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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2014. január 30-án 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, Cselényi Judit, 

Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Szabó Krisztián, Szabó Zoltánné 
és Tündik András képviselők.   

 
Távol maradt:     Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Ráduly Zsolt és Szőke Zoltán képviselők.  
 
Meghívottként részt vettek:  
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Harasztiné Gorzsás Ildikó 
köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő, Gáll Attila 
köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Dr. Fülöpné Lácz 
Klaudia köztisztviselő, Fülöp Attila a Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke, Nácsáné dr. 
Kalán Eszter a TISZEK intézményvezetője, Lázár István a Művelődési Központ és Könyvtár 
intézményvezetője, Dr. Groncsák Andrea a Városi Kincstár vezetője, Mészáros István a TiszaTeszt 
Méréstechnikai Kft. ügyvezetője, Fazekasné Mészáros Anikó a TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. 
részéről és Mészáros Kristóf a TiszaTeszt Kft. Méréstechnikai Kft. részéről.  
 
Meghívottként távolt maradt:  
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Gombás Marianna 
Építési irodavezető, Dr. Rojkó László a ROJKO-MED Kft. ügyvezetője, Szabó Zoltán a 
Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium vezetője, Halász László a Tiszavasvári 
Általános Iskola vezetője, Reznek Katalin Marianna Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzatának elnöke, Dojcsákné Pásztor Erika a TISZEK intézményvezető-helyettese, 
Girincsi Sándor a TISZEK gazdasági vezetője, Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál Múzeum 
vezetője, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Nagy Levente a 
Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának titkára, Kerekesné Lévai Erika a Magiszter 
Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola vezetője és Reznek Istvánné a 
Tiszavasvári Bölcsőde vezetője.  
 
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 
A Képviselő-testületi ülést megelőzően rövid ünnepség keretében emlékezett meg a Képviselő-
testület Tiszavasvári várossá nyilvánításának 28. évfordulójáról. Ezen ünnepség keretében Dr. 
Fülöp Erik polgármester mondott rövid köszöntőt, Szente-Varga Viktória tanuló szavalata 
hangzott el, majd a „Kabay János” Vállalkozói díj átadására került sor Mészáros István 
vállalkozó számára. 
 
Az ünnepséget követően a Képviselő-testület megkezdte a meghívóbeli napirendi pontok 
megtárgyalását. 
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 8 fő képviselő volt jelen. Először kérte, hogy 
„Egyebek” között vegye fel a testület napirendjére „a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló TISZAMAG Kft. által 
benyújtott kezdeményezésről” szóló, továbbá „a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló Losonczi Sándor és társai által 
benyújtott kezdeményezésről szóló”, valamint a Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb 
vezető) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló” előterjesztéseket. Majd 
javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül, a testületi ülésen megjelent 
vendégekre tekintettel elsőként az 5, 12, 13, 6, 14. és Egyebek napirendi pont alatt a 3. napirendi 
pontot tárgyalja meg a képviselő-testület. Végezetül kérte, hogy az eredetileg meghirdetett 
sorrendben haladjanak.  
 
A Képviselő–testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt sorrendjét. 
 
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 a Tiszavasvári Városi Televízió 2013. évi tevékenységének és 
gazdálkodásának alakulásáról.   
 

2. Előterjesztés a támogató szolgáltatásra vonatkozó finanszírozási szerződés elfogadásáról.  
 

3. Előterjesztés Opel Combo gépjármű értékesítéséről. 
 

4. Előterjesztés Lázár István a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője 
közalkalmazotti kinevezésének jóváhagyásáról. 
 

5. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár leltározási ütemtervéről. 
 

6. Előterjesztés a Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb vezető) álláshelyének 
betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.  
 

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

8.    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 

9. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. 
(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.             
 

10. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről.    
   

11. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv módosítására irányuló Kállai Lajos és társai által benyújtott 
kezdeményezésről.  
 

12. Előterjesztés a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi 
beszámolójáról. 
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13. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett 
Tiszavasvári Általános Iskola, valamint Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
intézményvezetői megbízásának betöltésére vonatkozó javaslattételről.   

 
14. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához szükséges 

közbeszerzési eljárás kiírásáról. 
 

15. Előterjesztés az ÁROP-1.A.5-2013. kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
eredményéről. 

 
16. Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012.-0006 kódszámú pályázat keretében 

gyermekjátékok beszerzése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről. 
 

17. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról. 

 
18. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. alatti irodák hasznosításáról.  

  
19. Előterjesztés Palló Sándor által meg nem fizetett perköltség iránti részletfizetési kérelemről.  

 
20. Tájékoztatás a háziorvosok által használt, önkormányzati tulajdonban lévő rendelők 

rezsiköltségei számítási módjának, számlázásának, megfizetésének ellenőrzéséről. 
 

21. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv módosítására irányuló TISZAMAG Kft. által benyújtott 
kezdeményezésről. 

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

Szabályozási Terv módosítására irányuló Losonczi Sándor és társai által benyújtott 
kezdeményezésről. 
 

23. Egyebek 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2013. évi tevékenységének 
és gazdálkodásának alakulásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné Dr. Tóth Marianna 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: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy a beszámolóból is kitűnik, hogy szakmai szempontból egy 
nagyon eredményes évet tudhat maga mögött a Városi Televízió. Tapasztalata szerint a tiszavasvári 
lakosok már annyira megszokták a televízió jelenlétét, hogy számára nem is kérdéses, hogy ezen az 
úton kell továbbra is munkálkodni. Reményei szerint a 2014-es évben a televíziónak is magasabb 
támogatási összeget tud az önkormányzat, illetve a képviselő-testület folyósítani. Ettől függetlenül 
ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a 2014. évi költségvetésben is igyekezni fognak a munkát 
elismerve a Városi Televízió tevékenységét és működését segíteni. Végezetül sok sikert kívánt a 
2014. évre és bízik abban, hogy még eredményesebb és tartalmasabb évet tudnak majd zárni, mint a 
2013. évben.  
 
Fülöp Attila a Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke: 
Örömteli számára, hogy a 2013. évről beszámolhat, hiszen az azt jelenti, hogy továbbra is működik 
a Tiszavasvári Városi Televízió. Véleménye szerint nagyon nehéz év elé néznek, hiszen a 2014-es 
év a választások éve. Ennek ellenére a televízió az idei évben is megpróbál pártsemlegesen dolgozni 
minden pártnak lehetőséget biztosítva hétköznap és hétvégén is egyaránt. Majd elmondta, hogy 
bízik abban, hogy a következő évben is itt lehetnek és megköszönhetik a képviselő-testület anyagi 
és erkölcsi támogatását.  
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2014. (I.30.) Kt. sz. 
határozata 

 
a Tiszavasvári Városi Televízió 2013. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szabadidős 
Programszervező Egyesület által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
1./ a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári Városi 

Televízió 2013. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy kösse meg a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező 

Egyesülettel a tárgyévi költségvetési rendeletben jóváhagyott összeg szerinti, aktualizált 
Támogatási szerződést. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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12/2014.(I.30.) Kt. sz. határozat melléklete 
SZABADIDŐS PROGRAMSZERVEZŐ EGYESÜLET 

Tiszavasvári Városi Televízió 
Tiszavasvári, Hősök út 51. 4440 

Tel.: 06 42/520-125, 30/336-4177, email: info@tiszavasvaritv.hu 
 

Beszámoló 
 

A Tiszavasvári Városi Televízió 2013-ban végzett tevékenységéről 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A beszámolómat egy tájékoztatással kezdeném, mivel még mindig nem egyértelmű a működésünk. 
Tehát: 2006-ban, amikor is az akkori képviselő testület eldöntötte, hogy hosszú idők után kell a 
városnak önálló televízió, bizony alaposan körbe kellett járni e-témát. Tulajdonképpen nem is a 
technikai megvalósításon volt a hangsúly, hanem az anyagi dolgokon. Aztán egyeztetve a pénzügyi 
osztállyal, arra a megállapításra jutottunk, hogy minden szempontból jobb, ha a Városi Televízió 
civil szervezetként működik. Hogy miért is? Egy civil szervezet felső összeghatár nélkül kaphat 
támogatást úgy, hogy ne kelljen belépnie az ÁFA-körbe, vagy adót kelljen utána fizetni. Ez egy 
magán vállalkozásnál az évi 6 millió forint átlépése után automatikusan megtörténik. Vagyis: pont 
egy Áfa-nyival többet kellett volna éves szinten a TV-re költeni, ha nem ebben a kategóriában 
működik! Azaz: ahhoz, hogy működés képes maradjon a TV, évi 1,5 millió forint plusz költséget 
jelentett volna a városnak a jelenlegi támogatási összeg mellett. Mert bátran kimondhatjuk, és ezt a 
nézőink is alátámaszthatják: városi televízió vagyunk, városi műsorokkal, a városban élő 
emberekről, - embereknek készítjük műsorainkat. Aki politikai sugallatot érez mögöttünk, az nem 
nézi az adásainkat!!! 
Tovább menve: ha nem civil szervezet lennénk, nem lennénk jogosultak az SZJA 1%-os 
felajánlására, nem pályázhatnánk civil szervezetek működésére, nem kaphatnánk támogatást pl.: a 
Városért Alapítványtól, és még más számos ilyen jellegű előnyt fel lehetne sorolni. 
Mi javasoltuk többször is, hogy vegyen át bennünket, vagyis a televíziót a város, de pont az imént 
felsoroltak miatt ez soha nem történt meg. Való igaz, hogy civil szervezetként sokkal több a 
„támogatásunk”, mint a város többi ilyen jellegű szervezetének, de nem szabad elfelejteni, hogy ezt 
munkahely mellett másodállásban, vagy önként vállalt társadalmi felajánlásban nem lehet csinálni. 
Nekünk ebből a pénzből családokat kellene eltartani, de ismerve az anyagi lehetőségeket, csak 
nagyon szűkösen tudjuk ezt megvalósítani. Vagyis: ebből a pénzből, más mellékes nélkül lehetetlen 
lenne fent maradnunk. Eleve már a létrejöttünk is úgy történt, hogy az akkori polgármesteri 
kabinetfőnök, a testület és a város vezetésének megbízásából árajánlatokat kért be a különféle 
műsorok felvételére, archiválására, és műsoridőben történő levetítésére több televíziótól. A 
mögöttünk második legkevesebb árajánlattal élő Tv is a duplájáért vállalta volna a felvételeket és az 
archiválást, de műsoridőben történő levetítést senki nem tudott biztosítani. Így kaptunk lehetőséget 
mi, félpénzért. Akkor azt az ígéretet kaptunk, hogy első évben mutassuk meg, hogy van 
létjogosultságunk, hogy a következő évben ezt az összeget meg lehessen növelni. Azóta ez az 
összeg stagnál, vagy emlékeztetve a 2012-es esztendőre, pont a fele volt a 2007-es évi 
támogatáshoz képest. 
A fentieket figyelembe véve kérem, hogy fogadják el azt, hogy továbbra is civil szervezetként 
szeretnénk tovább működni!       
 
Változások: 
Sajnos a televízió stábja az ismert anyagi helyzet miatt 2,5 fő. Póka Nándor operatőr nem tudta 
megoldani, hogy minimál bér mellett 2 gyereket, és a GYES-en lévő feleségét is eltartsa, így Ő 4 
órában dolgozik csak nálunk. Emiatt nem tudjuk megoldani azt, ha valahova hirtelen kellene menni 
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felvételre. Közmunkában szerettünk volna foglalkoztatni egy fiatal, hozzáértő operatőrt, de 
valamilyen oknál fogva ezt sajnos a Regionális Munkaügyi Központnál nem engedélyezték. Lehet, 
hogy utcaseprésre kellett volna státuszt kérni!!!    
 
Változás még továbbá, hogy Tiszalök is bekerült az EuroCable Magyarország Kft. által üzemeltetett 
kábelhálózat vérkeringésébe, ezáltal szerettük volna megvalósítani, hogy hivatalosan is Kistérségi 
Televízió lehessünk. Sajnos eddig Tiszalök nem kapott erre a célra támogatást!!!   
 
Néhány szokásos statisztikai adat: 2013-ban volt 365 adásnapunk. Ezt lebontva: 1460 adásóra, 
melyet az újonnan készített műsorok, és az ismétlések tesznek ki. Műsorstruktúránkon nem 
változtattunk. A testületi ülések csak kedden kerülnek levetítésre, és egy hónapban két alkalommal, 
vagy éppen az üléseknek megfelelően kerülnek adásba.  
Kifejezetten siker övezi továbbra is a „Megkérdeztük a Polgármestert”, aztán a 2011-ben elkezdett 
Ismeretlen Ismerős”c. sorozatot, a Nekem emlék, másnak történelem, illetve a testületi ülések 
magyarázó műsora, a „Jegyzőkönyv”. Továbbra is próbálkoztunk megkérdezni „az utca emberét”, 
de a mikrofon és a kamera láttán mindenki elállt a véleménynyilvánítástól. Ezt leginkább a 
szilveszteri adás felvétele során tapasztaltuk.  Sokszor olyan bőségben vagyunk, hogy azt sem 
tudjuk hova menjünk, sokszor viszont úgy kell lámpással keresni a hírt, az eseményt. Általában 
ilyen az év eleje, és a nyári uborkaszezon. Műsoraink során egyre több visszajelzést kapunk. Tavaly 
a tiszavasvaritv.hu oldalunkon 220 000 látogató volt. A számok magukért beszélnek! 
 
Most néhány szót a technikai feltételekről:  
A kameráink lestrapáltak, sok esetben felvétel közben mondják be az unalmast. Ez valahol nem is 
csoda, hiszen lassan háromszor annyi időt futottak, mint mennyit vállalt rájuk a gyártó! 
Számítógépeink a folyamatos működés miatt gyakran meghibásodnak. Aztán az E-on általi 
folyamatos áram ki-bekapcsolások következtében is lett kárunk bővel. Panaszra pedig mehettünk 
ahova akartunk. Sok kis apró, vagy nagyobb kiadás, de össze tud jönni. Hála Nagy László – 
műszaki zseni – kollégámnak, még mindent sikerült a lehető legolcsóbban megcsinálni.  
 
Műsorstruktúránk nem változott: 
 
Vasárnap – Hétfő: Vallási, felekezeti műsorok, sport 
Kedd : Képviselőtestületi ülés 
Szerda -Csütörtök: Hírek, riportok, tájékoztatók, 
Péntek – Szombat: Riportok, közszolgálati műsorok, magazinműsorok, beharangozók,   
 
Továbbra is nagy sikere van a délelőttönkénti ismétléseknek. A Kedves Nézők minden nap 9.00 – 
11.00-ig láthatják újra az előző napi műsorainkat. 
 
2014. január 5-én ünnepeltük fennállásunk 7. éves évfordulóját. Az ünneplés most sem került sor, 
bár szerettük volna egy pohár pezsgőre és pár pogácsára megvendégelni egy stúdióbemutatással 
egybekötve a Tisztelt Testületet hálánk jeléül az évenkénti támogatásokért, de sajnos még egy kicsit 
gyűjtögetnünk kell hozzá 
 
Most még írhatnék különféle okosságokat, de a jelenlegi képviselőtestület is már három 
beszámolónkon van túl, így sok újdonságot nem tudnék mondani. Tesszük továbbra is a dolgunkat, 
megyünk ahova kell, és küzdünk a fennmaradásért! 
 
Költségvetésünk:  
 
A pénzügyi beszámolóban részletesen áttekinthető a teljes körű pénzügyi elszámolás! 
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Zárszó: 
 
A beszámolómat mindig úgy fejezem be, hogy nem tudjuk mi vár ránk az újévben, és hogy bízunk 
továbbá a kicsit magasabb támogatásban. Sajnos egyik sem rajtunk múlik.  
Egy biztos: továbbra is célunk szívvel-lélekkel, hétközben-hétvégén becsületesen, a legjobb 
tudásunk szerint dolgozni.  
Köszönjük a képviselő testület, és valamennyi szimpatizánsuk erkölcsi és anyagi támogatásait!   
 
Tiszavasvári, 2014. január 10. 
 
 
                                                                                                          Fülöp Attila 
                                                                                         Egyesületi elnök - stúdióvezető 
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Önkormányzati támogatás 
elszámolása 

 
 
 
 
 
 

 
 

Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): 
Szabadidős Programszervező Egyesület 
 
Támogatott szervezet címe: 
4440 Tiszavasvári, Hősök u. 51. 
 

Levelezési címe: 
4440 Tiszavasvári, Hősök u. 51. 
 

Támogatott szervezet képviselője: 
Fülöp Attila 
 
 

Támogatási összeg: 5.550.000 Ft 

A pénzügyi elszámolást végző személy neve: 
Fülöp Irén 
 

Az elszámolást készítő személy telefonszáma: 
30/6265184 

 
 
 
 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. január 14. 
  
                                                                               ……………………………… 
 

                                            Fülöp Attila
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(1) Költségek 

Költségtípusok Számla sorszáma Költségek 
megnevezése 

Számlák összege 
tételesen 

(ÁFÁ-val) 
ÖSSZESEN 

1. DOLOGI KIADÁSOK 

8531659; 8531669; 
8531673;8531677; 
8531658; 8531684; 
8531689; 8531694; 
4455202; 4455207; 
4455216; 4455225; 
4455237; 4455242. 

Bérleti díj – 
Találkozások Háza 700.000 700.000 Ft 

HU-12/15311; HU-
13/00627; HU-13/01689; 
HU-13/02080; HU-
13/02922; HU-13/03271; 
HU-13/04264; HU-
13/04660; HU-13/05628; 
HU-13/06318; HU-
13/05887; HU-13/06532; 
HU-13/07163; HU-
13/07539; HU-13/07820; 
HU-13/08852; HU-
13/08928; HU-13/09713; 
HU-13/09233; HU-
13/09784; HU-13/09785; 
HU-13/10420; HU-
13/10793; HU-13/11754; 
HU-13/12011; HU-
13/12828; 

Tárhely szolgáltatás 107.561 107.561 

2012/46855; 2013/2278; 
2013/6245; 2013/10365; 
2013/14554; 2013/19044; 
2013/23643; 2013/32291; 
2013/36893; 2013/40883; 
2013/45521; 2013/49781 

Kábelhálózati díj 46.721 46.721 

2013-264;2013-780; 
2013-1153; 
KO1284/2013; 
KO1229/2013 

MAHASZ-sugárzási 
jogdíj 25.932 25.932 

78/2013 

HTOE tagdíj 46.200 46.200 

IDX-206/2013/1; IDX-
206/2013/7; IDX-
206/2013/11 Utazási költségtérítés 141.165 141.165 

5120130000795327; 
5120130001857064; 
5120130003097003; 
5120130004374324; 
5120130005515667; 
5120130007289419; 
5120130008738769; 

 
 
 

Telefonköltség 

304.560 304.560 
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5120130010490219; 
5120130011672149; 
5120130013030579; 
5120130014438243. 

A-01029/2013; 1-
2013/3589; 201304943; 
201309081; 201315421; 
201301760 

Anyag,- eszköz 
beszerzés, CD, DVD 

lemez 
140.745 140.745 

2. 
 

SZEMÉLYI JELLEGŰ 
KIADÁSOK 

 
Bérösszesítő 

Munkabér 2.892.000 2.892.000 

Szociális hozzájárulási 
adó 499.560 499.560 

3. 

TÁRGYI ESZKÖZÖK, 
IMMATERIÁLIS 

JAVAK (100 EZER FT 
ALATTI TÁRGYI 

ESZKÖZÖK) 

2366666; 01894-K13; A-
02195/2013; A-
02269/2013 

Számítógép tartozékok 664.000 664.000 

Költségek összesen                                                                               5.568.444 Ft                                    

 
 
 

Nyilatkozatok és a pénzügyi elszámolás hitelesítése 
 
A. Nyilatkozat 
 

Alulírott Fülöp Attila büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás összegének 
felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a  Támogatási Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az 
eredetivel megegyezik. 

 
Kelt: 2014.január 14.    
    Támogatott cégszerű aláírása 

 

 
 
B. Nyilatkozat 
 

Alulírott Fülöp Attila kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, 
s így a beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát. 

 
Kelt: 2014.január 14.    
    Támogatott cégszerű aláírása 

 



 

12 
 

 
Tárgy (2.np.): Előterjesztés a támogató szolgáltatásra vonatkozó finanszírozási 

szerződés elfogadásáról. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna 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. 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2014. (I.30.) Kt. számú  

határozata 
 

A támogató szolgáltatásra vonatkozó finanszírozási szerződés elfogadásáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A támogató szolgáltatásra 

vonatkozó finanszírozási szerződés elfogadásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal (székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 48. adószám: 1532788-1-42, 
képviseli : Dr. Pósfai Gábor Főigazgató) és Tiszavasvári Város Önkormányzata  (székhely: 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, bankszámla száma: 
11744144-15404761, képviseli: dr. Fülöp Erik polgármester ) közötti, a támogató 
szolgáltatás finanszírozására vonatkozó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
TSZ-114/3-2011 számú finanszírozási szerződést. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik 

               polgármester  
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                                            13/2014. (I.30.) Kt. számú határozat 1. melléklete  
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés Opel Combo gépjármű értékesítéséről. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné Dr. Tóth Marianna 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. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

          TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2014. (I.30.) Kt. számú 
határozata 

 
Opel Combo gépjármű értékesítéséről 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Kinyilatkozza, hogy értékesíteni kívánja a Tiszavasvári Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Opel Combo C 1,3 D típusú, JXX-634 frsz-ú gépjárművet.  
 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a gépjármű értékesítését megelőzően legalább három 
autókereskedésben az autó felértékeltetéséről gondoskodjon és a kapott ajánlatokat terjessze a 
testület elé. 
 
 
Határidő: Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

1. pont esetében esedékességkor 
2. pont esetében 2014. évi februári testületi ülés   
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés Lázár István a Művelődési Központ és Könyvtár 
intézményvezetője közalkalmazotti kinevezésének jóváhagyásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Köblös Ibolya 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. 
 
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. 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2014.(I.30.) Kt. számú 
 határozata 

 
 Lázár István, a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója közalkalmazotti 

kinevezésének jóváhagyásáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lázár István Művelődési Központ 
és Könyvtár igazgatója közalkalmazotti kinevezésének jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel 
kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
 
1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban Kjt.) 3. §-ára 
tekintettel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 20.§ (3) bekezdése alapján a 
2012.10.01. napján kelt 1086-4/2012. ügyiratszámú Lázár István (szül. hely, idő: 
………………, …………...;a.n:……………..) …………….szám alatti lakos 
közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezéséről szóló kinevezési okmányt a 
képviselő-testület jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
2. a Kjt. 21. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel megállapítja, hogy Lázár István 
közalkalmazotti munkaköre: közművelődési szakember II. 
 
3. tekintettel az irányadó bírói gyakorlatra, amely szerint a Kjt. 21/A. § (1) szakasza a 
próbaidő tekintetében nem kikötésről, hanem a próbaidő megállapításáról rendelkezik, ami azt 
jelenti, hogy a próbaidő kikötése hiányában is a kötelezően írásba foglalt kinevezést követő 
három hónapban próbaidős közalkalmazotti jogviszony áll fenn (BH2013. 349.) a képviselő-
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testület megállapítja, hogy Lázár István közalkalmazotti jogviszonyában a próbaidő 
időtartama 2012. október 1. napjától 2012. december 31. napjáig tartott. 
 
4. felhívja polgármestert, hogy Lázár István igazgató kinevezési okmányának módosításáról e 
határozat 2. pontjában meghatározott közalkalmazotti munkakör átvezetése tekintetében 
határidőben gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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15/2014. (I.30.) Kt. hat melléklete 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár leltározási 
ütemtervéről. 

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. 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2014. (I.30.) Kt. számú 
határozata 

 
a Művelődési Központ és Könyvtár leltározási ütemtervéről 

 
A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló 
szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet 8.§ -ában kapott 
felhatalmazás alapján  Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1./ A Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári állományra vonatkozó leltározási 
ütemtervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 
2./ Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Művelődési Központ és Könyvtár 
intézményvezetőjét. 
 
 
Határidő: azonnal      Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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16/2014. (I.30.) Kt. sz. határozat melléklete  
Művelődési Központ és Könyvtár 

Városi Könyvtár 
4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

Tel: 42/372-441, e-mail:vktiszavasvari@gmail.com 
Leltározási ütemterv 

 
A leltározás helye:   Művelődési Központ és Könyvtár 
    4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 
    Helyismereti és Zenei Részleg  
 
A leltár formája, mértéke:  Időszaki, fordulónapi, részleges leltár 
    A leltározás ideje alatt a részleg tart zárva. 
 
A leltározás időpontja: 2014. február - március 
 
A leltározásban résztvevő személyek: Fercsák Nándor informatikus 

Kenyeres Sándorné  könyvtáros 
Kulcsár Lászlóné könyvtáros, könyvtárvezető 

      Novák Anna  könyvtáros 
      Görög Miklósné technikai dolgozó 
      Zsoldos Nikoletta közfoglalkoztatásban alk. 
      Dankovics Donát  kult. közfoglalkoztatott  
 
Az állományellenőrzés 1 munkacsoportban történik folyamatosan  

- Helyismereti és zenei gyűjtemény, hangzó dokumentumok, audiovizuális anyagok, 
DVD-k állományellenőrzése. 

 
Az állományellenőrzés első szakaszában  a könyvtári dokumentumokat behasonlítjuk a 
számítógépes nyilvántartással és a címleltárkönyvvel,  bélyegzőlenyomatot helyezünk el az 
ellenőrzött  dokumentumokon.  

 
Az állományellenőrzés második szakaszában megállapítjuk a hiányt.  A hiányként jelentkező 
dokumentumokról jegyzéket, selejtezési jegyzőkönyvet készítünk, töröljük az állományból, 
kivezetjük az adatbázisból illetve a dokumentumok céduláit kiszedjük a cédulakatalógusból. 
A teljes  állományellenőrzésről záró jegyzőkönyvet készítünk. 

 
Tiszavasvári, 2014. január 13. 
        
       …………………………….. 
        Kulcsár Lászlóné 
        Könyvtárvezető 
Jóváhagyás: 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2014. (I.30.) Kt. számú 
határozatával a Leltározási Ütemtervet jóváhagyta. 
 

……………………………. 
                        Dr. Fülöp Erik  
                polgármester 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb vezető) 
álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
 
Dr. Köblös Ibolya témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Röviden tájékoztatta a döntéshozó testületet, hogy a Városi Kincstár intézményében a 
dolgozók képesítési követelményének áttekintése történt meg. Mindezek után megállapításra 
került, hogy a gazdasági vezető a jogszabályban meghatározott munkakör betöltéséhez 
szükséges végzettsége nem megfelelő, hiszen az államháztartási törvény előírja azt, hogy 5 
éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezni ezen a területen. Azonban a jelenlegi gazdasági 
vezető nem rendelkezik az előírt gyakorlati idővel. Az államháztartási törvény alapján a 
képviselő-testület határkörébe tartozik a gazdaságvezető kinevezése, felmentése, megbízása, 
illetve annak visszavonása. Tehát a testület hatáskörébe tartozik a pályázat kiírása is, ezért is 
szükséges jelen esetben a pályáztatás, illetve a munkakör betöltése egy új gazdasági 
vezetővel.   
 
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: 
Az elhangzottakkal kapcsolatban még elmondta, hogy a Városi Kincstár jelenlegi vezetőjével 
egyeztetve arra a döntésre jutottak, hogy az átmeneti időszakra a jelenlegi struktúrát szeretnék 
megbízási jogviszony keretei között ellátni. Ez azt jelentené, hogy addig, amíg nem zárul le az 
új pályázati kiírás, addig a jelenlegi gazdasági vezető megbízási jogviszony kapcsán látná el a 
feladatokat. Erre lehetőséget ad a jogalkotó, viszont az említett képzettségbeli hiányosságot 
orvosolni kell.  
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2014. (I.30.) Kt. számú 
 határozata 

 
a Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb vezető) álláshelyének 

betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

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

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezetői megbízás 2014. március 18. napjától 2019. március 17. napjáig tart. 

A munkavégzés helye: 

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Gondoskodik a Városi Kincstár és az önállóan gazdálkodó intézmények jóváhagyott 
költségvetési kereten belüli gazdálkodásáról, az intézmények számláinak és egyéb 
tartozásainak határidőn belül történő kiegyenlítéséről, illetve követeléseiknek a határidőn 
belüli beszedéséről. Elkészíti a Városi Kincstár költségvetésének tervezetét, közreműködik az 
intézmények költségvetésének elkészítésében. Gondoskodik a bérek és egyéb járandóságok 
időben való folyósításáról, a bérgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáról. 
Megszervezi és irányítja az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátását. 
Irányítja és felügyeli a Kincstár és az önállóan működő intézmények közötti pénzügyi 
információs rendszert. Ellenőrzi a bizonylati fegyelem megtartását, valamint a gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályok betartását. Távollétében helyettesíti a Városi Kincstár 
intézményvezetőjét. Ellátja az intézmény SZMSZ-ében meghatározott egyéb feladatokat. 

Illetmény és juttatások: 

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

- magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

- felsőfokú képesítés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény végrehajtására 
kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 12. §-ában meghatározott végzettség, szakmai 
gyakorlat meglétének igazolása;  
 
- a gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151.§ (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban, 
és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 
 
- büntetlen előélet; 
 
- sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- EPER integrált könyvelői program ismerete 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 részletes szakmai önéletrajz; 
 végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata; 
 a 2000. évi C.,törvény (Szt.) 151.§ (3) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel 

igazolása, és tevékenység ellátására jogosító engedély hiteles másolatának 
benyújtása; 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
 nyilatkozat arról, hogy - pályázatával kapcsolatban- testületi ülés keretében 

kívánja-e zárt ülés megtartását; 
 a pályázat nyílt képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához való hozzájárulás 

esetében nyilatkozat arról, hogy a pályázó kívánja-e pályázatában szereplő 
közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes 
adatainak anonimizálását, vagy hozzájárul ezen adatok nyilvánosságra 
hozatalához; 

 nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati 
anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék; 

 nyilatkozat, hozzájárulás arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes 
vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben 
meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. március 18. 
napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 7. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bundáné Badics Ildikó jegyző nyújt, a 
42/520-500 -as telefonszámon. 

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

testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
706-4/2014., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Képviselő-testület az általa felkért, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakértői bizottság írásbeli véleményezését követő 
első ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó 
pályázata érvénytelen, 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: 2014. március 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 
- Tiszavasvári Város Honlapja – 2014. február 4. 

- Tiszavasvári Város Önkormányzata hirdetőtábláján való kifüggesztés – 2014. február 4. 
 

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információk: 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilváníthassa. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon 
szerezhet.  
 
Felkéri a polgármestert a pályázat a Személyügyi Központ internetes oldalán 
(www.kozigallas.gov.hu.) való közzétételéről, az Önkormányzat hirdetőtábláján való 
kifüggesztéséről, és a Város honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon. 
 
 
 
Határidő: 2014. február 4.                             Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
 
 
 
 



 

40 
 

Tárgy (7.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. 2013. december 19. Városi Televízió 
Interjú, karácsonyi és újévi köszöntő 
felvétele 

2. 2013. december 19. 
Dr. Vaskó László jogi 
tanácsadó Aktuális peres ügyek megbeszélése 

3. 2013. december 19. TISZATÉR Társulás Közgyűlés 

4. 2013. december 20. 
Tiszavasvári Általános Iskola 
Vasvári Pál Iskolai Egység Karácsonyi műsor 

5. 2013. december 23. 95 éves köszöntése 

6. 2014. január 03. 

Jekő József az Alkaloida 
Vegyészeti Gyár Zrt. 
Szakszervezetének vezetője 

A Vegyészeti Gyár jövőjével 
kapcsolatos megbeszélés 

7. 2014. január 06. Polgármesteri fogadónap 

8. 2014. január 07. Eszenyi Tibor 
Az Alkaloida lehetőségeinek 
megtárgyalása 

9. 2014. január 07. Karajz Gabriella 

A strand területén lévő vendéglátó 
ipari egységgel kapcsolatos 
egyeztetés 

10. 2014. január 07. 
Dr. Éles Viktória 
közbeszerzési szakértő 

Orvosi ügyelet közbeszerzésével 
kapcsolatos megbeszélés 

11. 2014. január 08. 

Róka Irma a 
Katasztrófavédelem helyi 
vezetője Aktuális kérdések megbeszélése 

12. 2014. január 09. Reznek Zoltán HÉSZ módosítás kezdeményezés 

13. 2014. január 09. 
Palotás Zoltán az ÖKO 
Energia képviselője Energiatakarékosság 

14. 2014. január 09. Harin Mehta 
Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. 
jövőjével kapcsolatos tárgyalás 

15. 2014. január 09. TISZATÉR Társulás Rendkívüli közgyűlés 
16. 2014. január 10.  Best of Rádió Interjú 
17. 2014. január 10.  Városi Televízió Interjú 

18. 2014. január 13. 
Ladaméczki István Rakamazi 
vállalkozó 

Temetkezési szerződéssel 
kapcsolatos megbeszélés 

19. 2014. január 13. 90 éves köszöntése 

20. 2014. január 13. Csomós Krisztián 
Paint Ball pálya kialakításával 
kapcsolatos megbeszélés 
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21. 2014. január 13. 
Szabó András a Tiva-Szolg 
Kft. ügyvezetője 

A Kft. jövőjével kapcsolatos 
megbeszélés 

22. 2014. január 13. Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

23. 2014. január 14. 
Gyurán János okleveles 
vegyészmérnök 

Alkaloidával kapcsolatos 
megbeszélés 

24. 2014. január 14. 

Dr. Fogrács József a 
Járműszerelvénytgyártó Zrt. 
ügyvezető igazgató 

A Zrt. fejlesztésével kapcsolatos 
megbeszélés 

25. 2014. január 14. 
Tiszavasvári 
Rendőrkapitányság Egyeztető Fórum 

26. 2014. január 15.  

Kovács Miklós a Kelet -
Környezet Kft. ügyvezetője, 
Pethe László a TISZATÉR 
TÁRSULÁS vezető 
menedzsere 

Hulladékgazdálkodási pályázattal 
kapcsolatos megbeszélés 

27. 2014. január 15.  Jambrik Imre állami főépítész  
Településrendezési Tervvel 
kapcsolatos megbeszélés 

28. 2014. január 15.  

Baloghné Szűcs Zsuzsanna a 
Vasvári Pál Múzeum 
vezetője, Balogh Tamás 

A Térségi Szolgáltató Házban lévő 
irodák használata 

29. 2014. január 16. 
Kató Lajos KLN Comp Kft. 
ügyvezetője 

Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos 
megbeszélés, egyeztetés 

30. 2014. január 16. 
OTP Bank Nyrt. Nyíregyházi 
Fiók 

A Közétkeztetési Kft. 
számlavezetésével kapcsolatos 
tárgyalás 

31. 2014. január 16. 

Kovács Miklós a Kelet-
Környezet Kft. ügyvezetője, 
Nagykovácsi János a Kelet-
Környezet Kft. gazdasági 
vezetője Pályázati megbeszélés 

32. 2014. január 17. Városi Polgárőrség Közgyűlés 

33. 2014. január 18. Budapest 

IV. Jobbik évadnyitó rendezvény, 
Alkaloidával kapcsolatos 
tájékoztatás 

34. 2014. január 20. 

Volosinóczki Béla a 
Strandfürdő Kft. ügyvezetője, 
Sotkó Gyula a Strandfürdő 
Kft. részéről 

Stranddal kapcsolatos idei évi 
megbeszélések 

35. 2014. január 20. Állampolgársági eskütétel 
36. 2014. január 20. Kölcsey Televízió Interjú 

37. 2014. január 21.  
Rózsa László a TIVIZIG 
hivatalának vezetője 

Strandfürdő üzemeltetésével 
kapcsolatos megbeszélés 
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38. 2014. január 21.  

Szabó András a Tiva-Szolg 
Kft. ügyvezetője, Kovács 
Miklós a Kelet - Környezet 
Kft. ügyvezetője, 
Nagykovácsi János a Kelet-
Környezet Kft. gazdasági 
vezetője, Pethe László a 
TISZATÉR Társulás részéről  

Hulladékgazdálkodási pályázattal 
kapcsolatos megbeszélés 

39. 2014. január 22. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
40. 2014. január 23. Leányvári Attila Sporttal kapcsolatos megbeszélés 

41. 2014. január 23. 
Tiszavasvári 
Rendőrkapitányság 

Mákvirág Centrum Ifjúsági Táborral 
kapcsolatos folyamatban lévő jogi 
vita rendezése 

42. 2014. január 23. 

Magyarországi Magiszter 
Alapítvány Debreceni 
Kuratóriuma, Szabó Krisztián 
képviselő 

Cselekvési Terv kidolgozásával 
kapcsolatos megbeszélés 

43. 2014. január 24-26.  Devecser, Zirc, Budapest Lakossági fórum  
44. 2014. január 28. Fegyelmi Tanács ülés  

 
Hozzászólások: 
 
Tündik András képviselő: 
Megkérdezte, hogy a Járműszerelvénytgyártó Zrt. tiszavasvári üzemében jelenleg hány főt 
foglalkoztatnak. Majd elmondta, hogy örömmel hallotta Dr. Fülöp Erik polgármester 
beszámolójában, hogy a Zrt. a csarnokot bővíteni szeretné. További kérdése volt, hogy milyen 
változások vannak és várhatók az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. jövőjét illetően.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A Járműszerelvénytgyártó Zrt. létszámával kapcsolatban elmondta, hogy már pontos adatot 
tud mondani, hiszen a legutóbbi alkalommal azt az információt kapta a tulajdonostól, hogy 
jelenleg 38 fő dolgozik az I. üzemben. A II. üzembe,- amely a jelenlegi csarnok háta mögött 
található-, közel 30 főt vesznek fel 2014 márciusáig. Tudomása szerint már a Munkaügyi 
Központtal is felvették a kapcsolatot, valamint az álláslehetőség is meghirdetésre fog kerülni a 
Városi Televízió Képújságában. Mindezek után elmondta, hogy amint a környező területek 
rendbetétele megtörténik, valamint a magántulajdonban lévő ház tulajdonosaival is meg 
tudnak egyezni, akkor területcserével egy nagyobb és egybefüggőbb területrészre tehet szert a 
Zrt. Tudomása szerint már a nyári hónapokban megkezdődik a III. számú üzemegység 
építése, mely nagyságra, elrendezésre ugyanolyan lesz, mint az I. számú egység. Ha a tervek 
megvalósulnak, akkor az idei évben már 120 főt fog foglalkoztatni a Járműszerelvénytgyártó. 
Örömmel mondta, hogy már most V. ütemben gondolkodnak a tulajdonosok. Ezt követően 
elmondta azt is, hogy a Budapest-Újbudai üzemében már nem terveznek fejlesztéseket, mivel 
hosszútávon a Tiszavasváriban lévő gyárat szeretnék fejleszteni. Továbbá örömmel mondta, 
hogy 2016-ban lesz 100 éves a gyár, melynek alkalmából egy ünnepség kerülhet 
megrendezésre. Mindezek után az Alkaloidával kapcsolatban elmondta, hogy több 
alkalommal is egyeztetett olyan személyekkel, akik bármilyen javaslatot mondhatnának, 
illetve a kialakult helyzet állásával kapcsoltban tájékoztatást adhatnának. Emlékeztette a 
jelenlévő képviselőket, hogy az elmúlt ülésen már tájékoztatta a testületet arról, hogy 
egyeztetést folytatott Harin Mehta ügyvezetővel, jelenleg azonban nincsenek újabb és 
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biztosabb információk a gyár jövőjét illetően. Azonban az biztos, hogy a jelenlegi, illetve a 
korábbi megszokott rendszert nem akarja tovább fenntartani az Alkaloida, valamint a 
máktermesztőkkel sem akarja a termeltetői szerződést fenntartani, hiszen rendkívül 
kockázatos, ha időjárási viszontagságoknak volt kitéve, mivel a gyárnak gyakorlatilag elő 
kellett finanszírozni a termeltetést, amennyiben egy kritikus helyzet következett be, akkor 
pedig ő vállalta a veszteséget. Véleménye szerint importból vagy csak a magyarországi 
előállításnak a felvásárlásával lehet a hatóanyaggyártást tovább vinni. Majd elmondta, hogy 
az eddigi információk szerint 9-10 hónapra elegendő hatóanyagkészlet áll a gyár 
rendelkezésére. Az ügyvezetőnek az a szándéka, hogy azokat a személyeket, akik a hatóanyag 
gyártás területén dogoznak, akkor a jövőben más területeken dolgoznának. Jelenleg olyan 
információi vannak, hogy 10 gyógyszerkészítmény ment át az amerikai auditon. Valószínűleg 
ez is egyfajta távlati terveket jelenthet, hiszen ennek a 10 gyógyszernek a gyártását vagy a 
csomagolását lehetne a Tiszavasvári Alkaloidában végezni, konkrétumok azonban nincsenek.  
Tudomása szerint az ügyvezető és a menedzsment 2014. február végét jelölte meg a konkrét 
tervek kidolgozására. Mindezek után elmondta, hogy tudomása szerint a múlt héten Líbiában 
tartózkodott az ügyvezető a tulajdonosokkal, akikkel széleskörű tárgyalást folytattak. 
Időközben egy személyesebb hangvételű levelet írt Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, illetve 
Czomba Sándor államtitkár úrnak a kialakult helyzettel kapcsolatban, mely levél már az 
önkormányzat honlapján is szerepel, ezzel is tájékoztatva a lakosságot. A levélben igyekezett 
tájékoztatni a miniszterelnök és az államtitkár urat az Alkaloida Vegyészeti Gyár 
problémájáról, valamint ennek az esetleges árnyoldalairól, negatívumairól, valamint arról, 
hogy mi történhet akkor, ha valóban bekövetkezik a hatóanyaggyártás leállása, vagyis a 
levélben aktív segítséget és közreműködést kért az önkormányzat nevében, a város érdekében, 
mind a miniszterelnök úrtól, mind pedig az államtitkár úrtól. Bízik abban, hogy ez a kérés 
politika felett álló és mindentől független. Reméli, hogy mindenki politikától függetlenül 
igyekezne az Alkaloida Vegyészeti Gyár segítségére sietni, ha bármilyen negatív dolog 
következne be. Ígéretet tett arra, hogy a jövőbeli információkat az elmúlt alkalmakhoz 
hasonlóan meg fogja osztani a testülettel és közösen igyekeznek majd dönteni arról, hogy 
milyen irányba mozduljanak el vagy ő, mint polgármester milyen irányú lépéseket tegyen a 
helyzet megoldására.   
 
A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–
testületi ülés között végzett munkájáról. 
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Tárgy (8.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 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2014. (I.30.) Kt. számú 
határozata 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 

   A  52/2012.(III.29.)   Kt. sz. határozat 
53/2012.(III.29.)   Kt. sz. határozat 
69/2012.(III.29.)    Kt. sz. határozat 
70/2012.(III.29.)    Kt. sz. határozat 
71/2012.(III.29.)    Kt. sz. határozat 
72/2012.(III.29.)    Kt. sz. határozat 
73/2012.(III.29.)   Kt. sz. határozat 
75/2012.(III.29.)   Kt. sz. határozat 
103/2012.(IV.26.)              Kt. sz. határozat 
121/2012.(V.24.)              Kt. sz. határozat 

 124/2012.(V.24.)    Kt. sz. határozat 
 130/2012.(VI.01.)    Kt. sz. határozat 
 141/2012.(VI.28.)    Kt. sz. határozat 

142/2012.(VI.28.)    Kt. sz. határozat 
 173/2012.(VII.26.)   Kt. sz. határozat 
 182/2012.(VIII.06.)    Kt. sz. határozat 
 184/2012.(VIII.06.)    Kt. sz. határozat 
 185/2012.(VIII.06.)    Kt. sz. határozat 
 198/2012.(IX.13.)    Kt. sz. határozat 
 203/2012.(IX.13.)    Kt. sz. határozat 
 204/2012.(IX.13.)    Kt. sz. határozat 
 209/2012.(IX.13.)    Kt. sz. határozat 
 212/2012.(IX.25.)    Kt. sz. határozat 
 215/2012. (IX.13.)    Kt. sz. határozat 

222/2012.(X.18.)    Kt. sz. határozat   
 226/2012.(X.25.)    Kt. sz. határozat 
 229/2012.(XI.12.)    Kt. sz. határozat 
 230/2012.(XI.12.)    Kt. sz. határozat 
 231/2012.(XI.12.)    Kt. sz. határozat 

249/2012.(XI.29.)    Kt. sz. határozat   



 

45 
 

 252/2012.(XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 264/2012.(XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 265/2012.(XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 266/2012.(XI.29.)    Kt. sz. határozat 
 273/2012 (XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 277/2012.(XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 278/2012.(XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 279/2012.(XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 288/2012.(XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 295/2012.(XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 296/2012.(XII.12.)    Kt. sz. határozat 
 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 

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 5 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 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről. 

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 5 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek az 
előterjesztésben leírtak figyelembevételével, hogy a jelen előterjesztés alapján ne alkossa 
meg Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét. 
Továbbá javasolja, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a szükséges pontosítások után a 
rendelet-tervezetet ismételten terjessze a testület elé a 2014. február 13-án tartandó ülésre.  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek az 
előterjesztésben leírtak figyelembevételével, hogy a jelen előterjesztés alapján ne alkossa 
meg Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét. 
Továbbá javasolja, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a szükséges pontosítások után a 
rendelet-tervezetet ismételten terjessze a testület elé a 2014. február 13-án tartandó ülésre. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelve a 2014. 
évben egy kicsit meg lett bonyolítva a költségvetési rendelet előkészítésének a metódusa. 
Tudomása szerint a Kormány 2014. február 5-ét jelölte meg végső határidőnek a rendelet 
testület elé terjesztéséig. A korábbi időszakban március 15-ig kellett elfogadni a költségvetési 
rendeletet. Azonban a költségvetés tervezése során minden egyes nap számít, ezért 3 héttel a 
megszokott időpont előtt sok olyan tényező van, melyet még nem ismernek pontosan. Ezek 
közül az egyik a gyermekétkeztetés támogatása volt, melynek már jelenleg tudják az összegét, 
viszont korábban nem tudták a rendeletbe betervezni. A bizottsági döntések is arra 
vonatkoznak, hogy elsősorban megfeleljen a képviselő-testület és az önkormányzat a 
feltételeknek, tehát 2014 február 5-e előtt tárgyalja meg azt az előkészített anyagot, amelyet a 
költségvetéssel kapcsolatban konkrétumokként tudnak nyújtani a testület felé, viszont nagyon 
sok apró részlet még pontosításra kerül. Erre tekintettel javasolták a bizottságok azt, hogy a 
következő képviselő-testületi ülés alkalmával fogadják el a rendeletet. Igazából a bizottsági 
döntésekben egy február 13.-i időpont volt megjelölve, azonban kérte a bizottsági döntések 
módosítását azzal, hogy lehetőség szerint a soron következő képviselő-testületi ülésen fogadja 
el a képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendeletet, melynek végső határideje 2014 
március 5. Amennyiben a képviselő-testület támogatja az ő javaslatát, akkor nem 2014. 
február 13-án tartanák meg a testületi ülést, hanem 2014 február 20-án. Tehát javasolta, hogy 
dátum szerint ne szerepeljen a határozatban a képviselő-testületi ülés időpontja, hanem csak 
az a megszövegezés, hogy a szükséges pontosítások után a rendelet-tervezetet ismételten 
terjessze a testület elé lehetőség szerint a soron következő képviselő-testületi ülésre.  
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Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Humán 
Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta azzal a módosítással, hogy a szükséges 
pontosítások után a rendelet-tervezetet ismételten terjessze a testület elé lehetőség szerint a 
soron következő képviselő-testületi ülésre.  
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2014. (I.30.) Kt. számú  

határozata 
 

a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése elfogadásáról 
 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
1.  A polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján nem alkotja meg Tiszavasvári 

Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
2.  Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges pontosítások végrehajtása után Tiszavasvári 

Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a soron 
következő rendes testületi ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.  

 
 

Határidő: 2014. február 28.    Felelős: Dr. Fülöp Erik 
polgármester 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló 
Kállai Lajos és társai által benyújtott kezdeményezésről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2014. (I. 30.) Kt. számú 

határozata 
 

A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat 
és Szabályozási Terv módosítására irányuló, 

Kállai Lajos és társai által benyújtott kezdeményezésről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1) Támogatja Kállai Lajos és társai kezdeményezését, miszerint a 27/2012. (IX.14.) számú 

önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
módosítására sor kerüljön. 

 

2) Elrendeli, hogy a Tiszavasvári, Vörösvári út 36/a; 38; 46-48. szám alatti, 065/18; 065/17; 
065/14; 065/11 hrsz-ú ingatlanok illetve Tiszavasvári, Madách u. végén lévő 2575 hrsz-ú 
ingatlan és környezete falusias lakóterület övezeti besorolása kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület övezetté módosuljon. 

 
3) A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV Kft-t 

(4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede tervező) bízza meg, azzal, 
hogy a tervezői díj, továbbá az esetlegesen felmerülő egyéb költségek összegének 
viselését Kállai Lajos és társai vállalkozók vállalják. 

 

4) Felkéri a polgármestert, hogy a 
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- Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatokat lássa 
el, 

 

- Településrendezési szerződést kérelmezővel írja alá, 
 

- Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá. 
 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
szakmai és pénzügyi beszámolójáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Gazdagné Dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 
A határozat-tervezet 2. pontját kérte módosítani az alábbira: „Felkéri a polgármestert, hogy 
tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a hozott döntésről.  
 
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 témafelelős által tett 
módosítással együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

        TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2014. (I.30.) Kt. számú 
Határozata 

 
a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi beszámolójáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ROJKO-MED Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Dr. Rojkó Lászlónak, a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének a 
Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet 2013. évi működéséről szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolót a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató 

Kft. ügyvezetőjét a hozott döntésről. 
 
Határidő: azonnal                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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21/2014. (I.30.) Kt. sz. határozat melléklete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község felnőtt- és 

háziorvosi körzeteire kiterjedő Központi Orvosi Ügyelet 2013. 

évre vonatkozó éves beszámolója 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Dr. Rojkó László 

2014.01.23 
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I.A Központi Orvosi Ügyelet fő feladata, ellátandó területe, felépítése 

  

 Központi orvosi ügyelet telephelye: 4440 Tiszavasvári Kossuth út 10. 

 

 Fő feladata: Sürgős, veszélyeztető állapot esetén az orvos köteles ellátni az ellátásra 

jelentkező betegeket az e célra kijelölt ügyeleti helyen. Amennyiben a beteg állapota azt 

indokolja, a beteget otthonában, vagy tartózkodási helyén látja el. Szükség esetén a 

mentőszolgálat útján gondoskodik a beteg otthonában történő ellátásról, illetve állapotának 

megfelelő ellátási szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő utalásról. 

 

 Sürgősség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek: 

 Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy 

belső) vérzés 

 Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl.: Embólia, Adams-

Stokes- Morgagni szindróma, syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, 

klinikai halál állapota) 

 Életveszélyes endokrin-és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás 

életveszélyes zavarai 

 Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó korképek (Pl.: agyödéma, 

fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenességek, trauma) 

 Eszméletlen állapotok 

 Status epilepticus és tüneti görcsrohamok 

 Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés 

 Szepszis 

 Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó 

hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem- sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása 

 Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclapsia újszülött 

ellátása, akut nőgyógyászati vérzés 

 Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anafilaxiás állapotok, 

szisztémás és poliszisztémás, autoimmun betegségek krízis-állapotai 

 Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelő vérsejt képzés 

elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány- állapot 

 Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély 
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 Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl.: Gégeödéma, asthmás roham, idegen 

test, fulladás) 

 Mérgezések 

 Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel járó 

kórképek (Pl: bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhen kívüli terhesség, 

petefészek cysta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, 

kizáródott sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés) 

 Égés-fagyás (III.- IV. fokú és nagy kierjedésű I.- II. fokú, és /vagy az életminőség 

szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő) 

 Elsődleges sebellátás 

 Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, 

vese) sérülése 

 Compartement szindrómák 

 Nyílt törések, és decollement sérülések 

 Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül) 

 Súlyos medencegyűrű törések 

 Politraumatizáció, többszörös sérülések 

 Áramütés, elektrotrauma 

 Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, Hyperthermia, napszrás, hőguta 

 Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen 

veszélyeztető állapot, Heveny pszichés zavarok, pszichózisok 

 Infektológiai kórképek, melyek önmagukban, vagy szövődményeik révén az élete 

veszélyeztető állapotot idéznek elő 

 

 Az ügyeleti szolgálatot 1 fő ügyeletes orvos, 1 fő ápoló, s 1 fő gépkocsivezető látja el. 

Az ügyeletes orvos a beteget az ügyeleti rendszer telephelyén, közúti baleset esetén 

közterületen, illetve hívás esetén – Országos Mentőszolgálat mentésirányítási / diszpécseri 

feladatokat Nyíregyházi Irányítócsoportja (4400.Nyíregyháza, Szent István u. 70) jelzése 

útján- a beteg lakásán biztosítja. 

A gépkocsivezetőnek „B” kategóriás jogosítvánnyal, illetve PÁV alkalmassági vizsgával kell 

rendelkeznie. 

A Központi Ügyelet 2012. július 01. napjától az Országos Mentőszolgálattal kötött, 

folyamatosan meghosszabbított együttműködési megállapodás alapján közös 
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diszpécserszolgálatot működtet a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a 

párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség 

biztonságának javítása érdekében. 

 Az ügyeleti beosztást minden ügyeleti ellátásban résztvevő orvos, ápoló és 

gépkocsivezető kézhez kapja. A beosztás az ügyeleti helyiség falára kifüggesztésre kerül. 

Az ügyeletet ellátó orvosok, ápolók, valamint gépkocsivezetők jelenléti ívet vezetnek az 

ügyeleti munka végeztéről. Az ügyeleti ellátásban résztvevő orvos tevékenységét érvényes 

működési engedély alapján végzi. 

 Az ügyeletes orvos képesítése és képessége szerint végzi a háziorvosi ügyeletben 

munkáját. Egészségügyi információk tekintetében titoktartás kötelezi. Köteles ügyeleti idejét 

betartani. A betegellátás pontos, időbeni biztosítása a szakma szabályai szerint, a rendelőben 

és az ellátási területen egyaránt. Az ügyeletben a gyógyszerfelírás szabályainak betartására 

kötelezett. 

Számítógépes dokumentáció vezetése az ápoló feladata. Az adatvédelmi és közegészségügyi 

előírások betartása kötelező. 

 A beteget az ügyeletes ápoló fogadja. Az adatokat a betegdokumentációs programban 

kötelesek vezetni. Az elvégzett vizsgálatokról, illetve beavatkozásokról feljegyzés kerül az 

ambuláns naplóba, illetve számítógépes programba. Ezt követően az ambuláns lap 2 

példányban nyomtatásra kerül, melyet saját kezűleg az orvos és a beteg is aláír. Fontos, hogy 

a beteg az ambuláns naplóval megegyező szakvéleményt kapjon, mellyel a kezelőorvosánál 

fog jelentkezni. A beteg gyógykezelését végző orvosnak, a betegnek, illetve közvetlen 

hozzátartozója részére a beteg betegségéről és állapotáról a valóságnak megfelelő, tárgyilagos 

tájékoztatást kell adni. 

 Amennyiben fertőző beteg jelentkezik az ügyeleten, úgy az ügyeletet teljesítő 

orvosnak jelentési kötelezettsége van az ÁNTSZ felé. 

 Az ügyeletet ellátó orvos rendészeti hatósági megkeresésre elvégzi az általuk kért 

vizsgálatokat, arról szakvéleményt készít. Gondoskodik továbbá a vizsgálat ügyeleti 

dokumentációban történő rögzítéséről.  

 A halál beálltát orvosi halott-vizsgálattal kell megállapítani. A halott-vizsgálatot az 

ügyeletes orvos haladéktalanul köteles elvégezni. Ha a halott-vizsgálatot végző orvos 

rendkívüli halált észlel, köteles erről a hatóságot értesíteni. 

A halott-vizsgálati bizonylat kitöltése után a közvetlen hozzátartozó intézkedik első 

munkanapon az Anyakönyvi Hivatalban. A halott-szállítást az ügyeletes orvos rendeli el. 
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 Az ügyeleti gépkocsit a bejelentések alapján a mentésirányító/diszpécser 

irányítja, a feladatok végrehajtását (kivonulás, rádiózás, stb.) az OMSZ mindenkor 

érvényes mentésirányítás tevékenységének szabályozására vonatkozó szabályzata 

(Minőségügyi Kézikönyv) alapján kell ellátni. 

A kivonuló ügyeleti ellátás optimális szervezése tekintetében a mindenkori diszpécser 

szolgálat vezetőjének utasításai a mérvadóak. 

A mentőállomás diszpécserszolgálatának vezetője a telefonon, illetve általa személyesen vett 

feladatokat rögzíti és szakmai kritériumok alapján felállított sürgősség függvényében 

„azonnal”, „2 órán belül”, „3 órán belül” teljesítendő feladatként átdiktálja az orvosi ügyelet 

munkatársának, járóbetegként rendelőbe hívja, illetőleg orvosi tanács szükségessége esetén az 

ügyeletes orvost kapcsolja. Több feladat esetén megjelöli a végrehajtás sorrendjét is. A 

kivonulást teljesítő egységet a TETRA rádión is riaszthatja. 

A szervezés során a diszpécserszolgálat vezetője az orvosi ügyelet aktuális kapacitásának 

figyelembe vételével hozza meg döntését. Amennyiben a beérkező ügyeleti hívás a kivonuló 

egység kompetenciáját meghaladja, úgy a megfelelő szintű mentőegység riasztásáról is dönt. 

Amennyiben az orvosi ügyelet a már átvett feladatot nem vagy késve tudja teljesíteni, ennek 

tényét, okát annak létrejöttekor köteles jelezni a diszpécserszolgálat vezetője felé, aki ezt 

dokumentálja és meghozza a szükséges intézkedést. 

A feladat átadásának tényét, annak időpontját és az átadó, illetőleg átvevő személyek nevét 

mind átadó, mind pedig a feladat vevője saját dokumentációjában rögzíteni köteles. 

A kivonuló egység a szolgálat kezdetéről, a szolgálat végéről, a feladat teljesítésének 

megkezdéséről és a feladat elvégzéséről a diszpécser szolgálat vezetője felé jelentést tesz. A 

kivonuló egység továbbiakban köteles jelenteni minden olyan rendkívüli eseményt, amely az 

ügyeleti egységet akadályozza feladatainak azonnali megkezdésében. 

A folyamatos gyógykezelésre (injekciózás) szoruló betegek ellátása idején az egységes 

azonnali riaszthatóság céljából az elérhetőséget biztosítani kell. 

A szolgálati idő alatt az orvosi ügyelet illetékességi területén belül mentési érdekre 

hivatkozással, a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 

52/2006. (XII.28.) EüM rendeletben foglaltak figyelembe vételével, kizárólag rendkívüli 

esetben a diszpécser szolgálat vezetője az orvosi ügyelet működési rendjében feltüntetett 

feladaton túl is riaszthatja az ügyeletet. 

Az ügyeletre érkező személyes bejelentés, illetve saját észlelés esetén az ügyelet 

alkalmazottja továbbítja a megkeresést a diszpécser szolgálat vezetője felé a tudomására jutott 
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információkkal együtt, a feladat elvégzésére történő riasztás a diszpécser szolgálat 

vezetőjének kompetenciája. 

 

 Az 1. számú mellékletben látható az Ügyeleten a 2013-as évben ellátottak korcsoport 

szerinti felosztása.  

Megjegyzés: A táblázat, a benne feltüntetett „Mentőszállítás igénybevétel” résznél nem 

mutat adatot, amely az ügyeleten használt program elavultságával magyarázható. A 

valóságban a 2013-as évben az ügyeletről mentővel elszállított személyek száma 63. A 

szállítások oka  zömében Acut Myocardialis Infarctus (AMI), gyermek és felnőtt 

obstructiv tüdőbetegségek exsacerbatioja és különböző balesetet szenvedő személyek 

megfelelő ellátása volt.  

Az Ügyelet betegforgalmát többségében az alábbi betegségtípusok alkotják: 

 Az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek közül: 

 Inzulin-dependens diabetes 

 Diabeteses hypoglycaemias coma 

 Hypoparathyreosis 

 Szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei 

 

 Mentális és viselkedés zavarok közül: 

 Vascularis demencia 

 Egyéb mentális rendellenességek 

 Organikus paranoid schizophrenia szerű zavarok 

 Delíriumok 

 

 Idegrendszer betegségei közül: 

 Epilepsia 

 Status epilepticus 

 Migrén 

 Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA) 

 

 Keringési rendszer betegségei közül: 

 Hypertonia (primer) 

 Hypertensív szívbetegség (congestív) szívelégtelenséggel 
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 Ischaemiás szívbtegség 

 Angina pectoris 

 Acut Myocardialis Infarctus (AMI) 

 

 Légzőrendszer betegségei közül: 

 Status asthmaticus 

 Egyéb idült obstructiv tüdőbetegségek 

 Bronchopneumoniák különböző formái 

 

Emésztőrendszeri betegségek közül: 

 Epekövesség 

 Epehólyag-gyulladás 

 Heveny appendicitis 

 

Baleseti sérülések 

 Fej- 

 Végtag- 

 Hasi sérülések 

 

 A II. számú mellékletből kimutatható, hogy az ügyeleti ellátást a vállalkozás az 

Önkormányzat támogatása nélkül nem tudná megoldani. A jövőbeni infláció mértékéhez 

viszonyítva viszont még kevésbé lehetséges a hatékonyság elérése, valamint likviditási 

problémákhoz vezethet. 
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II.sz. melléklet 

 
KIMUTATÁS 2013. GAZDASÁGI ÉV PÉNZÜGYI 

FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

ROJKO – MED KFT 
 
 
/Az adatok eFt.ban értendők/ 
 
Bevételek: 
      OEP által finanszírozott összeg                                            17.467 
       Kistérség, Önkormányzat által juttatott támogatás                9.240 
                    Összesen:                                                                26.707 
 
 
Kiadások: 
 
        Alvállalkozók által nyújtott szolgáltatás                            21.822 
 
Anyagköltség: 
         Gyógyszer, orv.anyag, irodaszer, tisztítószer, 
          Szám.tech.anyag, épület-gk. fentart.anyag                            839 
 
Közüzemi díjak                                                                                590 
 
Igénybevett szolgáltatás 
           Diszpécser szolg., számviteli szolg, szám.tech.szolg. 
           Internet                                                                              1.664 
 
Bérköltség 
           Intézménytakarító nettó bér, járulék                                    498 
 
Beruházás                                                                                        726 
 
Hatósági díjak, bankköltség                                                            182 
 
Adók 
           Társasági adó, iparűzési adó                                                 187 
 
                 Összesen:                                                                   26.508 
        
 
 
 
 

Dr. Rojkó László 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 
fenntartott és működtetett Tiszavasvári Általános Iskola, valamint 
Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
intézményvezetői megbízásának betöltésére vonatkozó 
javaslattételről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Köblös Ibolya 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 javasolja a képviselő-testület számára a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Tiszavasvári 
Általános Iskola intézményvezetőjének az intézmény jelenlegi intézményvezetőjét, Halász 
Lászlót egy újabb ciklusra megbízni.  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Tiszavasvári 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetőjének az intézmény jelenlegi 
intézményvezetőjét, Szabó Zoltánt egy újabb ciklusra megbízni.  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Tiszavasvári 
Általános Iskola intézményvezetőjének az intézmény jelenlegi intézményvezetőjét, Halász 
Lászlót egy újabb ciklusra megbízni.  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Tiszavasvári 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetőjének az intézmény jelenlegi 
intézményvezetőjét, Szabó Zoltánt egy újabb ciklusra megbízni.  
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

     TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2014.(I. 30.) Kt. számú 
határozata 

 
Javaslattétel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett 

Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezetői megbízásának betöltésére 
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1/. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC törvény 68.§ (1), valamint 67.§ (7) bekezdései alapján a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Tiszavasvári Általános Iskola 
intézményvezetőjének újabb ciklusra 
 

javasolja megbízni az intézmény jelenlegi intézményvezetőjét, Halász Lászlót. 
 
2./ A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a javaslatot továbbítsa a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszavasvári Tankerülete felé. 
 

Határidő: 2014. január 31.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Ezután dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2014.(I.30.) Kt. számú  
határozata 

 
Javaslattétel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett 

Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetői megbízásának 
betöltésére 

 
1/. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC törvény 68.§ (1) valamint 67.§ (7) bekezdései alapján a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Tiszavasvári Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium intézményvezetőjének újabb ciklusra 
 

javasolja megbízni az intézmény jelenlegi intézményvezetőjét, Szabó Zoltánt. 
 
 
2./ A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a javaslatot továbbítsa a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete felé. 
 
Határidő: 2014. január 31.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet 
vállalkozásba adásához szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Gazdagné Dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Röviden elmondta, hogy a határozat-tervezet mellékletét képező ajánlati felhívás VI.3. 
pontjának 1. alpontjában szeretne módosítást eszközölni, mely az előterjesztés 19. oldalán 
található. Ezen pont 2. bekezdése az V.3.3.1. pontra hivatkozik, de ilyen pont nincs a 
felhívásban, ezért szükséges ennek a törlése. A mondat a módosítás után így fog hangzani: 
„Annak a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok 
közötti pontszámot.” Továbbá elmondta, hogy tájékoztatást szeretne még adni a testületnek, 
mert a tegnapi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy az 
ajánlattételi felhívásban helyesen került-e feltüntetésre az, hogy a dokumentáció 
beszerzésének, az ajánlattételi határidőnek és az ajánlatok felbontásának határideje is 
ugyanaz; az az 2014. március 24. 10.00. Egyeztetett a felhívást elkészítő közbeszerzési 
tanácsadóval, aki tájékoztatta arról, hogy a felhívás így megfelelő. Egy olyan példával élt, 
mely szerint, ha valaki a határidő előtt akár 2-3 perccel kikéri a dokumentációt, amelyből 
kiveszi a felolvasó lapot és ráírja azt az összeget, amennyiért vállalni tudja a szolgáltatást, 
megadja a cég adatait, illetve ad egy ajánlati árat, akkor határidőben benyújtja az ajánlatot, 
melyet hiány pótoltatni fog a tanácsadó, de a gyakorlatban előfordulhat, így megfelelő a 
határidő a felhívásban.  
 
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 kiegészítésekkel 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 kiegészítésekkel együtt. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett 
módosításokkal együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2014. (I.30.) Kt. számú 

határozata 
 

A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához közbeszerzési 
eljárás  kiírása 

 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:  
 
1./ A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárására irányuló ajánlattételi 
felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg. 
 
2./ Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívásnak az Európai Unió 
hivatalos lapjában történő megjelentetéséről. 
 
 
 
Határidő: azonnal Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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24/2014. (I.30.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés az ÁROP-1.A.5-2013. kódszámú pályázattal 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gáll Attila 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 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

25/2014. (I.30.) Kt. számú 
határozata 

 
Az ÁROP-1.A.5-2013. kódszámú pályázattal kapcsolatos  

közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1) A Tiszavasvári Város Önkormányzata által „Tiszavasvári Város Önkormányzatának 

szervezetfejlesztése” tárgyban lefolytatott, a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési 
eljárást - a Bíráló Bizottság egyhangú javaslatát figyelembe véve - eredményesnek 
nyilvánítja. 

 
2) Az RSM DTM Hungary Zrt., valamint a Szintézis Szolgáltató Betéti Társaság 

Ajánlattevők ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
 

3) A Hungaro Support Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 
 

4) Hungaro Support Kft. Ajánlattevőt nyertesnek nyilvánítja. 
 

5) Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0015 pályázat szakmai tevékenységeinek megvalósítására a 
Hungary Support Kft.-vel (6087 Dunavecse, Fő út 79.) köt szerződés nettó 10.340.000 
Ft díj ellenében. 

 

6) Felkéri a polgármestert, hogy 
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- a Hungary Support Kft.-vel a szerződést kösse meg, 
 

- a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket. 
 
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012.-0006 kódszámú pályázat 
keretében gyermekjátékok beszerzése érdekében lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gáll Attila 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 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

26/2014. (I.30.) Kt. számú 
határozata 

 
Az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 kódszámú pályázat keretében gyermekjátékok 

beszerzése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1) A Tiszavasvári Város Önkormányzata által az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 
óvoda részére gyermekjátékok beszerzése és szállítása tárgyban kiírt, a Kbt. harmadik 
rész, 122./A§ szerint lefolytatott közbeszerzési eljárást a Bírálóbizottság 2014. január 
29-én tett javaslatát figyelembe véve eredményesnek nyilvánítja. 

 
2) Megállapítja, hogy az ALEX Fémbútor Kft. fedezethiányos ajánlatot tett. 

 
3) Az ALEX Fémbútor Kft. által megajánlott ellenszolgáltatás és a rendelkezésre álló 

fedezet közötti különbözetet (bruttó 939.627.- Ft-ot) Tiszavasvári Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
4) Az ALEX Fémbútor Kft. ajánlatát érvényesnek és szerződéskötésre alkalmasnak 

nyilvánítja. 
 

5) Az ALEX Fémbútor Kft.-t hirdeti ki az eljárás nyertesének és felhatalmazza a 
polgármestert a szállítási szerződés megkötésére bruttó 4.852.599,- Ft összegben. 

 
6) Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőt és intézkedjen 

az eljárás eredményére vonatkozó tájékoztató megjelentetéséről. 
 
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári 
Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési 
Megállapodás felülvizsgálatáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné Dr. Tóth Marianna 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. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK  
 27/2014. (I.30.) Kt. számú 
            h a t á r o z a t a 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.) Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal a határozat melléklete alapján 
kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja.  
  
 
2.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2013. (I.31.) számú Kt. 
határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
 
Határidő: azonnal                         Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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27/2014. (I.30.) Kt. számú határozat melléklete 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján Tiszavasvári Város 
Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) és Tiszavasvári Város Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) 
együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:  
 
A megállapodás szabályainak kialakítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján történt.  
 
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje  
 
1.1. A költségvetési koncepció elkészítése  
 
A helyi önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály vezetőjét jelöl 
ki megbízottnak a nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra. A megbízott 
minden év szeptember 30-ig, a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának 
összeállítását megelőzően, áttekinti a nemzetiségi önkormányzat elnökével a nemzetiségi 
önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, ezek 
közül kötelezően a nemzetiségi, etnikai feladatok finanszírozásának együttes összegére 
vonatkozó bevételeket.  
Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya elkészíti 
nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepcióját, melyet a nemzetiségi önkormányzat 
elnöke október 31-ig a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszt. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának és önálló elemi költségvetésének 
elkészítése.  
 
A helyi önkormányzat megbízottja tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét a helyi 
önkormányzat költségvetési koncepciójának a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó 
részéről, különös tekintettel a helyi önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzatnak 
nyújtandó támogatás összegére, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetés 
készítésére vonatkozó határidőről.  
A központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követően, a költségvetésre 
vonatkozó részletes információk megismerése után a helyi önkormányzat megbízottja 
folytatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnök 
rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó központi szabályozás 
szerinti adatokat. Az egyeztetést a költségvetési törvény hatálybalépését követő 30 napon 
belül kell lefolytatni.  
A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetési határozat-tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 
megtárgyalja és határozatában fogadja el a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési 
előirányzatait. A nemzetiségi önkormányzat határozatát a költségvetési törvény 
hatálybalépésétől számított 45 napon belül köteles az önkormányzati megbízott útján 
eljuttatni a város jegyzőjéhez az elemi költségvetés elkészítéséhez.  
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a nemzetiségi önkormányzat költségvetése 
2012-től nem épül be.  
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A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekintettel 
a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra, amennyiben részesül benne - a 
polgármester tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét.  
A nemzetiségi önkormányzat ezek alapján határoz a végleges költségvetéséről. A 
költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és 
kiadásokat, egymástól elkülönítetten. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 
elkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és 
Adóigazgatási Osztály vezetője a felelős. 
 
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje  
 
Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy 
bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a 
nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.  
 
3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje  
 
3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről  
 
Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és 
erről információt a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának úgy 
szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben 
eleget tudjon tenni. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat a fenti információkat határidőre teljesíteni tudja.  
 
3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje  
 
A nemzetiségi önkormányzat 2014. évtől a 368//2011.(XI1.31.) Kormány rendeletben 
meghatározott módon és határidőre önálló időközi költségvetési jelentést, időközi 
mérlegjelentést és önálló éves beszámolót készít.  
  
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését, mérlegjelentését, költségvetési 
beszámolóját a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya készíti el.  
A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának információt úgy szolgáltat, 
hogy az a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.  
 
4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje  
 
4.1. A költségvetés végrehajtása  
 
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya látja el.  
 
a) Kötelezettségvállalás rendje  
A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során 
fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag 
az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.  
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A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 
rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. 
Kötelezettségvállalásra csak írásban kerülhet sor. Nem szükséges írásbeli 
kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke nem éri el az ötvenezer 
forintot, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36 § (2) bekezdése 
szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.  
A kötelezettségvállalásokról a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya  
analitikus nyilvántartást vezet.  
 
b) Utalványozás  
A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az 
általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni 
csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás 
pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor.  
Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (a 
települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének határozata, szerződés, számla) 
bemutatja és a készpénz felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon 
belül a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályának jelzi.  
 
c) Pénzügyi ellenjegyzés  
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére - külön kormányrendelet szerinti eljárási 
rendben - a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztály osztályvezetője, 
távollétében kijelölés alapján a helyettese jogosult. A pénzügyi ellenjegyzés csak az 
előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.  
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy 
nem végezheti.  
 
d) Érvényesítés  
Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal ezzel megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű 
dolgozója végzi.  
 
e) A teljesítés igazolása  
A teljesítés igazolását a Polgármesteri Hivatal ezzel megbízott dolgozója végzi.  
 
 
4.2. A nemzetiségi önkormányzat számlái  
 
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 
pénzforgalmát a helyi önkormányzat által választott banknál megnyitott és forrásai terhére 
fenntartott önálló fizetési bankszámlán köteles lebonyolítani.  
A nemzetiségi önkormányzat 2012-től önálló bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Ezek 
a változások a Magyar Államkincstár által vezetett "'Törzskönyvi nyilvántartáson" átvezetésre 
kerültek.  
A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi 
önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak 
szerint veszi igénybe. A támogatás nemzetiségi önkormányzat részére történő 
továbbutalásáért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztály 
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osztályvezetője köteles intézkedni a helyi önkormányzat számlájára érkezéstől számított 10 
napon belül. 
 
4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje  
 
A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait 
elkülönítetten vezeti.  
A 368/2011.(XI1.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott 
adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 
egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat elnöke és a Polgármesteri Hivatal jegyzője 
együttesen felelősek.  
 
 
5. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési támogatása  
 
A nemzetiségi önkormányzat feladatai ellátáshoz tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 
helyiséget nem igényel.  
A nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a 
testületi ülések és döntések előkészítését, a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatokat a helyi önkormányzat biztosítja. 
A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához 2014. évben 
saját forrásból költségvetési támogatást nem nyújt. 
 
6. A nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek törvényessége 
 
A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – 
megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a 
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
 
7. Záró rendelkezések  
Jelen együttműködési megállapodás nem a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladatok 
ellátására irányul. Az együttműködési megállapodást évente január 31. napjáig felül kell 
vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A jegyző a megállapodás vonatkozó 
jogszabályok változása miatti módosításának szükségességét a helyi és a nemzetiségi 
önkormányzatnak jelzi. A jelzés alapján a Képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén módosítja.  
Az együttműködési megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
27/2014.(I.30.) számú határozatával, Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő - testülete a 2/2014. (I.31.) RNÖ számú határozatával hagyta jóvá.  
 
Tiszavasvári, 2014. január 31.     Tiszavasvári, 2014. január 31. 
 
 
 ..……………………………    ……………………………………. 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata                  Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi 

              képviseletében                                             Önkormányzata képviseletében 

              Dr. Fülöp Erik                                                 Reznek Katalin Marianna 

                polgármester                                                                  elnök 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. alatti irodák 
hasznosításáról. 

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. 
 
Hozzászólások: 
 
Tündik András képviselő: 
Megkérdezte, hogy időszaki vagy állandó kiállítások várhatók a Térségi Szolgáltató Házban.   
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A múzeum vezetőjével folytatott egyeztetések kapcsán elmondta, hogy szeretnének állandó 
kiállítást, illetve időszaki kiállítást is rendezni. Nagy gyűjteményük van az alkaloidás 
gyógyszerészeti eszközökből, mely jelenleg a múzeumi felújítás alatt, illetve emiatt az 
Alkaloida Gyárnak a területén foglal helyet, viszont az újonnan felújított múzeum sem 
rendelkezik akkora kapacitással, hogy ezeket a tárgyakat ki tudja majd állítani. 
Mindenféleképpen egy fontos szempontot jelent a múzeum számára, hogy egy állandó 
tárlatot, egy állandó kiállítást be tudjanak mutatni ezekből az eszközökből, gyűjteményekből. 
Mindemellett többféle terveik vannak a különféle időszaki kiállításokkal kapcsolatban is.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2014. (I.30.) Kt. számú  
határozata 

 
a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. alatti irodák hasznosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  A Képviselő-testület biztosítja a Vasvári Pál Múzeum részére a Tiszavasvári, Ady E. u. 

8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház földszintjén, az épület utcafronti részén található 9 
db irodát a „Nyíri Mezőség története az őskortól a középkorig” című régészeti tárlat 
kivitelezése céljából. 
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Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vasvári Pál Múzeum vezetőjét a Képviselő-
testület döntéséről. 

 
Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik 
polgármester 

 
2.  A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő okok miatt kezdeményezi a Tiszavasvári, 

Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban lévő irodák következő bérlői bérleti 
szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését: 

 Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
 Aranyi Tours Kft.  
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 

Igazgatóság 
Tiszavasvári Körzeti Falugazdász Iroda, 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy  
 tájékoztassa az érintett bérlőket a Képviselő-testület döntéséről, valamint  
 a megszüntető szerződést kösse meg. 

 
Határidő: azonnal, esedékességkor   Felelős: Dr. Fülöp Erik 
polgármester 

 
3.  A Képviselő-testület 2014. február 01-től, határozatlan időtartamra bérbe adja a 

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére a Térségi Szolgáltató Ház 
emeleti részén található következő helyiségeket:  
 tárgyalóterem (38,69 m2),  
 az emeleti részen üresen álló, két egymásból nyíló iroda (15,26 m2, 12,03 m2). 

 
Továbbá bérbe adja határozatlan időtartamra a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. részére a jelenleg Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által bérelt irodát 
(11,96 m2). A bérbeadás kezdő időpontja a NAV kiköltözésének időpontjának függvénye.  

 
A bérleti díj 2014. évre 323 Ft/ m2/hó + ÁFA, melyet a Testület évente felülvizsgál.  

 
A bérlő a bérleti díj mellett köteles megfizetni az általuk használt helyiségekhez 
kapcsolódó mindennemű költséget, valamint az épület üzemeltetése során felmerülő 
összes közös költségnek a kizárólagosan használt helyiség alapterületével arányos 
mértékét. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy  
 tájékoztassa a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t a Képviselő-

testület döntéséről,  
 valamint a bérleti szerződést kösse meg. 

 
Határidő: 2014. január 31., illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik 

polgármester 
 
4.  A Képviselő-testület kezdeményezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósággal, a 
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Térségi Szolgáltató Házban lévő irodák bérletére kötött bérleti szerződések közös 
megegyezéssel történő megszűnését.  
 

Egyben cserehelyiségként felajánlja e pontban szereplő szervek részére a következő 
irodákat: 

 

 a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti Polgármesteri Hivatal külön bejáratú 
épületrészének emeletén található, üres 12,2 m2 nagyságú irodát, valamint  

 a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete használatába adott Tiszavasvári, 
Bethlen G. u. 2. sz. alatti Civil Közösségi Házban található 1 db üres irodát. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 
 tájékoztassa az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről, 
 tájékoztassa a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete elnökét a Képviselő-
testület 

   döntéséről, 
 a fenti szervekkel történt egyeztetést követően a cserehelyiségek bérletére vonatkozó  

  előterjesztést, ismételten terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal, esedékességkor   Felelős: Dr. Fülöp Erik 
polgármester 

 
5.  A Képviselő-testület kezdeményezi az Aranyi Tours Kft-vel a Térségi Szolgáltató 

Házban lévő iroda bérletére kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszűnését.  

 
Egyben cserehelyiségként felajánlja a Kft. részére a Térségi Szolgáltató Ház földszinti 
részén, a Tiszavasvári Polgárőrség által használt iroda közös használatát. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy 
 tájékoztassa Aranyi Istvánt, a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről, 
 tájékoztassa a Tiszavasvári Polgárőrség elnökét a Képviselő-testület döntéséről, 
 az Aranyi Tours Kft-vel történt egyeztetést követően a cserehelyiség bérletére 
vonatkozó  

  előterjesztést, ismételten terjessze a Képviselő-testület elé, 
 

 
Határidő: azonnal, esedékességkor  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés Palló Sándor által meg nem fizetett perköltség iránti 
részletfizetési kérelemről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal 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 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

        TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2014. (I.30.) Kt. számú 
határozata 

 
Palló Sándor által meg nem fizetett perköltség iránti részletfizetési kérelemről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Palló Sándor által meg nem fizetett 

perköltség iránti részletfizetési kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 
Felkéri a Városi Kincstár intézményvezetőjét, hogy Palló Sándornak a Városi Kincstárral 

szemben perköltség címén fennálló összesen bruttó 311.750,- Ft összegű tartozására 

vonatkozó részletfizetési kérelméhez ne járuljon hozzá. 

 
Határidő: azonnal     Felelős: Városi Kincstár intézményvezetője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 120

Tárgy (20.np.): Tájékoztatás a háziorvosok által használt, önkormányzati 
tulajdonban lévő rendelők rezsiköltségei számítási módjának, 
számlázásának, megfizetésének ellenőrzéséről. 

Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős:  Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tartalmazó előterjesztést 
a bizottságok nem tárgyalták, arról a képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, a 
tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben.  
 
A tudomásulvételben részt vett 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
tudomásul vette a háziorvosok által használt, önkormányzati tulajdonban lévő rendelők 
rezsiköltségei számítási módjának, számlázásának, megfizetésének ellenőrzéséről szóló 
tájékoztatását. 
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló 
TISZAMAG Kft. által benyújtott kezdeményezésről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Kovács Edina 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 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2014. (I. 30.) Kt. számú 

határozata 
 

A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat 
és Szabályozási Terv módosítására irányuló, 

TISZAMAG Kft. által benyújtott kezdeményezésről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
1) Támogatja a TISZAMAG Kft. kezdeményezését, miszerint a 27/2012. (IX.14.) számú 

önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
módosítására sor kerüljön. 

 
2) Elrendeli, hogy a Tiszavasvári, Nyíregyházi út alatti, 0138/1hrsz-ú - GKSZ-4 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású terület - építménymagassága maximum 
25m-re módosuljon technológiai berendezések vonatkozásában. 

 
3) A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV Kft-t 

(4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede tervező) bízza meg, azzal, 
hogy a tervezői díj, továbbá az esetlegesen felmerülő egyéb költségek összegének 
viselését a TISZAMAG Kft. vállalja. 

 

4) Felkéri a polgármestert, hogy a 
 

- Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatokat lássa 
el, 
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- Településrendezési szerződést kérelmezővel írja alá, 
 

- Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá. 
 
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (22.np.): Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló 
Losonczi Sándor és társai által benyújtott kezdeményezésről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 
 
Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Az előterjesztés mellékletét képező kérelem kiegészítésre került azzal, hogy a felmerülő 
költségeket a társaság vállalja.  
 
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 8 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2014. (I.30.) Kt. számú 
határozata 

 
A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat 

és Szabályozási Terv módosítására irányuló, 
Losonczi Sándor és társai által benyújtott kezdeményezésről 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1) Támogatja a Losonczi Sándor, Losonczi Attila és ifj. Losonczi Sándor (Tiszavasvári, 
Kárpát u. 13.) kezdeményezését, miszerint a 27/2012. (IX.14.) számú önkormányzati 
rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására sor 
kerüljön. 

 
2) Elrendeli, hogy a Tiszavasvári, 3188 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi, gazdasági 

szolgáltató terület övezetre vonatkozó építménymagassági korlátozása maximum 15m-
re módosuljon és az útkorrekció lekerüljön az ingatlanról. 

 
3) A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV 

Kft-t (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede tervező) bízza 
meg, azzal, hogy a tervezői díj, továbbá az esetlegesen felmerülő egyéb költségek 
összegének viselését Losonczi Sándor, Losonczi Attila és ifj. Losonczi Sándor 
(Tiszavasvári, Kárpát u. 13. sz.) vállalják. 
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4) Felkéri a polgármestert, hogy a 
- Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatokat lássa 

el, 
 
- Településrendezési szerződést kérelmezővel írja alá, 

 
- Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá. 

 
 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (23.np.): Egyebek 
 
Hozzászólások: 
 
Tündik András képviselő: 
Emlékezete szerint 2014 januárjában a képviselő-testület megtárgyalta az utak síktalanítását 
és meghozta a testület a határozatát. Ettől függetlenül teljes káosz volt Tiszavasváriban, 
hiszen a járdák napokig nem voltak járhatók, valamint az utak sem voltak letakarítva. 
Véleménye szerint jobban oda kellene figyelni erre a problémára. Sérelmezte, hogy jelenleg a 
közhasznúak közül is többen képzésre járnak éppen akkor, amikor szükség lenne a 
munkájukra. Megjegyezte, hogy látott olyan takarítóbrigádot, akik csak végighúzták a havas 
járdán a 110 literes hulladékgyűjtőt. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Úgy véli, hogy valamelyest jogos Tündik András képviselő észrevétele. Majd elmondta, hogy 
a járdák, közterületek síktalanításával kapcsolatban vannak jelentősebb gondjaik. Majd 
megjegyezte, hogy 8 fő van a közmunka program keretein belül alkalmazva, akik munkára 
foghatóak. Elmondta, hogy azt kérte a Városi Kincstártól, hogy amint újabb havazás 
következik be, akkor közmunkába vegyenek fel néhány olyan személyt, aki elvállalja és 
eltakarítja a havat a járdákról, illetve az intézmények elöl. Ami a másik probléma, hogy 
nagyon sok olyan magánlakás is van, ahol nem takarítják el a havat.  Az utak síkatalanításával 
kapcsolatban sok bejelentést kapott, voltak olyan területek, ahol egyszer eltolták a leesett hó 
mennyiséget, de ennek ellenére néhány lakos azt sérelmezte, hogy nem teljesen aszfalt száraz 
az út. Nem voltak teljesen tisztában azzal, hogy az önkormányzatnak, illetve a vállalkozóknak 
melyek a kapacitásai. Járhatatlan utak nem voltak, azonban olyanok voltak, amelyek nedvesek 
és hó kásásak voltak. Nagyobb fennakadás volt azonban a kerékpárutak tisztításával 
kapcsolatban. Sajnos az a gép, amelyet elkért az önkormányzat a Szakközépiskolától, éppen a 
kerékpárút letakarítására lett volna alkalmas, azonban időközben kiderült, hogy a járműnek 
nincs érvényes műszaki vizsgája. Így a gépet vissza kellett vinni és ezek után két napba került, 
mire megfelelő eszközzel meg tudták oldani a tervezett munkálatot. Ígéretet tett arra 
vonatkozóan, hogy a képviselői javaslatokat, illetve bírálatokat meg fogják fogadni és 
megpróbálják a következő alkalommal még nagyobb odafigyeléssel a problémákat 
tolmácsolni. Javasolta minden képviselőnek, hogy amennyiben a körzetében, vagy a 
lakóhelye mellett olyat tapasztalna, hogy valamelyik út nincs megfelelően síktalanítva, akkor 
azt jelezze akár felé, akár a Városi Kincstár felé. Tudomása szerint minden képviselő 
megkapta azt a térképet, amelyen Tiszavasvári különböző területekre, körzetekre fel van 
osztva. Mivel a vállalkozók végzik a síktalanítási munkálatokat, tehát lehet olyan, hogy egy-
egy út kimarad a szórásból. Most is volt rá példa, hogy 1-1 kisebb utcába nem mentek be, 
mert elfelejtette az, aki az autón volt. Viszont időben jelezték a képviselők és utána 
megoldották a problémát.  
 
Mészáros Lászlóné képviselő: 
Megjegyezte, hogy szerencsétlen dolog volt a hétvégi havazás. Véleménye szerint nagyon 
fontos, hogy a lakosság visszajelzést tudjon adni arról, hogy mely utak kerültek síktalanításra, 
illetve mely utak maradtak ki a hó eltakarításból. Ezzel kapcsolatban javasolta, hogy az 
önkormányzat honlapján tegyék közzé, hogy milyen elérhetőségi útvonalon tudják a lakosok 
értesíteni a Városi Kincstárat, vagyis tüntessék fel azt a telefonszámot, melyen hétvégén is 
elérhető egy olyan személy, aki rendkívüli helyzetben értesíthető. Másodsorban szóba került 
az előző testületi üléseken az utak hó eltakarításának problémája valamint az, hogy a gépek 
hólapátjait csak 20 cm-rel az út felszínétől tudják a gépek leengedni, ezért úgy tűnt, hogy az 
út nincs letakarítva, mert hétvégén le lett járva, mely kemény és csúszós felületet alkotott. 
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Véleménye szerint a járdák síktalanítására a lakosoknak is oda kell figyelni, mert 
balesetveszélyes. Végezetül megjegyezte, hogy a 36-os főút sem volt teljesen járható, tehát ez 
a hétvége nagyon megzavarta a szolgáltatókat, mert nem volt zavartalan és rugalmas az 
úteltakarítás.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megköszönte a képviselői javaslatot, majd ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a jövőben a 
honlapon közzéteszik a telefonos és az internetes elérhetőséget is.  
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Megkérdezte, hogy kinek a feladata a városközponti üzletek előtt lévő járdák síktalanítása.   
 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Tudomása szerint az üzlet tulajdonosának a feladata. 
 
Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 
Válaszul elmondta, hogy ő is ezt válaszolta, de mégis éles kritikát kapott a város, hogy nincs 
letakarítva a járda. A korábbi években mindenki maga előtt elseperte a havat, most pedig 
elvárásokat támasztanak. 
 
Tündik András képviselő: 
Véleménye szerint a kerékpárutat nem köteles az üzlettulajdonos takarítani. Továbbá 
elmondta, hogy kimondottan jó volt, hogy hétvégén havazatott, mert a lakosság nem siet a 
munkába és van idejük a házak előtt elseperni a havat. Majd megjegyezte, hogy a 
síktalanításra a képviselő-testület kötött egy szerződést, mely szerint a szolgáltató köteles 
elvégezni az általa vállalt feladatokat akár hétvége vagy akár hétköznap van, illetve ha már 
éjszaka leesik a hó, akkor már hajnalban síktalanítani és hó eltakarítani kell, hogy reggelre, 
mire mennek munkába síktalanítva legyen. Emlékezete szerint korábban az utakat leszórták 
homokkal vagy homokos sóval, valamint azokat a csomópontokat, ahol nagyobb a 
balesetveszély lehetősége.  Véleménye szerint erre a problémára jobban fel kellene készülni 
az önkormányzatnak és a Városi Kincstárnak, hiszen már sokkal jobb és nagyobb technikai 
eszközeink vannak. Véleménye szerint felháborító, hogy éppen most nem volt forgalmi 
engedélye annak a gépnek, amelynek a hó eltakarítást el kellett volna végezni. Ha a 
vállalkozóknak kifizetik a szerződéses összeget, akkor kötelessége a síktalanítást, hó 
eltakarítást elvégezni.  
 
Sipos Ibolya alpolgármester: 
Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy a lakótelepi, a Bocskai, Kinizsi 
csomópontok a havazás ellenére le voltak takarítva és le voltak homokozva.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Kovácsné Nagy Julianna képviselői felvetésével és kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy 
az üzlet tulajdonosának a kötelezettsége azt az utat hó eltakarítani és síktalanítani, amely 
közvetlenül nem a kerékpárútra esik.  
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik 
polgármester bezárta.  

k.m.f. 
 
 

 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó  
 polgármester jegyző 
 


