgáló dokumentumokban a döntés 
szintjén a vezető nevének pontos megnevezése helyett csak a vezetői minőségre utalást kérte 
feltüntetni.  
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné 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. 
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 



 27



 28



 29



 30



 31



 32



 33



 34



 35



 36



 37



 38



 39



 40



 41



 42



 43



 44



 45



 46



 47



 48



 49



 50



 51



 52



 53



 54



 55



 56



 57



 58



 59



 60



 61



 62



 63



 64



 65



 66



 67



 68



 69



 70



 71



 72



 73



 74



 75



 76



 77



 78



 79



 80



 81



 82



 83



 84



 85



 86



 87



 88



 89



 90



 91



 92



 93



 94



 95



 96



 97



 98



 99



 100



 101



 102



 103



 104



 105



 106



 107



 108



 109



 110



 111



 112



 113



 114



 115



 116



 117



 118



 119



 120



 121



 122



 123



 124



 125



 126



 127



 128



 129



 130



 131



 132



 133



 134



 135



 136



 137



 138



 139



 140



 141



 142



 143



 144



 145



 146



 147



 148



 149



 150



 151



 152



 153



 154



 155



 156



 157



 158



 159



 160



 161



 162



 163



 164



 165



 166



 167



 168



 169



 170



 171



 172



 173



 174



 175



 176



 177



 178



 179



 180



 181



 182



 183



 184



 185



 186



 187



 188



 189



 190



 191



 192



 193



 194



 195



 196



 197



 198



 199



 200



 201



 202



 203



 204



 205



 206



 207



 208



 209



 210



 211



 212



 213



 214



 215



 216



 217



 218



 219



 220



 221



 222



 223



 224



 225



 226



 227



 228



 229



 230



 231



 232



 233



 234



 235



 236



 237



 238



 239



 240



 241



 242



 243



 244



 245



 246



 247



 248



 249



 250



 251



 252



 253



 254



 255



 256



 257



 258



 259



 260



 261



 262



 263



 264



 265



 266



 267



 268



 269



 270



 271



 272



 273



 274



 275



 276



 277



 278



 279



 280



 281



 282



 283



 284



 285



 286



 287



 288



 289



 290



 291



 292



 293



 294



 295



 296



 297



 298



 299



 300



 301



 302



 303



 304



 305



 306



 307



 308



 309



 310



 311



 312



 313



 314



 315



 316



 317



 318



 319



 320



 321



 322



 323



 324



 325



 326



 327



 328



 329



 330



 331



 332



 333



 334



 335



 336



 337



 338



 339



 340



 341



 342



 343



 344



 345



 346



 347



 348



 349



 350



 351



 352



 353



 354



 355



 356



 357



 358



 359



 360



 361



 362



 363



 364



 365



 366



 367



 368



 369



 370



 371



 372



 373

Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételei 
biztosításának önerejéről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 
A határozat-tervezet 3. pontját az alábbiak szerint kérte pontosítani: „Kinyilatkozza, hogy a 
pályázat nyertessége esetén az elnyert támogatási összeghez szükséges minimális önerőt és a 
pályázati regisztrációs díjat (2200 Ft) biztosítja a Tiszavasvári Szociális,- Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgáltató Központ részére”. 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné 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. 
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

277/2013.(X.31.) Kt. sz.  
határozata 

 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 

működési feltételeinek biztosítására című KAB-KEF-13 kódszámú  pályázat önerejének 
biztosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
(KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására című KAB-KEF-13 kódszámú pályázat 
önerejének biztosításáról szóló előterjesztés megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. Tiszavasvári Szociális,- Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ által a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására 
című KAB-KEF-13 kódszámú pályázat benyújtását tudomásul veszi. 

 
2. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a pályázat elbírálását követően annak 

eredményéről tájékoztassa a polgármestert. 
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Határidő: esedékességkor    Felelős: TISZEK intézményvezetője 
 
3. Kinyilatkozza, hogy a pályázat nyertessége esetén az elnyert támogatási összeghez 

szükséges minimális önerőt és a pályázati regisztrációs díjat (2200 Ft) biztosítja a 
Tiszavasvári Szociális,- Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ részére. 

 
4. Felkéri a polgármester, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét. 

 
Határidő: azonnal     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 
 

5. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat nyertessége esetén tegyen javaslatot a költségvetési 
rendelet módosítására a szükséges fedezet érdekében. 

 
 
      Határidő: esedékességkor                                  Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a tiszavasvári 2351 hrsz-ú önkormányzati ingatlan és 
a tiszavasvári 0371/7 hrsz-ú PROFAIM Kft. tulajdonában lévő 
ingatlan cseréjéről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné 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 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

     TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

278/2013. (X.31.) Kt. számú  
határozata 

 
A tiszavasvári 2351 hrsz-ú önkormányzati ingatlan és a tiszavasvári 0371/7 hrsz-ú 

PROFAIM Kft. tulajdonában lévő ingatlan cseréjéről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban, valamint az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2012. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet 9.§ (1) bekezdés p./ pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. 
A Képviselő-testület a 239/2013. (IX.12.) Kt. számú határozatának címét az alábbiak szerint 
módosítja: „A tiszavasvári 2351 hrsz-ú önkormányzati ingatlan és a tiszavasvári 0371/7 hrsz-
ú PROFAIM Kft. tulajdonában lévő ingatlan cseréjéről” 
 
2. 
A Képviselő-testület jóváhagyja a PROFAIM Gépipari és Kereskedelmi Kft-vel (4440 
Tiszavasvári, Salétromkert u. 1/a.) kötendő Csereszerződést, a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal.  
 
3. 
Felkéri a polgármestert, hogy a csereszerződést a határozat szerint kösse meg. 
 
Határidő: esedékességkor     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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278/2013.(X.31.) Kt. sz. határozat melléklete 

 
 

I N G A T L A N    C S E R E S Z E R Z Ő D É S 
 
amely létrejött  
egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (címe: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

4., törzsszáma: 15404761, képviseletében eljár dr. Fülöp Erik Sándor 
polgármester), tulajdonos 

 
másrészről PROFAIM Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(rövidített neve: PROFAIM Kft., cégjegyzékszáma: 15-09-062078, statisztikai 
számjele:11245322-2943-113-13, adószáma: 11245322-2-15, székhelye: 4440 
Tiszavasvári, Salétromkert út 1/a., képviseletében eljár Forgács Tamás Gergely 
önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető), tulajdonos  

 
a továbbiakban együttesen Szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételek 
szerint: 

 
1. A Szerződő felek rögzítik, hogy az alább megjelölt ingatlanok az alábbiak szerint 

képezik tulajdonaikat: 
 
1.1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a 

Nyíregyházi Járási Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásba 
TISZAVASVÁRI, belterület 2351 helyrajzi szám alatt felvett, művelési ág alól 
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, 2555 m2 alapterületű ingatlan (a 
továbbiakban: ingatlan), amely ingatlan természetben közigazgatásilag 4440 
Tiszavasvári, Kabay János utca 35. szám alatt található. Az ingatlanra vonatkozó 
jogokat és tényeket a Nyíregyházi Járási Földhivatal által vezetett ingatlan-
nyilvántartás alapján 2013. október 2. napján a Takarnetről beszerzett tulajdoni lap 
másolat tanúsítja. Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonjoga 
64825/4/2011.10.21. számú határozattal a tulajdoni lap II. részének 5. rovatába csere 
jogcímén bejegyzésre került. A tulajdoni lap III. része bejegyzést nem tartalmaz, a 
tulajdoni lapon elintézetlen kérelem (széljegy) nincs. A felek a teljes ingatlan 
tehermentes forgalmi értékét 1.800.000,-Ft, azaz Egymillió-nyolcszázezer forint 
összegben határozzák meg. 

 
1.2. A PROFAIM Kft. 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Nyíregyházi Járási 

Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásba TISZAVASVÁRI, külterület 
0371/7 helyrajzi szám alatt felvett, művelési ág alól kivett udvar megjelölésű, 1.2253 
m2 alapterületű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan). Az ingatlanra vonatkozó jogokat 
és tényeket a Nyíregyházi Járási Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartás 
alapján a 2013. október 2. napján a Takarnetről beszerzett tulajdoni lap tanúsítja. A 
PROFAIM Kft. tulajdonjoga 46260/2006.04.12. számú határozattal a tulajdoni lap II. 
részének 2. számú rovatába adásvétel jogcímén bejegyzésre került. A tulajdoni lap III. 
részének 4. számú rovatába 52687/2009.09.18. számú határozattal 22kV-os közcélú 
légvezetékre 2943 m2 területnagyságra vonatkozó vezetékjog (engedély száma: LE-
1835(5178)/09.)  került bejegyzésre az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
(törzsszáma: 10750036, címe: 4024 Debrecen, Kossuth utca 41.) jogosult részére. A 
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felek a teljes ingatlan tehermentes forgalmi értékét 1.200.000,-Ft, azaz Egymillió-
kétszázezer forint összegben határozzák meg. 

 
2. Szerződő felek jelen okirat aláírásával kölcsönösen és egybehangzóan úgy 

nyilatkoznak, hogy a jelen szerződés 1. pontjában körülírt ingatlanokat kölcsönösen 
megtekintették, műszaki állapotukat kellően felmérték, és a megtekintett állapotukban, 
az összes törvényes és természetes tartozékkal, kölcsönösen egymásra átruházzák, 
elcserélik egymással az alábbiak szerint. 

 
A Felek rögzítik, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő–testülete 
a 239/2013. (IX.12.) Kt. számú határozatával hozzájárulását adata a 
TISZAVASVÁRI 2351 hrsz-ú, valamint a TISZAVASVÁRI 0371/7 hrsz-ú 
ingatlanok tulajdonjogának a Feleknek egymásra történő átruházásához az 
alábbiak szerint: 
 
„Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy  
- a tiszavasvári 2351 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Kabay János u. 35. szám 

alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1.800.000 Ft (ÁFA 
mentesen) forgalmi értékű Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
ingatlan tulajdonjogát, valamint  

- a Tiszavasvári, Salétromkert 1/a. sz. alatti székhelyű PROFAIM Gépipari és 
Kereskedelmi Kft. tulajdonában lévő tiszavasvári 0371/7 hrsz-ú udvar 
megnevezésű, 1 2253 m2 nagyságú, 1.200.000 Ft (ÁFÁT tartalmazó) forgalmi 
értékű ingatlan tulajdonjogát felek kölcsönösen egymásra átruházzák, azzal a 
feltétellel, hogy a PROFAIM Gépipari és Kereskedelmi Kft. a két ingatlan közötti 
értékkülönbözetet, azaz 600.000 Ft-ot megfizet a csereszerződés megkötésének 
időpontjában Tiszavasvári Város Önkormányzatának.” 

 
A felek e fenti határozatban foglaltakra tekintettel megállapodnak abban, hogy 
egymással elcserélik a jelen szerződés 1. pontjában körülírt ingatlanokat akként, hogy 
a jelen szerződéssel a Tiszavasvári Város Önkormányzata az 1.1. pontban 
meghatározott ingatlanban fennálló 1/1 arányú kizárólagos tulajdonjogát átruházza a 
PROFAIM Kft-re, amelynek következtében a PROFAIM Kft. a TISZAVASVÁRI 
belterület, 2351 hrsz-ú ingatlan felett 1/1 arányú tulajdonjogot szerez, ezzel 
egyidejűleg a PROFAIM Kft. az 1.2. pontban meghatározott ingatlanban fennálló 1/1 
arányú kizárólagos tulajdonjogát átruházza a Tiszavasvári Város Önkormányzatára, 
amelynek következtében a Tiszavasvári Város Önkormányzata a 
TISZAVASVÁRI külterület 0371/7 hrsz-ú ingatlan felett 1/1 arányú 
tulajdonjogot szerez. 
 
Jelen szerződés aláírásával a Tiszavasvári Város Önkormányzata kifejezett, 
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, és a Felek egyúttal kérik 
a Nyíregyházi Járási Földhivatalt, hogy az ingatlan – nyilvántartásba a 
TISZAVASVÁRI belterület, 2351 hrsz-ú ingatlan 1/1 eszmei illetőségére a 
PROFAIM Kft. javára a tulajdonjog csere jogcímén bejegyzésre kerüljön 
(bejegyzési engedély). 
 
A fentiekre figyelemmel, és azzal egyidejűleg jelen szerződés aláírásával a 
PROFAIM Kft. kifejezett, feltételen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, és a Felek egyúttal kérik a Nyíregyházi Járási Földhivatalt, hogy az 
ingatlan-nyilvántartásba a TISZAVASVÁRI külterület 0371/7 hrsz-ú ingatlan 
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1/1 eszmei illetőségére a Tiszavasvári Város Önkormányzata javára a  
tulajdonjog csere jogcímén bejegyzésre kerüljön (bejegyzési engedély). 

 
Szerződő felek jelen okirat aláírásával kijelentik, hogy tudatában vannak az ingatlan 
csereszerződés azon jellegével, hogy a Szerződő felek ingatlanok tulajdonának 
kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget, ezért az adásvétel szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. Így mindegyik fél eladó a saját szolgáltatása, és vevő a másik 
fél szolgáltatása tekintetében. 

 
3. A Felek megállapodása alapján a PROFAIM Kft. a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg - figyelemmel az 1.1 és az 1.2. ingatlanok közötti értékkülönbözetre - 
600.000,-Ft, azaz Hatszázezer forint összegű értékkülönbözetet megfizet a 
Tiszavasvári Város Önkormányzata részére készpénzben, amelyet a Tiszavasvári 
Város Önkormányzata jelen szerződés aláírásával kifejezetten elismer és nyugtáz. A 
Felek rögzítik, hogy egymás felé szolgáltatásaikról a számviteli szabályoknak 
megfelelő számlát kötelesek kiállítani. 

 
4. A Felek kölcsönösen szavatosságot vállalnak azért, hogy az ingatlanokat semmilyen 

olyan jogosultság vagy kötelezettség nem terheli, amely bármelyik fél 
tulajdonszerzését korlátozza, vagy akadályozza, illetve az ingatlanok rendeltetésszerű 
használatát zavarja. A Felek kölcsönösen szavatosságot vállalnak a tulajdonjog 
átszállásért, továbbá az ingatlanok per-, teher-, igény- és költségmentességért.  

 
5. A Felek az ingatlanokat a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg adják egymás 

birtokába. A Felek a birtokba adásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben igazolják a 
birtokba adás megtörténtét, és rögzítik az esetleges közüzemi mérőberendezések 
állását. Az ingatlan fenntartásával járó költségeket és a kárveszélyt a birtokba adás 
időpontjáig a Felek maguk viselik. Az ingatlanok birtokba adásával kapcsolatos 
költségek a Feleket magukat terhelik. 

 
6. A Felek az erre vonatkozó ügyvédi kioktatás szerinti tartalommal tudomásul veszik a 

jelen jogügylettel összefüggő adózási és visszterhes vagyonátruházási illeték fizetésére 
vonatkozó szabályokat.  

 
7. A felek rögzítik, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján Tiszavasvári Város 
Önkormányzata a jelen szerződés tárgyát képező TISZAVASVÁRI, belterület 2351 
helyrajzi szám alatti ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítvány beszerezésére 
köteles, tekintettel arra a körülményre, hogy az ingatlanon a valóságban felépítmény 
nem áll, azt beszerezni Tiszavasvári Város Önkormányzata nem tudja.  

 
8. A Felek a költségek viselésében úgy állapodtak meg, hogy a PROFAIM Kft. viseli a 

jelen jogügylettel kapcsolatosan felmerült költséget, ingatlan-nyilvántartási eljárás 
igazgatási szolgáltatási díjat, az értékkülönbözetből adódó visszterhes 
vagyonátruházási illetéket. 

 
9. A Tiszavasvári Város Önkormányzata kijelenti, hogy jogképességgel rendelkező 

költségvetési szerv Magyarországon, és szerződéskötési képessége nem esik 
korlátozás alá, annak alapján minden szükséges felhatalmazással rendelkezik. A 
PROFAIM Kft. kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel 
rendelkező gazdasági társaság, szerződéskötési képessége nem esik korlátozás alá.   
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10. Felek megbízzák és egyben meghatalmazzák jelen szerződés elkészítésével, és a 

szerződéskötést követendő, a Nyíregyházi Járási Földhivatal előtti eljárás ellátásával a 
Forgács és Társa Ügyvédi Irodát, ügyintézőként dr. Forgácsné dr. Maurer Erika 
ügyvédet (1151 Budapest, Fő út 63.). A jelen pontban adott meghatalmazás kiterjed a 
földhivatali iratokba történő betekintésre és az azokból történő iratmásolatok 
megrendelésére, a Szerződő felek teljes jogkörben történő képviseletére és nevükben 
minden szükséges nyilatkozat – beleértve a 13B400 számú NAV adatlap kiállítását – 
megtételére is. Felek az 1992. évi LXIII. tv. 3. § (7) bekezdése, az 1998. évi XI. tv. 
27/B. §-a, az 54/2007. (XII.21.) IRM rendelet és a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007. 
(II.19.) számú szabályzata alapján hozzájárulnak, hogy jelen szerződés kapcsán 
megadott személyes adataikat az ügyvédi tevékenység ellátása céljából az ügyvédi 
iroda kezelje, az okirati ellenjegyzéshez szükséges adat-azonosítás és 
okmányellenőrzés végett megkeresse a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalát, valamint személyi igazolványukról, lakcímet 
igazoló hatósági igazolványukról másolatot készítsen.  

 
Felek kérik jelen szerződésben foglaltakat egyben tényvázlatnak is tekinteni azzal, 
hogy kijelentik az ügyletre vonatkozó teljes körű jogi tájékoztatást megkapták és 
megértették, különösen a tulajdonjog átszállására, az ingatlan-nyilvántartási eljárási 
szabályokra, az adózási eljárási szabályokra, a pénzmosás és terrorizmus elleni 
szabályokra valamint a visszterhes vagyonátruházásra vonatkozó illetékszabályokra 
vonatkozóan. 

 
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény és az egyéb törvényes rendelkezések az irányadók. 
 
Szerződő felek jelen szerződést, amely négy (4) számozott oldalból áll elolvasás és értelmezés 
után, mint akaratukkal és mint a valósággal mindenben megegyezőt, okiratszerkesztő ügyvéd 
jelenlétében saját kezűleg 10 (Tíz) példányban jóváhagyólag írták alá. 
 
Tiszavasvári, 2013. .…….. napján 
 
 
 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
képviseli: dr. Fülöp Erik Sándor 

polgármester 
tulajdonos 

 
PROFAIM Kft. 

képviseli: Forgács Tamás Gergely ügyvezető 
tulajdonos 

 
 
Ellenjegyzem, Tiszavasváriban, 2013. .. … napján 
 
 
dr. Forgácsné dr. Maurer Erika ügyvéd 
Forgács és Társa Ügyvédi Iroda 
1151 Budapest, Fő út 63. 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés Nácsáné Dr. Kalán Eszter önkéntes munkavégzése a 
Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 
Központban.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megköszönte Nácsáné Dr. Kalán Eszternek az elmúlt két hónapi önkéntes, alapos 
munkavégzést, továbbá sok sikert kívánt a munkájához, mint a TISZEK új 
intézményvezetőjének.  
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
279/2013.(X.31.) Kt. sz.  

határozata 
 

Nácsáné Dr. Kalán Eszter önkéntes munkavégzése a Tiszavasvári Szociális-, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központban 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nácsáné Dr. Kalán Eszter önkéntes 
munkavégzése a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 
Központban című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

 
1. A határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a Nácsáné Dr. Kalán Eszter 

önkéntes munkavégzése a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgáltató Központban című beszámolót. 
 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Nácsáné dr. Kalán Esztert. 
 
Határidő: azonnal                                      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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279/2013. (X.31.) Kt. számú határozat melléklete 

 
Beszámoló Nácsáné Dr. Kalán Eszter önkéntes munkavégzéséről a Tiszavasvári 

Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központban 
 
Jelen beszámolómat azzal a céllal nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testület ülésére, hogy az 
elmúlt két hónapban végzett önkéntes tevékenységemről tájékoztassam. 
 
2013. szeptember 13-án az önkéntes munkavégzésre vonatkozó szerződésem megkötésére 
került sor. 
 
2013.09.16. 
A TISZEK intézmény székhelyén a Szociális Főigazgatóság megyei munkatársaival 
profiltisztítással kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. Az egyeztetésen az intézmény 
intézményvezető-helyettese és gazdasági vezetője mellett a fenntartó képviseletében aljegyző 
asszony is részt vett. 
 
2013. 09.17. 
Polgármester úrral az ibrányi járóbeteg szakrendelő működésével kapcsolatban 
tapasztalatcserével egybekötött látogatáson vettünk részt. 
 
2013. 09.18. 
Fenntartói egyeztetésre került sor és a városi egészségnap szervezésére kaptam felkérést. 
 
2013. 09.19.  
A gyermekjóléti szolgáltató, járóbeteg szakrendelő, házi jelzőrendszeres segítségnyújtás 
mutatószámait, engedélyeit ismertem meg, illetve a finanszírozás szabályairól tájékozódtam. 
 
2013. 09.20. 
Profiltisztítással kapcsolatos fenntartói egyeztetésen vettem részt. 
 
2013. 09.26. 
Újabb fenntartói egyeztetés történt és javaslatot is tettem a TISZEK vezetői részére az eddig 
megszerzett információk alapján. 
Javaslataim:    - láthatósági mellényt vásároljanak a motoros tolókocsival közlekedőknek,  

- kerítés legyen az épületek és a kert között,  
- mosózsákokban mossanak,  
- ablakok huzatosak, ezért azok tömítését D profillal oldják meg 

 
A Boldogabb Családokért Alapítvány alapszabályát, beszámolóját tanulmányoztam. 
 
2013. 09.27. 
Egészségnap megrendezése érdekében felajánlásokat gyűjtöttem a városban működő, 
egészséghez kötődő vállalkozásoktól. 
 
2013 09.30. 
Közalkalmazotti tanács egyeztetésén voltam, ahol kérték a működési feltételek-iroda és 
nyomtató- mihamarabbi biztosítását a jelenlévő vezetőségtől. 
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Egészségnap megrendezése érdekében további felajánlásokat gyűjtöttem a városban működő, 
egészséghez kötődő vállalkozásoktól. 
2013.10.01. 
MÁK ellenőrzésen (2012-re vonatkozóan, nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás) vettem részt. 
Az idős és fogyatékos ellátást, valamint a konyhát szemléztem. Ellátottakkal, dolgozókkal 
ismerkedtem. 
 
2013.10.02.-10.14. 
NCSSZI képzésre vonatkozó pályázatával kapcsolatos munkát végeztem és fenntartói döntés 
előkészítői megbeszélésén vettem részt. 
 
2013.10.14. 
Benyújtásra került az IFJ-GY-13-C kódszámú, gyermekek és fiatalok közösségeinek és 
ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének 
támogatására kiírt pályázat. 
 
2013.10.15. 
Az NCSSZI pályázati tanácsadó napján vettem részt Budapesten Csikós Lászlónéval, a 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével.  
 
2013.10.16. 
Egészségnappal kapcsolatos egyeztetés a Találkozások Házában a résztvevőkkel, és telefonon 
a felajánlókkal. 
 
2013.10.18. 
Egészségnappal kapcsolatos utolsó pontosítások és egyeztetések. Az önkéntes munkát végző 
gimnazisták örömmel segítettek az egészségnapon és egyeztettem velük teendőikkel 
kapcsolatban. 
 
2013.10.19. (szombat) 
Városi Egészségnap megrendezésére került sor a Találkozások Házában.  
 
2013. 10.22.  
Az Önkormányzatot tájékoztattam az Egészségnapi rendezvényről és pénzügyi kimutatást 
készítettem a kiadásokról. 
 
2013. 10.24. -10.25. 
A fenntartó által kezdeményezett esetleges átszervezéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem 
részt. A kábítószerrel és a KEF működtetésére kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatos 
szervező munkát végeztem. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Remélem, hogy beszámolómból kitűnik, hogy az intézmény mennyire sokrétű feladatot lát el, 
és az, hogy az elmúlt két hónapban külső szemlélőként is, önkéntesként segíteni kívántam az 
intézmény működését. 
 
Tiszavasvári, 2013. október 29. 

Nácsáné Dr. Kalán Eszter 
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Tárgy (9.np.): Egyebek  
 
Hozzászólások: 
 
Tündik András képviselő: 
Megjegyezte, hogy Tiszavasvári belterületén nagyon sok helyen ki van rakva a temetkezéssel 
kapcsolatos tábla, azonban a bűdi lakosok hiányolják, hogy azon a területen nincs meg ez a 
lehetőség, így nekik ezért fel kell jönni Tiszavasvári központjába. Tudomása szerint ugyanez 
a helyzet a gyári lakótelep környékén is, ezért a témával kapcsolatban javasolta, hogy az 
önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft-vel 
abban az ügyben, hogy biztosítson lehetőséget arra, hogy a bűdi és a gyári lakótelepi részen is 
kerüljön elhelyezésre egy olyan tábla, ahová a halottak nevei feltüntetésre kerülnek, továbbá 
javasolta még a halottak neveinek facebook oldalon történő feltüntetését.   
 
Dr. Fülöp Erik polgármester:  
Támogathatónak tartja Tündik András képviselő javaslatát. Ígéretet tett arra vonatkozóan, 
hogy ebben az ügyben fel fogják venni a kapcsolatot az illetékesekkel.   
 
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 
 
 
 
 
 


