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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2014. MÁRCIUS 27-ÉN 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

a) jegyzőkönyve, 
b) napirendje, 
c) határozatai: 70-92.  
d) rendelete: 7-8. 
 

 
TÁRGYALT NAPIRENDEK 

 

1. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról.  
 

2. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről. 

 

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

4. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

és a Tiszavasvári Bölcsőde intézményekben az étkeztetés terén megtett intézkedésekről 

szóló beszámolóról. 

 

5. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról. 
 

6. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői megbízásának 

     betöltéséhez szükséges intézkedésekről. 

 

7. Előterjesztés a TISZEK által benyújtani kívánt ROMA KULTÚRA támogatására vonatkozó 

ROM-RKT-14 kódszámú pályázatról.  
 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató   

Központra vonatkozó Intézkedési Terv jóváhagyásáról. 

 

9. Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás 

biztosítása Leader pályázatok finanszírozása céljából. 

 

10. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérezéséről. 

 

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

 

12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
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13. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett 

teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról. 

 

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

Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Mándi Sándor által kezdeményezett teljes 

eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról. 

 

15. Előterjesztés Pásztor István által kezdeményezett Bajcsy-Zsilinszky E. u. 52. sz. alatti 240 

hrsz-ú ingatlan helyi védettség alá vonásáról. 

 

16. Előterjesztés a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, üzemeltetett 

önkormányzati tulajdonú csatornák átadásáról.  

 

17. Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló 

„Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a 

minőségi nevelés érdekében” elnevezésű projekt támogatás elemeinek megelőlegezésére 

szolgáló hitelkeret megszüntetéséről.  

 

18. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési 

tervéről. 

  
19. Előterjesztés a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről. 
 

20. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megalkotásáról. 

 

21. Előterjesztés a Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat 

benyújtásáról. 

 

22. Előterjesztés a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés 

ismételt meghosszabbításáról. 
 

23. Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról.  

      
24. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek Vasvári Pál Múzeum részére 

történő bérbeadásáról. 
 

25. Előterjesztés a Bio-Genezis Kft. tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 

átminősítésére vonatkozó kérelméről. 

 

26. Előterjesztés az Origo Csoport Kft. megbízási szerződésének elfogadásáról. 

 

27. Egyebek 

 

Készítette: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2014. március 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyílt üléséről. 

 
Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

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

Cselényi Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Ráduly Zsolt, 

Szabó Krisztián és Szabó Zoltánné képviselők.   

 
Távol maradt:     Balogh Sándor, Szőke Zoltán és Tündik András képviselők.  

 
Meghívottként részt vettek:  
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András 

osztályvezető, Gombás Marianna Építési irodavezető, Petruskáné dr. Legeza Tímea 

vagyongazdálkodási csoportvezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, 

Kovács Edina köztisztviselő, Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, 

Szabó András a HBVSZ Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatóságának üzemigazgatója, Reznek Istvánné 

a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, Dojcsákné Pásztor Erika a TISZEK intézményvezető-

helyettese, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Gáll Antalné a 

Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Groncsák Andrea a Városi Kincstár 

vezetője, Csák Józsefné a Városi Kincstár megbízott gazdasági vezetője és Szabó Nikoletta.  
 

Meghívottként távolt maradt:  
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Kovács Miklós a Kelet-Környezet Kft. ügyvezetője, 

Nagykovácsi János a Kelet-Környezet Kft. gazdasági vezetője, Toldi András a Nyíregyházi 

Hivatásos Tűzoltóság tű. századosa, Nácsáné dr. Kalán Eszter a TISZEK intézményvezetője, Csikós 

Lászlóné a TISZEK Gyermekjóléti Szolgálat részéről és Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál 

Múzeum vezetője.   

 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a képviselő-

testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. Először előterjesztői 

jogon kérte, hogy vegyék le napirendről a 3, 6 és 22. meghívóbeli napirendi pontokat. Majd kérte, 

hogy „Egyebek” között vegye fel a testület napirendjére „a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti 

és Egészségügyi Szolgáltató Központra vonatkozó Intézkedési Terv jóváhagyásáról” szóló, „a 

Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás biztosítása Leader 

pályázatok finanszírozása céljából”, majd a „Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének bérezéséről” szóló, „a Bio-Genezis Kft. tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlan átminősítésére vonatkozó kérelméről” szóló, valamint „az Origo Csoport Kft. megbízási 

szerződésének elfogadásáról” szóló előterjesztéseket. Ezt követően javasolta, hogy a meghívóban 

feltüntetett napirendi pontok közül, a testületi ülésen megjelent vendégekre tekintettel elsőként az 1, 

18, 2, 12, 13, 15, 16, és az „Egyebek” között felvett 1, 2. és 3. napirendi pontokat tárgyalja meg a 

képviselő-testület. Végezetül kérte, hogy az eredetileg meghirdetett sorrendben haladjanak.  

 
A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt sorrendjét. 
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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 az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról.  
 

2. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről. 

 

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

4. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

és a Tiszavasvári Bölcsőde intézményekben az étkeztetés terén megtett intézkedésekről 

szóló beszámolóról. 

 

5. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról. 
 

6. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői megbízásának 

     betöltéséhez szükséges intézkedésekről. 

 

7. Előterjesztés a TISZEK által benyújtani kívánt ROMA KULTÚRA támogatására vonatkozó 

ROM-RKT-14 kódszámú pályázatról.  
 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató   

Központra vonatkozó Intézkedési Terv jóváhagyásáról. 

 

9. Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás 

biztosítása Leader pályázatok finanszírozása céljából. 

 

10. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérezéséről. 

 

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

 

12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

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

Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett 

teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról. 

 

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

Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Mándi Sándor által kezdeményezett teljes 

eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról. 

 

15. Előterjesztés Pásztor István által kezdeményezett Bajcsy-Zsilinszky E. u. 52. sz. alatti 240 

hrsz-ú ingatlan helyi védettség alá vonásáról. 

 

16. Előterjesztés a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, üzemeltetett 

önkormányzati tulajdonú csatornák átadásáról.  
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17. Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló 

„Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a 

minőségi nevelés érdekében” elnevezésű projekt támogatás elemeinek megelőlegezésére 

szolgáló hitelkeret megszüntetéséről.  

 

18. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési 

tervéről. 

  
19. Előterjesztés a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről. 

 

20. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megalkotásáról. 

 

21. Előterjesztés a Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat 

benyújtásáról. 

 

22. Előterjesztés a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés 

ismételt meghosszabbításáról. 

 

23. Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról.  

      
24. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek Vasvári Pál Múzeum részére 

történő bérbeadásáról. 

 
25. Előterjesztés a Bio-Genezis Kft. tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 

átminősítésére vonatkozó kérelméről. 

 

26. Előterjesztés az Origo Csoport Kft. megbízási szerződésének elfogadásáról. 

 

27. Egyebek 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 

Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Tájékoztatta a döntéshozó képviselő-testületet, hogy előzetesen már kiküldésre került a rendelet-

tervezet módosító javaslata. A módosítások a 2014. március 21-i kiküldött anyagban nem 

szerepelnek, tehát újabb módosítást jelentenek és a kettőt együtt kell értelmezni. Ezt követően egy 

elírásra hívta fel a képviselők figyelmét, mivel a 2014. március 26-án kiküldött módosító 

javaslatokban a 4. pontban nem a 7. § (2) bekezdése kerülne törlésre, hanem a 8. § (2) bekezdése. 

Ez a bekezdés arról szól, hogy nem a közszolgáltatónak kell gondoskodni a Nyíregyházi 

hulladéklerakó telep üzemeltetési szabályzatáról, mivel azt az Észak –Alföldi 

Környezetgazdálkodási Kft. üzemelteti. Majd tájékoztatta a testületet arról, hogy a Tiszántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megküldte a véleményét és egy 

ponton tett észrevételt, még pedig a rendelet-tervezet II. fejezet 5. alcím 11. §-hoz. Ezen részt kérte 

átfogalmazni, mivel a hasznosított, illetve ártalmatlanított hulladék kifejezés már nem értelmezhető, 

ezért a 11. § szövege így hangzik: „A gazdálkodó szervezetek kötelesek a közszolgáltatást igénybe 

venni, a tevékenységük során keletkező települési hulladékot kötelesek Közszolgáltatónak átadni, 

kivéve a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot”. 

 

Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–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 rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett kiegészítésekkel 
együtt. 
 
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2014. (III.28.) 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. 88. §. (4) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. Tv. 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Tv. 13. § (1) bekezdés 19.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.40. pontja által biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a környezet 

védelméről szóló 1995. évi LIII. Tv. 48. § (3) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében 

illetékes Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének 

kikérésével - a következőket rendeli el: 
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I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § A rendelet célja: Tiszavasvári város területén  

a) a települési szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatás (a továbbiakban: szilárd hulladékkezelés), 

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával, 

ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával és igénybevételével 

kapcsolatos helyi szabályok megalkotása. 

 

2. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 
 
2. § A Közszolgáltató részére a jegyző félévente összesített címjegyzéket ad az új lakások, 

intézmények, üzletek használatbavételi engedélyeiről. 

3. § (1) A Közszolgáltató a szolgáltatás ellátásához feltétlenül szükséges személyes adatokat – 

mint a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve – 

használhatja fel, és arról nyilvántartást vezet. 

(2) A megismert személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatást igénybevevő beazonosítására, 

a szerződéskötéshez és a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség betartatásához használhatja fel. 

(3) A szolgáltatást igénybevevő személyes adatait a Közszolgáltató nem hozhatja 

nyilvánosságra, abból harmadik személy részére adatot nem szolgáltathat. 

(4) A Közszolgáltatót adat- és titokvédelmi kötelezettség terheli. 

(5) Az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül 

bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, születési neve, lakcíme, 

születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezetté válik. 

 

 

II. Fejezet 
A települési szilárd hulladék kezelése 

 
1. Hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 

 
4. § A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki: 

a) az ingatlanhasználó által biztosított gyűjtőedényben, vagy e rendeletben meghatározott egyéb 

módon, az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd 

hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; 

b) az ingatlanon összegyűjtött, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszeri 

begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; 

c) hulladéklerakó, hulladékgyűjtő szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények 

létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; 

d) az a.) és b.) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, és begyűjtött és elszállított települési szilárd 

hulladék ártalmatlanítására; 

e) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív 

begyűjtésére. 
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2. A közszolgáltatási szerződés 
 
5. § (1) A Közszolgáltató kiválasztásáról a Képviselő-testület a jogszabályi előírások figyelembe 

vételével dönt.  

(2) A kiválasztott szolgáltatóval az Önkormányzat a szolgáltatatás ellátására vonatkozó, e rendelet 

szerinti szabályoknak megfelelő szerződést köt, kivéve azt az esetet, amikor ezt a jogát másra 

ruházza át. 

(3) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb szintű 

jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. 

(4) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: 

a) A közszolgáltatás, tartalmát, 

b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás 

teljesítését; 

c) a települési szilárd hulladék gyűjtésének módját; 

d) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját; 

e) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási 

kötelezettségét, és teljesítésének módját. 

 
3. A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos 

jogai és kötelezettségei 
 
6. § (1) A Közszolgáltatónak a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról úgy kell 

gondoskodnia, hogy a köztisztasági és környezetvédelmi előírások betartása a munkaszüneti és 

ünnepnapokon is maradéktalanul biztosítva legyenek. 

(2) A Közszolgáltató az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül köteles elvégezni. 

7. § (1) A települési szilárd hulladék gyűjtését a Közszolgáltató zárt, szabványos gyűjtőedénnyel, és 

amennyiben szükséges az általa rendszeresített zsákkal végzi. 

(2) A Közszolgáltató csak jelen paragrafus (1) bekezdése szerinti gyűjtőedényben elhelyezett 

hulladékot köteles átvenni.  

(3) Amennyiben a gyűjtőedényben a 12. § (3) bekezdésében felsorolt anyagot, tárgyat helyeztek el a 

kiürítést a Közszolgáltató jogosult megtagadni. Az ürítés megtagadásáról és indokairól a 

Közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevőt 24 órán belül értesíti. 

(4) A Közszolgáltató a gyűjtőedények ürítése során keletkezett szennyeződés eltakarítását azonnal 

köteles elvégezni, és a gyűjtőedényt az arra kijelölt helyre visszatenni.  

(5) A szolgáltatás eszközeit kizárólag az engedélyezett telephelyen szabad tárolni. 

8. § A települési szilárd hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása kizárólag csak Nyíregyháza-

Oros, 02 354/5 hrsz. alatt található, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. által működtetett 

Regionális Hulladékkezelő Telepen történik. 

9. § (1) A hulladék gyűjtésére szolgáló szabványos gyűjtőedény beszerzéséről a Közszolgáltató 

gondoskodik, amelyet a szolgáltatatást igénybe vevők részére elad, vagy bérbe ad. 

(2) A Közszolgáltatói tulajdonban lévő gyűjtőedény karbantartását, javítását, felújítását, cseréjét és 

szükség szerint annak mosását és fertőtlenítését a Közszolgáltató köteles elvégezni. 

(3) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés miatt következett 

be, javításának, kicserélésének költségei a Közszolgáltatót terhelik, függetlenül annak 

tulajdonjogától. 

 

4. A szolgáltatás szünetelése 
 

10. § A Közszolgáltató a szilárd hulladékkezelést csak az alábbi esetekben szüneteltetheti: 

a) az ingatlan beépítetlen és települési szilárd hulladék nem keletkezik; 

b) az ingatlanhasználó tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a Közszolgáltatónak legalább 
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30 nappal a távollét kezdete előtt - a távollét időtartamának pontos megjelölésével – előre, írásban 

jelez, és ha az ingatlant más ez idő alatt nem használja. 

 

 
5. Az ingatlanhasználó és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési közszolgáltatással 

kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
 
11. § A gazdálkodó szervezetek kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni, a tevékenységük során 

keletkező települési hulladékot kötelesek Közszolgáltatónak átadni, kivéve a háztartási hulladékhoz 

hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot. 

12. § (1) A szilárd települési hulladékot felhalmozni nem szabad, azt kizárólag az arra szolgáló 

gyűjtőedényben lehet csak elhelyezni. 

(2) A gyűjtőedényt a közterületre csak az ingatlanhasználó személyének azonosítására szolgáló 

jelzésével (utca, házszám stb.) az alábbiak szerint lehet kihelyezni: 

a) A gyűjtőedény közterületre csak a szállítás napján helyezhető ki, a Közszolgáltató által megjelölt 

helyre. A begyűjtést követően, annak közterületről történő eltávolításáról az ingatlanhasználó 

köteles gondoskodni, legkésőbb az elszállítás napját követő nap 08.00 óráig. 

b) A nagyobb méretű gyűjtőedényt (konténert) a közterületre tartósan (1 hetet meghaladóan) 

kihelyezni a jegyző engedélyével, a közterület használatra vonatkozó szabályok betartása mellett 

lehet. 

c) Tilos a közterületre nem szabványos, hibás, fedél nélküli, piszkos, bűzös edényt kihelyezni, 

illetve ott tartani. A gyűjtőedények tisztántartásáért, időnkénti fertőtlenítéséért az ingatlanhasználó a 

felelős. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe mérgező, tűz és robbanásveszélyes, valamint folyékony, továbbá – külön 

jogszabály alapján – különleges kezelést igénylő (veszélyes hulladék), a gyűjtőjárművet károsító, a 

szállító egészségét és testi épségét, illetve a környezetet veszélyeztető anyagot elhelyezni. 

(4) Az ingatlanhasználó köteles a saját tulajdonában, használatában lévő elhasználódott 

gyűjtőedényt megjavíttatni, kicserélni, kivéve, ha arra a Közszolgáltató gondatlan ürítése miatti 

meghibásodás miatt van szükség. 

(5) Ha a hulladék méreténél vagy mennyiségénél fogva nem fér bele a gyűjtőedénybe, a 

szolgáltatást igénybe vevő köteles a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban a 

gyűjtőedény mellé kihelyezni, vagy azt külön megrendelés alapján a Közszolgáltatónak átadni. 

13. § A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, elszállításáról 

24 órán belül a rendezvény szervezője köteles saját költségén gondoskodni. 

14. § Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 

egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

 

6. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 
15. § Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az 

ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  

16. § (1) A települési szilárd hulladék elszállítása a közszolgáltató által meghatározott szállítási rend 

szerint történik, kivéve a 17. § (2) bekezdésében foglaltakat.  

(2) Az üdülőterületen a hulladékelszállítás külön szállítási szerződésben meghatározott 

feltételeknek megfelelően történik. 

17. § (1) Évente két alkalommal a Közszolgáltató az általa előzetesen meghirdetett időszakban és 

módon lomtalanítási akciót szervez meg és bonyolít le ingyenesen. 

(2) A lomtalanítási akción kívül minden év tavaszán a nyesedékek begyűjtését március 30-ig, és a 

karácsonyt követően a fenyőfák begyűjtését, elszállítását január 20-ig a Közszolgáltató saját 

költségén végzi. 
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7. Mentesség, kedvezmény 
 
18. § Mentesül a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól az ingatlanhasználó,  

a.)  ha az ingatlan beépítetlen és települési szilárd hulladék nem keletkezik. 

b.) tartós (minimum 30 nap) távolléte esetén, melyet a szolgáltatónak legalább 30 nappal a távolléte 

előtt – a távolléti időtartam pontos megjelölésével – írásban bejelent és az ingatlant ez idő alatt más 

nem használja. 
19.§ Kérelemre a mindenkori közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő összegű kedvezményben 

részesül az egyedülálló nyugdíjas személy, aki 

a) tiszavasváriban bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, 

b) az ingatlan tulajdonosa, használója, feltéve, hogy más személynek azon a lakcímen bejelentett 

lakcíme, tartózkodási helye nincs, továbbá 

c) a kérelem benyújtását megelőző hónapban a nettó átlag jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát nem haladja meg. 
20.§ (1) A kérelmet minden év július 15. napjától szeptember 15. napjáig lehet benyújtani a 

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályára a jövedelemigazolással együtt. 

(2) Ha a jogosultság év közben áll be, azt legkorábban a következő év 1. napjától – a benyújtott 

kérelem alapján - lehet figyelembe venni. 

(3) A kedvezményre való jogosultságot a polgármester állapítja meg. 

 
 

III. Fejezet 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

 
1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 

  
21.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás Tiszavasvári Város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan tulajdonosánál, 

vagyonkezelőjénél, vagy egyéb jogcímen használójánál (továbbiakban: ingatlantulajdonos) 

keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed ki.  

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 

közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására 

szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző Közszolgáltató részére 

átadott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő 

elszállítására, 

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása 

céljából nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen 

történő elhelyezésére. 

 
2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

 
22. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos feladatok ellátására 

jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t 

(továbbiakban: Közszolgáltató). 

(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata a Közszolgáltatóval első alkalommal 1 éves határozott 

időtartamra, 2014. április 1. napjától 2015 . április 1. napjáig kötött közszolgáltatási szerződést. 

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás 

ügyfélszolgálati helye: Tiszavasvári, Ady E. u. 8. 

(4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésébe, elszállításába a 

jogszabályi feltételekkel rendelkező vállalkozót (továbbiakban: szállító) bevonhat. 

(5) A szolgáltatási területen csak azok a vállalkozók végezhetik a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz szállítását, akik a Közszolgáltatóval szerződést kötöttek. 
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(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Tiszavasvári szennyvíztisztító telepén (4440 

Tiszavasvári, 0296/13 hrsz.), az erre kijelölt fogadóaknába üríthető le. 

 

3. A közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei 
 

23.§ (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás 

esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban 

köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, vele egyeztetett időpontban köteles 

a közszolgáltatást nyújtani. 

(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az 

ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban vagy felhívás közzététele útján 

értesíteni köteles. 

  

4. A Közszolgáltató kötelezettségei 
 
24. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését a Közszolgáltató teljes 

körűen látja el. 

(2) A szennyvízszállítás kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy 

végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. 

a) A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét és címét. 

b) A Közszolgáltató a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül – az igénylővel 

egyeztetett időpontban – köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet elszállítani.  

(3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 

tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb 

módon feltételezhető, hogy nem kommunális eredetű. 

25. § (1) A Közszolgáltató a beszállított hulladék adatairól nyilvántartást köteles vezetni. 

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék  
a) mennyiségét, 

b) minőségét (lakossági, egyéb kommunális),  

c) eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem, stb.) 

26.§ A közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművet, eszközöket a közterületen tárolni tilos, 

telephelyen a többi járműtől el kell különíteni. 

 

5. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 
27. § (1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz 

(nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) szakszerű elhelyezéséről az alábbiak szerint: 

a) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, azt a közcsatornába 

kell bevezetni. 

b) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező 

szennyvíz jogszabályban meghatározott feltételek szerinti tárolását, rendszeres elszállítását kell 

biztosítani a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő 

bevezetésével. 

(2) Az ingatlantulajdonos rendszeresen és időben köteles a tárolót kiüríttetni, a szolgáltatást igénybe 

venni. Köteles biztosítani a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket. 

28.§ A szennyvíz elszállítást arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. 

29.§ Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon köteles 

kiegyenlíteni. 
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30.§ (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége 

alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik, 

és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. 

(2) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély 

másolatával igazolja a Közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő háztartási szennyvízkezelés 

és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmasa berendezéssel történik. 

 
6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének díja és a díjfizetés rendje 

 
31.§ (1) A szolgáltatás díját jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

(2) A díjfizetés módja: a szolgáltatást igénybe vevő a díjat a helyszínen – a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz átadásakor - számla ellenében fizeti meg.  

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a 

közszolgáltatást felhívás vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 

vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. 

32.§ Szolgáltató minden év november 15. napjáig a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes 

költségelemzés benyújtásával kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan a szolgáltatási díj 

felülvizsgálatát. 

 

 
IV. Fejezet  

Záró rendelkezések 
 
33.§ (1) Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI. 27.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

Tiszavasvári, 2014. március 27. 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
   polgármester  jegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. március 28. 
 
 
 
   Bundáné Badics Ildikó 
            j e g y z ő 
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1. melléklet a 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelethez 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés közszolgáltatási díja: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári városban alkalmazandó nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés díjának felső határát az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás:                                       550       Ft/m
3
 +  ÁFA 

Begyűjtés, szállítás:   1.620,21  Ft/m
3 

+  ÁFA 

Fizetendő közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke:        2170       Ft/m
3
 +  ÁFA 

 

Begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás (4,7 m3): 10.200 Ft/forduló + ÁFA 
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Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III.28.) 

önkormányzati rendelet indokolása 

 
1. Általános indokolás 

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv.  (továbbiakban: Ht.) 2013. január 1. napján lépett 

hatályba, és azóta több alkalommal módosult. Ismét szükségessé vált tehát a Rendelet 

felülvizsgálata, mivel a folyamatos törvényi változásokra tekintettel a rendeletet több pontján 

szükséges módosítani.  

A Ht. hatálybalépésével egyidejűleg a folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatással 

kapcsolatos szabályozás átkerült a vízgazdálkodás tárgykörébe. 

Az önkormányzatoknak a nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezően 

ellátandó közszolgáltatást kell szervezni és fenntartani, és ezzel kapcsolatos szabályokat 

rendeletben kell szabályozni. 

 

2. Részletes indokolás 
 

1-3. §-hoz 
 

Itt kerül szabályozásra, hogy a Rendelet a szilárd hulladék kezelésére, és a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásra vonatkozik. A 

személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok mindkét területre vonatkoznak, ezért az általános 

rendelkezések fejezetében kaptak helyet. 

 

4. §-hoz 
 

Az önkormányzat tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A 

társulási megállapodásban az önkormányzat átruházta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés megkötésének jogát a társulásra, melyből következően az önkormányzat már nem 

rendelkezik szerződéskötési jogosultsággal. 

Törlésre került a közszolgáltatói szerződés időtartamára vonatkozó rendelkezés, mert azt magasabb 

szintű jogszabály szabályozza. 

 

5. §-hoz 
 

Törlésre kerültek azok a rendelkezések, amelyek a közszolgáltatói szerződés tartalmára 

vonatkozóan magasabb szintű jogszabályban vannak szabályozva. 

 
6-20.§-hoz 

 

Ezen rendelkezéseken a Ht. módosítása következtében átvezetésre került az ingatlanhasználó 

fogalma, a korábbi ingatlantulajdonos szóhasználat helyett.  

Törlésre kerültek azok a rendelkezések, amelyek magasabb szintű jogszabályban már szabályozva 

vannak. 

A szolgáltató,illetve szolgáltatást végző szóhasználat helyett egységesen Közszolgáltató 

szóhasználat szerepel a Rendeletben. 
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21-23. §-hoz 

 
A Ht. hatálybalépésével egyidejűleg a folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatással 

kapcsolatos szabályozás átkerült a vízgazdálkodás tárgykörébe. Az új szabályozás lényege, hogy a 

települési folyékony hulladék fogalma helyett bevezeti a nem közművel elvezetett háztartási 
szennyvíz fogalmát. (olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – 

közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – 

gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.).  
Emiatt ezt a változást szükséges a Rendelet egészén átvezetni, tehát ahol a Rendeletben „folyékony 

hulladék” szóhasználat szerepel, ott az módosul „nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz” szóhasználatra. 
 

23-30. §-hoz 
 

A közszolgáltatás ellátásának a Vgtv. Új 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott jellemzőit 

önkormányzati rendeletben kell megállapítani.  
 
Eszerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja 
meg:  
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 

b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a 

közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő 

átadási helyet; 

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját, időtartamát, a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra 

vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségeit, a közszolgáltatás igénybevételének 

módját és feltételeit; 

e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 

mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének 

eseteit; 

f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó  sajátos 

szabályokat; 

g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, 

valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

31-32.§-hoz 

 
Alapvető különbség a közszolgáltatási díj meghatározásának a folyékony hulladékra vonatkozó 

korábbi szabályaihoz képeset, hogy nem a fogyasztott víz mennyiségéhez, hanem a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni az 

ingatlantulajdonosnak.  

 
 

1. melléklethez 

 
A Rendelet melléklete tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díj mértékét.  

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény 1. § (1) 
bekezdése szerint: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. 
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§ (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy 
ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás 

tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási 
egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített 
szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen 
alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanezen feltételekkel számított 
összeg 90 %-át. 
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazott díj:  

a) önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy ingatlantulajdonosra 
vonatkozó közszolgáltatási díj függetlenül attól, hogy alkalmazták-e 2013. január 31-én az adott 

ingatlantulajdonosra, vagy – ha önkormányzat díjrendeletet nem alkotott – a szolgáltató  által az 

adott településen a közszolgáltatási szerződésben megállapított, 2013. január 31-én alkalmazott 

szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve alapdíjat) 

 

Fentiek értelmében tehát a természetes személy ingatlantulajdonosra nem alkalmazható a jelen 
mellékletben megállapított díjtétel egészen addig, amíg a fent idézett rezsicsökkentésről szóló 

jogszabály hatályos. A gazdálkodó szervezetekre nem vonatkozik fenti jogszabály, tehát a 
Rendeletben meghatározott díj rájuk alkalmazható. 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése:  
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy 2014. március 26-án kiküldésre került a határozat-

tervezet mellékletét képező közszolgáltatási szerződés. Ez a szerződés a 455/2013. 

kormányrendelet előírásai alapján épül fel. A nevezett kormányrendelet szigorúan 

meghatározza a szerződés kötelező tartalmi elemeit. Majd elmondta, hogy az előterjesztésben 

szerepel, de a szerződésben jelenleg nem, ezen közszolgáltatás pénzügyi finanszírozása. A 

szolgáltató jelenleg nem alkalmazhatja a természetes személyekre vonatkozóan a rendeletben 

megállapításra javasolt díjakat. A 2013. január 31-én alkalmazott díjak 90 %-át kell 

alkalmazni a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló jogszabály alapján, a 

kettő közötti különbözetet az önkormányzat kifizeti a HBVSZ Zrt. részére. A részletek 

kidolgozása azonban folyamatban van. A továbbiakban kidolgozásra kerültek a 

részletszabályok, melyek egy újabb előterjesztés formájában kerültek a képviselő-testület elé. 

Ennek kapcsán kérte a határozat-tervezet módosítását. Az 1. pont kiegészülne azzal, hogy a 

képviselő-testület a közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

Továbbá a határozat-tervezet az előbb említettek miatt egy új 5. ponttal egészülne ki, mely így 

hangzik: „A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nem közművel összefüggött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás pénzügyi 

finanszírozásával kapcsolatosan folytasson egyeztetéseket és a részletek kidolgozását 

követően terjessze be azt a képviselő-testület elé, melynek határideje 2014. április 30”.  

 

Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára a témafelelős által tett 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 
kiegészítésekkel együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
70/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-a alapján, valamint a 
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vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 44/C. § (1) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 
A Képviselő-testület 

 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t 

(székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) jelöli ki, a közszolgáltatási 

szerződés megkötésének időpontját kezdődően 1 év határozott időtartamra, és a 

közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a HBVSZ Zrt.-t; 

3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt és jelen határozat mellékletét 

képező közszolgáltatási szerződés aláírására. 

4. felkéri a polgármestert, hogy legkésőbb 2014. decemberéig készítse elő „a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel” kapcsolatos közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó pályázati felhívást, és terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

5. felkéri a polgármestert, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás pénzügyi finanszírozásával 

kapcsolatosan folytasson egyeztetéseket és a részletek kidolgozását követően terjessze 

be azt a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  
1-3. pont esetében  azonnal    felelős: Dr. Fülöp Erik 

                   polgármester 
 

4. pont esetében   2014. december 31.   felelős: Dr. Fülöp Erik 
                        polgármester 
 

5. pont esetében   2014. április 30.   felelős: Dr. Fülöp Erik 
             polgármester 
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1. melléklet a 70/2014. (III.27.) Kt. számú határozathoz 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza 

tér 4., képviselője: Dr. Fülöp Erik polgármester), mint Megrendelő, (a továbbiakban 

Önkormányzat), másrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (4220 

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1., képviselője: Will Csaba igazgatósági elnök), mint 

kizárólagosan jogosult közszolgáltató (a továbbiakban Közszolgáltató) között a mai napon az 

alábbi feltételekkel.  

 

I. Preambulum 
 

1.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) 

bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban: 

Vgt.) 44/C. §-ában foglaltak alapján önkormányzati feladatellátási körbe tartozó nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közfeladat kötelező közszolgáltatás 

keretében Tiszavasvári Város közigazgatási területén történő ellátása céljából a Hajdúkerületi 

és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátására. 

 

2.) Felek ezen közfeladat-ellátási (továbbiakban: közszolgáltatási) szerződésben rögzítik a 

közfeladat ellátásával összefüggő, őket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket.   

 

II. Általános rendelkezések 
 

1.) A közszolgáltatással ellátandó közfeladat terjedelme 

 

1.1. A közszolgáltatás kiterjed Tiszavasvári város közigazgatási területén keletkező, nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 

7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete III. Fejezetében meghatározott ártalmatlanítási 

helyre történő elszállítására.  

 

1.2.  Közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével 

kapcsolatban a szerződés 1.1 pontjában meghatározott tevékenysége Tiszavasvári Város 

közigazgatási területén, a közcsatornára rá nem kötött ingatlanon keletkezett vagy a helyben 

való engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett és az 

ingatlantulajdonos által összegyűjtött és a Közszolgáltatónak átadott háztartási szennyvíz 

begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására terjed ki, Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 

7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete III. Fejezetében foglaltak szerint.  

 

1.3. Közszolgáltató az 1.1 pontban meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét Tiszavasvári Város közigazgatási területén 

kizárólagos jelleggel látja el. 
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1.4. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

Tiszavasvári Város közigazgatási területén kötelező közszolgáltatás ellátására 2014. április 1. 

napjától 2015. április 1. napjáig jogosult és köteles. 

 

1.5. Az Önkormányzat Tiszavasvári Város közigazgatási belterületén a szerződés 1.1 

pontjában meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

irányuló tevékenység gyakorlását ezen közszolgáltatási szerződés fennállásának az ideje alatt 

harmadik személyek részére nem engedélyezi.  

 

1.6. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. mint Közszolgáltató a szerződés 

1.1 pontjában meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek ezen 

szerződésben meghatározott feltételek szerinti begyűjtésére, ártalmatlanítási helyre történő 

szállítására vonatkozó közszolgáltatás ellátását elvállalja. 

 

III. A Közszolgáltató kötelezettségei 
 

1.) Hatósági engedély 

 

1.1. A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló műtárgyból történő 

eltávolításához, elszállításához, ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséhez szükséges 

érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel és a Tiszántúli Környezetvédelmi 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől beszerzett, a tevékenység végzésére vonatkozó 

nyilvántartásba vételi igazolással.  

 

2.) A Közszolgáltatás ellátása 

 

2.1. Közszolgáltató Tiszavasvári Város közigazgatási területén ezen szerződésben 

meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

tevékenységet, illetve az erre irányuló – az érintettek részére kötelezően igénybe veendő – 

közszolgáltatást a közszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan és teljes körűen látja el. 

 

2.2. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére e 

szerződésben meghatározott közszolgáltatást a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek 

részére úgy teljesíti, hogy a közműpótló létesítményben lévő háztartási szennyvíz kiürítését az 

ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül elvégzi. A 

háztartási szennyvíz ártalmatlanításra történő átadási helye: az ingatlanhoz tartozó 

közműpótló létesítmény helye.  

 

3.) A közszolgáltatás technikai és személyi feltételei 

 

3.1 Közszolgáltató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 

helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati 

rendelete III. Fejezetében meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást Tiszavasvári Város közigazgatási 
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területén a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 6. §-ában és az erre vonatkozó további ágazati 

jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő szállítóeszközzel köteles ellátni. 

 

3.2 A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

irányuló közszolgáltatást alvállalkozók bevonásával végzi. A Közszolgáltató által használt 

szállítójárműveknek alapfelszereltségükben alkalmasnak kell lenniük az ingatlantulajdonosok 

szennyvíz tárolására alkalmas közműpótló létesítményeinek a kiürítésére. A 

szállítójárműveknek alapfelszereltségükben legalább 30 méter hosszú szívócsővel kell 

rendelkezniük és alkalmasnak kell lenniük 5 méter mélységből a szennyvíz kiürítésére 

(szippantására).  

 

3.3 Közszolgáltató és alvállalkozói valamennyi gépjárművét fel kell szerelnie a helyszíni 

elszámolásra alkalmas hitelesített, számlázás alapját képező mérőberendezéssel, mely a 

fogyasztó számára is leolvasható helyen elhelyezett kijelzővel rendelkezik.  

 

3.4 Közszolgáltatónak rendelkeznie kell olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a 

közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen 

keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek. 

 

3.5 Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges 

informatikai háttérrel, olyan számítógépparkkal, amely alkalmas a megrendelői adatbázis 

kezelésére, a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által szolgáltatott adatok 

tárolására, kezelésére, továbbá rendelkeznie kell a nyilvántartási, információs, valamint 

adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez 

szükséges feltételekkel. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 

adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni és nyilvántartási rendszert működtetni.  

 

3.6 Közszolgáltató köteles biztosítani folyamatos rendelkezésre állással Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet III. Fejezetében 

meghatározottak szerinti közszolgáltatás teljesítéséhez a szükséges számú, valamint a 

Közszolgáltatóra, mint gazdálkodó szervezetre vonatkozó egyéb jogszabályi feltételeknek 

megfelelő képzettségű szakembereket, így 

- a szennyvízürítést végző és a szállító járművet vezető személyt vagy személyeket, 

- a közszolgáltatás igénybevételére irányuló megrendeléseket regisztráló, a szolgáltatást 

számlázó és a teljesítést ütemező személyeket, 

- az adatszolgáltatást és adatkezelést, valamint a statisztikai adatszolgáltatást végző 

személyeket.  

 

3.7 Közszolgáltató a közszolgáltatásnak a jogszabályokban foglalt feltételek szerinti 

ellátásához szükséges fejlesztéseket, továbbá a szolgáltatás iránt esetlegesen megnövekvő 

igények kielégítéséhez elengedhetetlen bővítéseket elvégzi.  

 

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási célú végleges 

elhelyezése 

 

4.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében begyűjtött és elszállított háztartási szennyvizet 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások 

kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete III. Fejezetében 
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kijelölt – a szerződés IV. fejezet 2.1 pontjában megnevezett – befogadó műtárgyba köteles 

leüríteni.  

 

4.2 Közszolgáltató köteles betartani a szennyvizet befogadó műtárgy üzemeltetésére 

vonatkozó előírásokat, különösen annak üzemelési idejére, illetve a népegészségügyi és 

biztonsági előírásokra vonatkozóan. 

 

4.3 Közszolgáltató a közcsatornával el nem látható ingatlanokról történt szennyvíz beszállítás 

után járó esetleges költségvetési támogatás igénylésének elszámolásához a szükséges adatokat 

vezeti.  

 

 

5. A Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége 

 

Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről a közszolgáltatás 

teljesítéséről és tapasztalatairól, valamint a Vgt. 44/H. § (1) bekezdése szerint részletes 

költségelszámolás elkészítésével a tárgyévet követő év március 31-ig írásban beszámol 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének.  

 

6. A Közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége 

 

6.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását szabályozó Vgt. 44/E §-a szerinti, a 

közszolgáltatási díjhátralékos ingatlantulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatást köteles 

teljesíteni Tiszavasvári Város Jegyzője részére. Közszolgáltató a működésére érvényes 

számviteli és egyéb jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni.  

 

6.2. Közszolgáltató az általa 6.1. pontban meghatározott adatnyilvántartást az információs 

önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a 

végrehajtási rendeletében foglaltak alkalmazásával, valamint az üzleti titokra vonatkozó 

jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával köteles végezni. 

 

7. A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tájékoztatása 

 

7.1. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat egyenként írásban vagy 

felhívás közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására történő rendelkezésre állásról, 

a közszolgáltatásra irányuló közüzemi szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás megrendelésének 

a módjáról.  

 

7.2. Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő információkat az ingatlantulajdonosok 

tájékoztatása végett köteles minél szélesebb körben, az ügyfélszolgálatánál jól látható helyen 

és az internetes honlapján közzé tenni.  

 

8. Fogyasztói kifogások, észrevételek intézése 

 

8.1. Közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton az ingatlantulajdonosi panaszokat felvenni, 

azokat nyilvántartani – amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen kivizsgálni és 

nyomban megválaszolni – a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti határidőben kivizsgálni 

és az ingatlantulajdonost erről igazolható módon tájékoztatni.  
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8.2. Közszolgáltató köteles szabályozni az általa nyújtott közszolgáltatással kapcsolatos 

kifogások és észrevételek elintézésének a rendjét. 

 

 
IV. Az Önkormányzat kötelezettségei 

 

1.) Az Önkormányzat közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos kötelezettségei 

 

1.1. Az Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

elszállítására vonatkozó közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása, illetve az egyedi 

közüzemi szerződés megkötése érdekében rendeletben állapítja meg a közszolgáltatással 

összefüggő, a Vgt. 44/C. §. (2) bekezdése szerinti személyes adatok szolgáltatásának és 

kezelésének a rendjét. 

  

1.2. Az Önkormányzat kötelessége a településen működtetett különböző közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítése.  

 

1.3. Az Önkormányzat kötelessége a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának 

biztosítása.  

 

2.)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadó helyének kijelölése 

 

2.1. Az Önkormányzat a Tiszavasvári közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz ártalommentes végleges elhelyezésére, a közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi 

közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete 

III. Fejezetében kijelölt átadási helyként a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

által üzemeltetett Tiszavasvári szennyvíztisztító telepét (tiszavasvári 0296/13 hrsz) jelölte ki.  

 

2.2. Az Önkormányzat a rendeletében határozza meg – többek között – a közszolgáltatási díj 

megfizetésének szabályait és a közszolgáltatás díjának legmagasabb mértékét.  

 

 

IV. A Közszolgáltatás finanszírozása és a közszolgáltatási díja 
 

1.)  A Közszolgáltatás finanszírozásának elvei 

 

1.1. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

szállítására irányuló közszolgáltatást az Önkormányzat által a közszolgáltatással arányosan 

megállapított közszolgáltatási díj bevételekből fedezi. A közszolgáltatási díjat a 

közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok fizetik meg.  

 

1.2.  Közszolgáltató a közszolgáltatást megvalósításához és ezen szerződésben 

meghatározott színvonalon történő fenntartásához szükséges tárgyi eszközökkel, személyi 

állománnyal és pénzeszközökkel rendelkezik. A közszolgáltatásba bevont tárgyi eszközöknek 

a hosszú távú fenntartását és fejlesztését Közszolgáltató a közszolgáltatási díjbevételeiből 

fedezi.  

 

1.3. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem 

fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt.  
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1.4. A közszolgáltatás díját a Vgt. 44/D. §-ában foglalt következő alapelvek 

figyelembevételével kell megállapítani. 

a.) A fizetendő díjnak az összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével 

arányosnak kell lennie.  

b.) A díj megállapításánál figyelemmel kell lennie a keletkezett háztartási szennyvíz 

mennyiségére, a közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos 

ráfordításokra (ezen belül a begyűjtés költségeire, a közszolgáltatás fejleszthető 

fenntartásához szükséges költségekre, a közszolgáltatás megkezdését megelőzően 

felmerülő és a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeire).  

 

1.5.  A közszolgáltatás díját Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) 

önkormányzati rendeletének 1. melléklete tartalmazza.  

 

A díjról a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére, a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtését követően haladéktalanul, a helyszínen számlát kiállítani, 

melynek alapján az ingatlantulajdonos, a számla kézhezvételével egyidejűleg köteles a díjat 

megfizetni.  

 

1.6. Az Önkormányzat a közszolgáltatásért fizetendő ellenszolgáltatást a Vgt. 44/D. §-ában 

meghatározott szabályok szerint, a Közszolgáltató által elkészített – részletes költségelemzést 

is tartalmazó – javaslat alapján, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 

szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletben egy éves díjfizetési időszakra állapítja 

meg. A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását (módosítását) 

megelőzően, minden év október 31. napjáig a Közszolgáltató a Vgt. 44/D. (7) bekezdése 

szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D. §. (1) – (6) bekezdésben foglaltaknak 

megfelelő díjkalkulációt készíteni. 

  

1.7. Az érintett ingatlantulajdonosok az esetleges központi költségvetési támogatással 

csökkentett összeget fizetik meg a közszolgáltatásért a Közszolgáltató részére. 

 

1.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló 

közszolgáltatásért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az erre megállapított késedelmi 

kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak 

minősülnek.  

 

1.9.  A Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a Vgt. 44/E. §-ában 

meghatározott szabályok szerinti intézkedik. 

 

 

V. Teljesítési segéd vagy közreműködő igénybevétele 
 

1.) Általános felhatalmazás 

 

1.1. Közszolgáltató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 

helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati 

rendelet III. Fejezete szerinti közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt, alvállalkozót vagy 

teljesítési segédet vehet igénybe.  
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1.2.  A közreműködő, az alvállalkozó vagy a teljesítési segéd kiválasztása, irányítása és a 

tevékenységének felügyelete a Közszolgáltató feladata. Közszolgáltató a közreműködő vagy a 

teljesítési segéd tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik.  

 

1.3. Közszolgáltató garantálja, hogy a közreműködő, az alvállalkozó vagy a teljesítési 

segéd a közszolgáltatás ellátásához szükséges szakmai és jogszabályokban megfogalmazott 

egyéb alkalmassági feltételekkel rendelkezik, és alkalmazásuk nem eredményezi sem a 

szolgáltatás, sem a szolgáltatás minőségi szintjének a csökkentését, nem jár díjemeléssel, 

illetve nem keletkeztet az Önkormányzatot terhelő díjkompenzációs kötelezettséget. 

 

 

VI. A szerződés megszűnése 
 

1.) A közszolgáltatási szerződés megszűnése 

 

1.1.A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

- a felek közös megegyezésével 

- a szerződésben meghatározott időtartam lejártával 

- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével 

- bármelyik fél felmondásával. 

 

1.2.A közszolgáltatási szerződés a Felek egyező akaratából közös megegyezéssel, az új 

közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem 

veszélyeztető módon szüntethető meg.  

 

1.3.Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés 

létrejöttét követően megalkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit 

úgy változtathatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű 

teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.  

 

1.4.Közszolgáltató a szerződést a Vgt. 44/G. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint a 

közszolgáltatás megkezdését követően az előző pontban meghatározott körülmények 

bekövetkezésén túl akkor mondhatja még fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási 

szerződésben meghatározott kötelezettségét – Közszolgáltató felszólítása ellenére – 

súlyosan megsérti (súlyos szerződésszegés) és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz és 

akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.  

 

1.5.Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést a Vgt. 44/D. §. (3) bekezdésében 

foglaltak szerint felmondhatja, ha a Közszolgáltató a feladatai ellátása során a környezet 

védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági 

határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen 

megállapítja. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben 

rögzített kötelezettségei súlyos és felróható megsértése esetén szintén felmondhatja a 

közszolgáltatási szerződést (súlyos szerződésszegés).  

 

1.6.Súlyos kötelezettségszegésnek minősül a Feleknek minden olyan felróható magatartása, 

amely a szerződésben, illetve a szerződésben jelzett jogszabályok által meghatározott 

kötelezettségeinek a megsértését eredményezi úgy, hogy ez a másik számára súlyos 

anyagi és erkölcsi érdeksérelemmel jár. 
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1.7.A felmondás minden esetben írásban érvényes. 

 

1.8.A felmondási idő: 3 hónap (Vgt. 44/G. § (5) bekezdés) 

 

1.9.Felek az előző pontban meghatározott időtartam alatt is kötelesek a közszolgáltatás 

folyamatosságát biztosítani és a jogszabályban, valamint a szerződésben meghatározott 

fenntartásához szükséges – a szerződésben vállalt – kötelezettségeket teljesíteni. 

 

 

VII. Egyéb rendelkezések 
 

1. Bizalmas információk 

 

1.1. Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződéssel kapcsolatban a tudomásukra jutott 

bizalmas információkat, elsősorban az üzleti vagy szolgálati titkot. 

 

1.2. Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, és felel azért, hogy a bizalmas 

információkat és az üzleti vagy szolgálati titkot az esetleges közreműködő, teljesítési segéd 

vagy alvállalkozó is bizalmasan kezelje. 

 

1.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szereplő bizalmas 

információkat harmadik személy előtt csak azt követően tárják fel, hogy arról a másik féllel 

egyeztettek. 

 

2. Adatvédelem 

 

2.1. Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvényben foglaltak szerint kezelik, és továbbítják a szerződés teljesítésével, illetve 

a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk keletkező személyes és üzleti vagy 

szolgálati titkokat képező adatokat. 

 

2.2. Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a 

nem megfelelő adatkezelés vagy adatvédelem folytán a másik félnél vagy harmadik 

személyeknél keletkezik. 

 

3. Együttműködés, viták rendezése 

 
3.1. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük elvárható 

módon, jóhiszeműen együttműködnek. 

 

3.2. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, bármely vitát a Felek kötelesek 

egyeztető tárgyaláson rendezni. A vitás kérdések egyeztetését bármelyik fél írásban a 

Közszolgáltató vezetőjéhez, illetve az Önkormányzatot képviselő polgármesterhez intézett 

levélben kezdeményezheti. Az egyeztető tárgyalást a Felek a lelhető legközelebbi időpontban 

folytatják le. 

 

3.3. Amennyiben a 3.2. pontban írt egyeztető tárgyalásokon a vitás kérdést felek nem tudják 

rendezni, akkor a vita eldöntését bármelyik fél a Nyíregyházi Járásbíróságtól, mint erre 

kizárólagos illetékességgel rendelkező bíróságtól kérheti. 
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VIII. Záró rendelkezések 
 

1. Felek ezen közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt igazolt 

képviselőjük útján helybenhagyólag írják alá. 

 

2. Jelen szerződés 5 példányban készült, amelyet a Felek képviselői eredetiben írtak alá. 

 

3. Jelen szerződés a Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő – testületének 70/2014 (III. 

27.) Kt. számú határozatán alapul. 

 

Tiszavasvári, 2014. március 28. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Dr. Fülöp Erik 

polgármester 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 

 

 
____________________________ 

 
Will Csaba 

igazgatósági elnök 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a 
fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete 

 
a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.49. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklet. 3.5.1.14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán 

Bizottság véleményének kikérésével  a következőket rendeli el: 
 

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

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

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

2.§ Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2014. március 27. 
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 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
   polgármester   jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. március 28. 
 
 
   Bundáné Badics Ildikó 
            j e g y z ő 
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1. melléklet a 8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
 
A Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben alkalmazandó 

térítési díjakról 
 
  

1.Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 
1.1. Családok átmeneti otthona:    25.050, - Ft/ ellátási hónap 
         835,-Ft/ellátási nap 
 (A szolgáltatás szociális ellátás keretében történik, mely ÁFA mentes.) 

 

2.Tiszavasvári Bölcsőde 

2.1. A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege: 0,-Ft/ellátási nap 
2.2. A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege ÁFA nélkül: 

         194, - Ft/ellátási nap 
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A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet indokolása 

 
 

                         1. Általános indokolás 
 

A Tiszavasvári Bölcsőde vezetője megkereséssel élt az önkormányzat felé a bölcsődei 

gyermekétkeztetési norma emelésére vonatkozóan. 

 

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

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

alapján került sor az alábbiak szerint: 

 

A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak értelmében „Gyvt. (1997. évi XXXI. tv.) 29. § 
(1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: 

személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 

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

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 

módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 

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

d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 

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

 
 

                           2. Részletes indokolás 
 

1. § 
 
A rendelet melléklete nem tartalmazza azon ellátások térítési díjának megállapítását, 
melyek törvény alapján térítésmentesek. Tartalmazza azonban a bölcsődei ellátás 

gondozási díját 0-Ft értéken, mivel ezen ellátásért megállapíthat térítési díjat a fenntartó, ám 

amennyiben nem teszi akkor is nevesítésre kell kerüljön a fizetési kötelezettség, még ha 0-Ft 

értéken is. 

 
A Gyvt. 149. §-ában foglaltak értelmében térítésmentesen kell biztosítani a 40. § (1)-(3) 

bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ) szerinti gyermekjóléti 

szolgáltatást, amely esetben intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. (Magasabb 
szintű jogszabály szövege a rendeletben nem ismételhető meg.) 
 
A Gyvt. 149. §-ában meghatározza azokat az ellátásokat, melyeket térítésmentesen kell 
biztosítani (a 40. § (1)-(3) bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ), és 

abban a bölcsőde nem szerepel, így annak ellenére, hogy az ellátás térítésmentesen biztosított, 

annak szerepelnie kell a rendeletben, 0,-Ft megjelöléssel. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelt 9. § (2) bekezdése alapján ha a bölcsődében a gondozásért 
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külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani az intézményi térítési díj 
összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. 
 
A rendelet mellékletét képező térítési díj azonban az alábbi jogszabályhely alapján az 
óvodai és iskolai étkeztetés vonatkozásában is megállapításra kerül. 
 
A Gyvt. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: „A gyermekétkeztetés szabályait kell 

alkalmazni 

a) a bölcsődében, hetes bölcsődében, 

b) az óvodában, 
c) a nyári napközis otthonban, 
d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett 
externátusi ellátásban, 
e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - 

középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 

intézményében, 

g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében  

nyújtott étkeztetésre.” 

 

2. § 
 

A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás: 
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget 

megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 

kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az 

önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni. 

 

Fentiekre tekintettel a rendelet hatálybalépésének időpontjaként 2014. május 1. napját 

javaslom.  
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde 
intézményekben az étkeztetés terén megtett intézkedésekről szóló 
beszámolóról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 
Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a kiküldött előterjesztés mellékleteként szerepel a 

TISZEK intézmény beszámolója, melynek utolsó bekezdésében utalás van arra, hogy a 

jelenlegi 433 Ft nyersanyagnorma mértékét 463 forintban javasolják megállapítani. Meglátása 

szerint 463 Ft alkalmazása lenne szükséges, amennyiben a napi ötszöri étkezés bevezetésre 

kerül, amit 476 forintban javasolnak megállapítani, azonban a jelenlegi napirendnek nem 

témája, hogy pontosan mennyi is lesz a nyersanyagnorma, azt viszont igen, hogy időközben 

az újabb számítások alapján az intézmény módosította álláspontját és a két kisétkezést is 

figyelembe véve 476 forintban javasolja meghatározni a normát. Jelen pillanatban arról lenne 

szükség dönteni, hogy támogatja-e a képviselő-testület azt, hogy a napi ötszöri étkezés 

megvalósuljon, tehát a tízórai és az uzsonna is biztosításra kerüljön a bentlakásos, idős és 

fogyatékos ellátás esetében. Amennyiben a testület ezt támogatja, akkor javasolja a határozat-

tervezet 2. pontját 3. pontra módosítani, és egy új 2. pontot megfogalmazni azzal a szöveggel, 

hogy támogatja a bentlakásos, idős és fogyatékos ellátás esetében 2014. április 1-től a napi 

ötszöri étkezés biztosítását.  

 

Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

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

 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára 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 
kiegészítésekkel együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
71/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 
 

Beszámoló a Tiszavasvári Szociális,- Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 
és a Tiszavasvári Bölcsőde intézményekben az étkeztetés terén megtett intézkedésekről 
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1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szociális,-

Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 1. számú mellékletben és a 

Tiszavasvári Bölcsőde 2. számú mellékletben az étkeztetési feladatellátás terén 

megtett intézkedésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

2. Támogatja a bentlakásos idős és fogyatékos ellátás esetében 2014. 04.01.-től a napi 

ötszöri étkezés biztosítását. 

 

 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy az érintett intézmények vezetőit tájékoztassa a 

határozatban foglaltakról. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló 
beszámolóról. 

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 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
72/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 
 

a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 

1. A Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 

tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

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

megelőzést, kezdeményezze és vegyen részt prevenciós feladatok ellátásában. 2014. 

évben fektessen nagyobb hangsúlyt az egészségügyi kártevők elleni védekezés és azok 

hatékonyabb visszaszorítása érdekében végzett tevékenységre.    
 

3. Felkéri továbbá, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájáról az ellátás 

megszervezésére kötelezett irányába, a jegyző által kiadott szempontrendszer alapján. 

 

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

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramokat érintően. 

 

5. Felhívja a TISZEK intézményvezetőjének figyelmét az alábbiakra: 

- folyamatosan vizsgálja a Védőnői Szolgálat tárgyi feltételrendszer javításának lehetőségeit 

(tanácsadó épülete, fűtése, babakocsi tárolás stb), 

- keresse az informatikai hálózat fejlesztésére (számítógép, gyorsabb internet, legalább 1 

laptop), egy kisebb teljesítményű fénymásolóra, valamint a nőgyógyászati szakrendeléshez 

kapcsolódó ultrahang és NST vizsgálatok elvégzésére alkalmas eszközök beszerzési 

forrásait, 
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- vizsgálja meg a Védőnői Szolgálat más helyen történő elhelyezésének lehetőségét és annak 

eredményéről írásban számoljon be a testület részére. 

                                                                                                             

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

 

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

vonatkozó beszámolójára tekintettel - küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Tiszavasvári Tankerülete részére. 

                    

                                               

    Határidő: azonnal, illetve folyamatosan                  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                                                                                                     TISZEK intézményvezető 
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72/2014. (III.27.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

Tiszavasvári Szociális -Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ   

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

4440 Tiszavasvári Kossuth út 8 

Tel.:42-520-241 

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

 

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2013. évben végzett munkájáról 
 
Védőnői szolgálat: 
 
 
2013-ban a területi védőnői körzeteket ellátó védőnők neve: 

 

I - es körzet: Draviczkyné Varga Anita 

 

II - es körzet: Vanczerné Németh Mária 

 

III - as körzet: Molnárné Mikó Gyöngyi 

 

IV - es körzet: Kovács Zita Nóra 

 

V-ös körzet: Kovács Zita Nóra, Lengyel-Mezei Annamária 

 

VI-os körzet + Szorgalmatos ellátási terület: Matyasovszki Judit 

 

A védőnők alapfeladataikat az egészségügyi jogszabályok –így különösen a 49/2004 (V.21.) 

ESzCsM rendelet előírásai, a módszertani útmutatók, szakmai protokollok alapján végzik.  

A védőnő kompetencia köre egyre szélesebb, napjainkra már az egész család egészségügyi, 

szociális problémáinak a megoldásában is részt vesz, humán szolgáltatásokat nyújt, és 

tanácsokat ad a felmerülő problémák megoldására.  

2013-ban mind a hat védőnői állás be volt töltve, A VI-os körzet ellátása tartós 

helyettesítéssel történt. A VI-os körzet vegyes védőnői körzet, mely a terület feladatain túl 

általános iskolai munkát is magában foglal (Szorgalmatos).  

Az iskola-egészségügyi feladatokat 3 iskolavédőnő koordinálta. Két iskolai körzet tartós 

helyettesítéssel működik. 
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A 49/2004 (V.21.) ESzCsM rendelet előírásai alapján a védőnő feladata: 

 

a) a nővédelem, ezen belül 

- a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, 

- az anyaságra való felkészülés segítése, 

- a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel; 

- a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint; 

- a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az 

életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; 

 

b) az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ezen belül: 

- az újszülöttek, a koraszülöttek, a kissúllyal születettek, valamint az egészségi és 

környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus 

fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése, 

- a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való 

táplálás ösztönzése különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes 

technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira; fokozott 

figyelemmel minden korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi 

szintnek megfelelő táplálásra és táplálási nehézségekre, 

- a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a 

gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és 

családjának fokozott gondozásba vétele, 

- a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására, 

- az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal 

küzdő gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve 

a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel, 

 

c) a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások 

szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak 

szerint; 
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 d) az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a 

külön jogszabályban foglaltak szerint; 

e)az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása; 

f)a családgondozás keretében, 

- a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 

megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, 

szerető családi környezet kialakításához, 

-  ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (a családlátogatás) igénybevételét 

megtagadja a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által 

előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok 

fennállása esetén hatósági eljárás kezdeményezése 

- figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, 

továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybevehető ajánlott szűrővizsgálatokról, 

- tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről, 

- tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a 

törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről, 

g) a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről évente írásos tájékoztató 

készítése az illetékes gyermekjóléti szolgáltató számára 

- részvétel a gyermekjóléti szolgálat éves tanácskozásán, eseti megbeszélésein 

h) közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 

szervezésében és megvalósításában részvétel. 

 

A védőnői gondozás leggyakrabban alkalmazott módszerei a következők: 

- családlátogatás, 

- önálló védőnői tanácsadás, 

- orvossal tartott tanácsadás, 

- fogadóóra tartása, 

- egészségnevelés a családok otthonában, családlátogatások során, 

tanácsadóban, oktatási intézményekben (iskola, óvoda), 

- egészségfejlesztés közösségi színtéren. 
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A családok komplex gondozása a következő elemekből tevődik össze: 

a. családi életre való felkészítés, a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, 

a gyermek nevelésének és szocializációjának segítése, valamint a gyermek 

fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása, 

b. kiemelten a várandós nők, csecsemők védelme, rendszeres gondozása,  

c. gyermekágyas anya és újszülöttjének gondozása, 

d. egészségnevelés (egyéni és közösségi szinten), 

e. szűrővizsgálatok végzése, biztosítása, 

f. védőoltások megszervezése, 

g. tanácsadások szervezése, lebonyolítása (várandós; csecsemő - önálló és orvossal 

tartott-, nővédelmi) 

h. csoportok, foglalkozások, klubok szervezése (szülésfelkészítő tanfolyam, 

babamasszázs, elsősegélynyújtó, csecsemőgondozó tanfolyam) 

 

A védőnők családgondozói tevékenységük során kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű 

családok, ezen belül a roma lakosság gondozását.  

Munkánk során fontosnak tartjuk az ismerethiányból, szociális és egészségügyi, pszichés 

okokból adódó hátrányok leküzdésének segítését, az egészségügyi fizikai, pszichés 

állapotromlás megakadályozását, a problémák kezelését a családok mindennapjaiban.  

A rendszeres, napi kapcsolat lehetővé teszi, hogy kialakuljon a kölcsönös bizalom, elfogadjuk 

egymás értékrendjét, és kultúráját, ami hatékonyan segíti a problémák felismerését, kezelését. 

A megfelelő kapcsolat kialakításához a gondozott családokkal ezeken túl szükség van 

megfelelő szakismeretekre, empátiára, előítélet mentességre, a másik ember feltétel nélküli 

elfogadására, hitelességre, elismerésre, egymás tiszteletben tartására, illetve korrekt 

helyzetfeltárásra, értékelésre.   

A védőnői munka zömmel oktató – nevelő – segítő jellegű, alapvető eleme az értelemre, 

érzelemre hatás, ami feltételezi a megfelelő, mindkét fél számára egyértelmű, és érthető 

kommunikációt. A leghatékonyabb eszköz az egyéni beszélgetés során a meggyőzés, bár néha 

ez is kevésnek bizonyul.  
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Gondozott családok számának alakulása körzetenként: (2013.12.31.-i állapot szerint)  

 

 Gondozott családok száma: Dohányzás: 

1. körzet 162 26 

2. körzet 171 79 

3. körzet 164 38 

4. körzet 143 88 

5. körzet 158 66 

6. körzet 130 8 

       
       Összesen: 
 

928 305 

  
2013-ban összesen 7413 családlátogatást végeztünk, a szaklátogatások száma 10305 volt. 
Tanácsadáson 0-6 éves korig 3309 gyermek jelent meg, ami önálló és orvossal tartott 

tanácsadást is magában foglal.  

Nővédelmi gondozással kapcsolatban 415 látogatást végeztünk, és 319 esetben adtunk 

tanácsot 

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Élve 

születések 
száma: 

184 206 205 217 200 204 204 148 169 180 189 

Otthon 
szülés: 

5 6 6 2 3  8 2  0 1 

Intézeti 
szülés: 

179 200 199 215 197  196 146  180 189 

Koraszülés: 24 25 12 11 31 25 17 21 10 26 22 

Hátrányos 

helyzetű 

szülés: 

96 94 115 93 117  124 87  99 97 

Halvaszülés: 2 1 3 1 1  - 1 0 1 1 

Fogyatékkal 
született: 

3 1    3 - -  3 6 
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A várandós anyák, és a 0-6 éves korú gondozottak létszáma 2013.12.31-én: 

 

 

 A fenti rendelet 5.§ 1) bekezdése alapján: Egy védőnői körzetben a védőnő által ellátható nők 

(várandós, gyermekágyas anyák), gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony 

megkezdéséig) és az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú 

gyermekek száma összesen legfeljebb 250 fő lehet. 

 

A területi védőnői munka két fő színtéren történik:  

egyrészt a családok otthonában, ahol a látogatások alkalmával aktuális tanácsokkal látjuk el a 

családtagokat,  

míg a találkozások másik része a védőnői tanácsadóban zajlik, ahol a különböző növekedési, 

fejlődési, státuszvizsgálatok, egyéb eszközös mérések, védőoltások történnek. 

A gyermekellátás részeként:  

-    részt veszünk a családi környezet szociális problémáinak megelőzésében, 

-    tanácsot adunk gondozási, nevelési kérdésekben, 

-    táplálási tanácsot adunk, 

-    ellenőrizzük és regisztráljuk a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődését, 

-   elvégezzük az alap szűrővizsgálatokat, státuszvizsgálatokat végzünk (1, 3, 6 hónapos, 

1, 2, 3, 4, 5, 6 éves korban.) 

-    a kiszűrt eseteket megbeszéljük az illetékes szakemberrel, 

-    kapcsolattartás a családdal és a szakemberekkel, 

-    a higiénés viszonyokat figyelemmel kísérjük. 

 

Egészségfejlesztési munka az óvodákban  

 

A 2013/2014 –es tanév I. félévében Tiszavasvári óvodáiban a beíratottak létszáma: 595 fő. A 

Szorgalmatosi óvodába 42 gyermek járt.  

Összes 

létszám

Ebből 

Veszélyezte

tett 

Összes 

létszám

Ebből 

Veszélyezte

tett 

Összes 

létszám

Ebből 

Veszélyezte

tett 

Összes 

létszám

Ebből 

Veszélyezte

tett 

Összes 

létszám

Ebből 

Veszélyezte

tett 

Összes 

létszám

Ebből 

Veszélyezte

tett 

Összes 

létszám

Ebből 

Veszélyezte

tett 

Várandós 20 12 12 8 23 12 15 11 25 20 10 3 105 66

Csecsemő: 35 16 39 3 26 12 30 24 32 28 28 6 190 89

1-3 éves: 59 23 62 37 65 39 61 39 47 38 45 12 339 188

3-6 éves: 125 74 116 60 125 63 129 81 100 79 102 54 697 411

Összesen: 239 125 229 108 239 126 235 155 204 165 185 75 1331 754

Körzeten belül 

6. Körzet Csoportok összesítése1. Körzet 2. Körzet 3. Körzet 4. Körzet 5. Körzet
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Az óvodás korú gyermekek szűrővizsgálata továbbra is a védőnői tanácsadóban történik a 

státuszvizsgálatok (3,4,5,6 éves korban) keretében.  A nevelési intézményekben így tisztasági 

szűrővizsgálatot, illetve egészségnevelést végzünk. Igény szerint szülői értekezleten veszünk 

részt.  

2013. év végén és 2014 év elején a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Intézete lehetőséget nyújtott ingyenes Hepatitis A oltásra az oktatási 

intézményekbe járó gyerekek számára a városban kialakult járvány miatt. Az óvodákban 329 

fő a bölcsődében 53 fő kapott oltást a felméréseink alapján. 

A fejtetvességgel nagyobb mértékben fertőzött óvodai intézményekben a 2 heti 

rendszerességgel végzett szűrővizsgálatok, visszaellenőrzések továbbra sem hozzák meg a 

várt eredményt.  

A tetvességgel kapcsolatos rendelkezések alapján állandó jelentési kötelezettségünk van a 

Népegészségügyi Intézet felé. A kártevők elleni védekezésben a magasabb rendű szakmai 

szervek bevonása hozhatna javulást. 

Tapasztalataink: 
 

Munkánk során tapasztaljuk, hogy a családok egyre több szociális problémával, anyagi 

nehézséggel küzdenek, ami a gondozási munkánkat is megnehezíti. Nehézséget okoz egy 

drágább, korszerűbb tápszer, babaápolási cikk beszerzése. Sok esetben a vizsgálatokra történő 

beutazás költsége is nagy terhet ró a családok költségvetésére.  

Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy a főként hátrányos helyzetű kismamák a várandósság 20. 

hete körül jelentkeznek csak felvételre.  

Ez egyik részről lehet hanyagság, másrészről valószínűleg így spórolják meg a terhesség első 

felében a vizsgálatokra történő utazás költségeit. Azonban ezek a vizsgálatok nagyon 

fontosak lennének, hiszen a fejlődési rendellenességek kora terhességben szűrhetők, és orvosi 

indokkal 18. hétig megszakíthatóak.  

A társadalmi, gazdasági nehézségek egyre több családban éreztetik hatásukat. Sok családban 

gondot okoz a gyermekek megfelelő ellátása, egyes szülők többszöri felszólítás ellenére sem 

hozzák el gyermeküket védőoltásra, státuszvizsgálatra. 

 Egyes családokban megoldhatatlannak látszó probléma a fejtetvesség. A rühesség és az ótvar 

is egyre nagyobb mértékben terjed el a területen és az oktatási intézményekben is. 

Ezen területeken a szakemberek összehangolt munkája ellenére is csak kismértékű, átmeneti 

javulás észlelhető. Fenti okok miatt évről évre több jelzéssel kell élnünk a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé. 
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A rendelet 6. § (1) bekezdése alapján: A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek 

során kapcsolatot tart és együttműködik 

a) az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a 

szakellátás, 

b) a közoktatás, 

c) a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények 

illetékes szakembereivel. 

 

Egészségnevelés, szűrővizsgálatok, rendezvények: 

 

A védőnői munka minden színterén törekszünk az egészséges életmód népszerűsítésére, a 

betegségek megelőzését célzó szűrővizsgálatok igénybevételére buzdítunk. 

Közreműködtünk az egyes iskolai egységek egészségnapi rendezvényén előadások tartásával, 

ételkóstolók, bemutatók tartásával, szűrővizsgálatok végzésével. Ezen helyszíneken vércukor, 

koleszterin, testsúly, testmagasság, testzsír – százalék méréseket végeztünk, s az 

eredményeket értékelve igyekeztünk életmódbeli tanácsokat adni.  

A városi Egészségnapon Tiszavasváriban és Szorgalmatoson szűrővizsgálatokat végeztünk, 

értékeltük, egészségnevelést tartottunk. A kiszűrt személyeket szakrendelésekre küldtük, s ha 

lehetőség volt rá, nyomon követtük az egyént. 

A védőnői munka bővült a méhnyakrák szűréssel. Ezt a feladatot egy gyakorlati 

továbbképzés teljesítése után végezhetjük.  

2013-ben már 3 védőnő is csatlakozott ehhez a szűrő mintaprogramhoz. Így a jogosult 

hölgyek helyben térítésmentesen vehetik igénybe ezt a vizsgálatot. Tiszavasváriban többen is 

éltek ezzel a lehetőséggel. A szűrés a Védőnői Szolgálat épületében zajlott egy erre a célra 

kialakított helységben. 

Közreműködtünk, zsűriztünk a területi elsősegélynyújtó versenyen, melyet a Tiszavasvári és 

Hajdúnánási Vöröskereszt szervezett.   

2013. októberétől a nehéz anyagi helyzetben élő asszonyoknak lehetőségük van ingyenes 

Intrauterin fogamzásgátló eszköz beszerzésére. Eddig 56 nő élt ezzel a lehetőséggel.  
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Továbbképzések, konferenciák: 

 

Munkánk hatékonysága érdekében továbbképzéseken, konferenciákon vettünk részt. 2013- 

ban: 

- Alapellátási Konferencia 

- Védőnői Konferencia Budapest 

- Megyei Védőnői Továbbképző napok 

- -Továbbképző munkaértekezlet 

- -Magiszter Óvoda szervezésében továbbképző napok (Rejtelmes Mesevilág) 

- -Korai fejlesztésről 

- -Gyermekvédelemről 

- -Méhnyakrákszűrésről 

Az értekezleteknek főként a Nyíregyházi Főiskola, illetve a Kistérségi Népegészségügyi 

Intézet ad otthont, s a pontszerző továbbképzések nagy részének szervezést is ők végzik, 

kiegészülve a Magyar Védőnők Egyesületének (MAVE) nagyszabású rendezvényeivel. 

Lehetőség szerint részt veszünk a Jelzőrendszeres tanácskozásokon.  

 

Kapcsolatok: 

A családok egészségének megőrzése érdekében hatékonyan együttműködünk a 

- háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, szinte napi 

rendszerességgel, 

- gyakran konzultálunk gyermekgyógyász, nőgyógyász szakorvosokkal, 

egészségügyi szakdolgozókkal, 

- Szociális intézményekkel, dolgozókkal, 

- Gyermekvédelmi Szolgálattal, ugyancsak napi kapcsolatban vagyunk, 

- Gyámhivatallal,    

- Családsegítő Szolgálattal, 

- Nevelési Tanácsadóval, pszichológussal, gyógytornásszal, 

- Oktatási, nevelési intézményekkel, 

- Civil Szervezetekkel, Vöröskereszttel, 

Fejlesztési szükségletek: 

 

A technika fejlődése, és a védőnői munka kiteljesedése újabb kihívások elé állít bennünket.  
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Ezen okok miatt korszerűbb, modernebb munkafeltételek váltak szükségessé. 

Jelentéseink nagy része számítógépre feltöltendő adathalmaz, a kommunikációt és a 

különböző jelentések, beszámolók gyors és pontos elkészítését és továbbítását megkönnyítené 

egy gyorsabb internet.  

A papírmunkához szükség lenne egy kisebb teljesítményű fénymásolóra. 

A tanácsadó helyiségei kicsik, szűkösek. A 6 körzeti védőnő egy irodában, azaz 

munkaszobában dolgozik ( kb.15 m
2 

–es irodában).  

Az elkerített kis helyiségben zajlik a méhnyakrák szűrés, magzati szívhang hallgatás, illetve a 

négyszemközti bizalmas beszélgetésekre is csak itt van lehetőség.  

 A tanácsadó kialakítására a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 4. számú melléklete 

tartalmaz előírásokat: 

A tanácsadó kialakítása 

A tanácsadónak 

a
) 

a műszaki előírások, tárgyi feltételek, szakmai feladatok, valamint a munkavédelmi és 

higiénés követelmények figyelembevételével kialakított, a négyszemközti védőnő-gondozott 

találkozásra is alkalmat adó helyiséggel, 

b) várószobával, gyermekkocsi tárolóval, 

c) mellékhelyiségekkel (mosdó, WC, külön személyzeti,) 

kell rendelkeznie. 

A tanácsadónak jól megközelíthetőnek, akadálymentesnek kell lennie. Biztosítani kell a 

megfelelő fűtést, világítást, valamint a hideg, meleg folyóvizet. 

Amennyiben legalább két védőnő dolgozik egy tanácsadóban, részükre munkaszobát kell 

biztosítani. 

 

Nincs gyermekkocsi tároló, a várószobába hideg időben hűvös van, mivel az ajtó közvetlenül 

ebbe a helyiségbe nyílik. (Ezt már szakhatóság is észrevételezte korábbi jegyzőkönyvében.)  

A tanácsadó alapfelszerelését 5. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelethez 
határozza meg: 

Ezek közül szükséges az audiométer, különböző méretű mandzsetta, hűtőtáska, nyomtató, 

másoló beszerzése. 

 

Nemcsak a védőnői munkát könnyítené meg, hanem a várandósok vizsgálatokhoz jutását is 

segítené, ha a nőgyógyászati szakrendelés keretében, mellett lehetőség lenne helyben 

elvégeztetni egyes ultrahang és NST vizsgálatokat. 

 

A beszerzéseket megpróbálja az intézmény pályázati forrásból biztosítani.(A pályázat 

benyújtásra került 2014. 03.07.) 
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A védőnői szolgálat részére új hűtő beszerzése megtörtént. A veszélyes anyagok tárolására 

alkalmas hulladékgyűjtő elhelyezésre került, egyeztetve a KÖMIR Kft. szolgáltató céggel. 

 

Az épület adottságaiból adódó hiányosság - a fentieken túl- nincs védőnői öltöző, 

(öltözőszekrény irattári funkciót tölt be), étkezési lehetőség nincs biztosítva. 

 

2012. januárjában a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel megszűnt a bűdi városrészben a 

tanácsadó működése. Az elmúlt év tapasztalatai alapján indokolt lenne egy tanácsadó ismételt 

kialakítása, működtetése. 

 

 

 

Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka 
TISZEK intézményvezetője 
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Iskola - egészségügyi beszámolók összesítése 
2012/2013-as tanév 

 
Tiszavasváriban az iskola-egészségügyi munkát ellátó orvosok és védőnők: 

 

 Tiszavasvári Középiskola, Szakközépiskola és Kollégium:  

 Orvos: Dr. Kádár István           Védőnő: Hrotkó Anita, Puskás Bernadett 

 

TÁI Kabay János Iskolai Egysége:  

Orvos: Dr. Mérnyi Ágnes        Védőnő: Hrotkó Anita 

   Dr. Kodak István 

 

TÁI Vasvári Pál Iskolai Egysége:    

Orvos: Dr. Nyáguly István      Védőnő: Hrotkó Anita 

 

Magiszter Alapítvány Általános Iskola:     

Orvos: Dr. Mérnyi Ágnes     Védőnő: Puskás Bernadett 

   Dr. Kodak István 

 

Tiszavasvári KözépiskolaVáci Mihály Tagintézménye:     

Orvos: Dr. Tolna Klára       Védőnő: Puskás Bernadett 

 

Szorgalmatos Deák Ferenc Általános Iskola: 

 Orvos: Dr. Nyáguly István    Védőnő: Matyasovszki Judit 

 
Az iskola-egészségügyi szolgálat és a társszakmák között az együttműködés a szakmai 

irányelvek mentén valósult meg. 

 

A 2012/2013-as tanévben a tanulók egészségi állapotában nagy változás nem állt be az előző 

évekhez képest.  

A táblázatból azt látjuk, hogy egyes intézményekben továbbra is a fejtetvesség a legfőbb 

gond, illetve megjelentek a különböző fertőző bőrbetegségek (ótvar, rüh), valamint néhány 

iskolában még mindig jellemző a szülők hanyag magatartásából adódóan a szakorvosi 

vizsgálatok elmulasztása.  
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A fejtetvességgel kapcsolatban a 2012/13-as tanévben hatályos szakmai ajánlásnak 

megfelelően az iskolavédőnők a szűrővizsgálatokat elvégezték a kiszűrt gyermekek szüleit a 

tetvesség tényéről tájékoztatták, mivel a hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak rá, a 

nagymértékben fertőzött gyermekeket kezelték is.  

 

Ehhez a szer biztosítása a fenntartó feladata, ez nem minden esetben valósult meg, ahol nem, 

ott a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott 20 kezelésre elegendő tetűirtót.  

 

Jelentős segítséget jelentett a tetvesség elleni védekezésben is a fokozottan érintett iskolákban 

az ún. Egészségőrök alkalmazása, akik egyéb tevékenységükkel is segítették az iskola-

egészségügyi munkát (gyermekek vizsgálatokra, vérvételre, védőoltásra kísérése).    

Az egyéb szűrési eredmények az országos átlaghoz alkalmazkodnak. (mint pl. szemészeti 

eltérések, testsúlyproblémák, mozgásszervi eltérések stb.) 

 

A 2012/2013-as tanév iskola-egészségügyi munkája számokban: 

 Beszámoló szempontjai Magiszter 
Alapítványi  
Általános 
Iskola 

T.vasvári 
Általános 
Iskolák 
Kabay 

Vasvári 
Pál 
Általános 
Iskolai 
egység 

Váci Mihály 
Gimnázium 
Tagintézmény 

Deák Ferenc 
Általáno 
Iskola 
Szorgalmatos 

Tiszavasvári 
Középiskola, 
Szakiskola 
és Koll. 

Összesen: 

1. Iskolákban gondozott 
tanulók száma 
(beíratottak száma) 

434 fő 705 fő 169 fő 293 fő 195 fő 614 fő 2410 fő 

Ebből veszélyeztetett:  

Szomato – mentális 
okból  

13  fő 89fő 13 fő 4 fő 19 fő 24 fő 162 fő 

Szociális okból 399 fő 29 fő 135 fő 25 fő 56 fő 155fő 799 fő 

2. Szűrések folyamán 
leggyakoribb 
elváltozások 
 

 

Mozgásszervi 
elváltozás 
(Gerincferdülés, 
Lúdtalp) 

114 fő 287 fő 58 fő 35 fő 25 fő 80 fő 599 fő 

Testsúlygyarapodás 
(Obesitas, kóros 
soványság)  

48 fő 44fő 18 fő 56fő 35fő 75 ő 276 fő 

Szemészeti elváltozás 26 fő 26 fő 8 fő 51 fő 6 fő 33 fő 150 fő 
Magas vérnyomás 
betegség  

         4 fő     2 fő 1 fő 3 fő 1 fő 38 fő 49 fő 
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2012/2013-as tanévben a Tiszavasvári iskola-egészségügyi rendszerben 
megvalósult feladatok: 

 
a. Az általános iskolákban az oltások időben megtörténtek (DTap, MMR, 

Hepatitis-B) 

b. Nem kötelező védőoltásként a Hepatitis A elleni oltás a Magiszter Alapítványi 

Általános Iskola, a Váci Mihály Tagintézmény és a Tiszavasvári Középiskola 

azon tanulói számára, akiknek szülei ezt az oltást kérték 

c. Oltásról vagy orvosi vizsgálatról való hiányzás esetén családlátogatások 

végzése.   

d. Páros osztályokban a törvény szerint előírt védőnői és orvosi szűrővizsgálatok 

lezajlottak; 

e. A kiszűrt tanulókat szakorvoshoz irányítottuk (pl.: szemészet, orthopédia, 

kardiológia); 

f. Egészségnevelési órákat tartottunk az alábbi témakörökben: 

Sem a jogszabály, sem az iskola az előadások számát, témáját nem határolja be, azt 

mindig az adott korcsoportnak igényei, problémái alapján állítjuk össze és egyeztetjük le 

az osztályfőnökökkel.  

1. Serdülőkor sajátosságai (ált. 5.,6.,7.,8.,9. évfolyamokban) 

2. Társ- és önismeret, (középiskola) 

3. Káros szenvedélyek, (felső évfolyamok, középiskola – igény szerint) 

4. Párkapcsolat, nemi betegségek, fogamzásgátlás (középiskola, ált. iskolák 

végzősei) 

Fejtetvesség, személyi 
higiéné  

360 fő 

 

15 fő 35 fő 0 13 fő 21 fő 444 fő 

3. Az iskolaorvos által 
megvizsgáltak közül 
szakorvosi vizsgálatra 
utalt tanulók száma 

91 fő 178 fő 24 fő 52 fő 8 fő 180 fő 533 fő 

  

Ebből gyanú 
igazolódott 
 
 

22 fő 140 fő 18 fő 26 fő 6 fő 43fő 255 fő 
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5. Szexuális felvilágosítás, (7., 8. évfolyam és középiskola) 

6. Testi higiéniáról (tetvességről, intim higiénia, stb.), (alsó évfolyamokban) 

7. Fogápolás (1.,2. évfolyam) 

8. Egészséges életmód, egészséges táplálkozás (5.,6. évfolyam, gimnázium) 

9. továbbá igény szerinti témák alapján előadások 

 

A TÁI Kabay János Iskolai Egység, a Vasvári Pál Iskolai Egység, a Tiszavasvári 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium illetve a Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény 

Egészségnapi Programjában vettünk részt; és a Magiszter Alapítványi Általános Iskola 

egészség és sportnapján való aktív közreműködés. 

 

Az iskolavédőnők által felkészített tanulók nagyon szép eredményeket értek el különböző 

versenyeken: 

Elsősegélynyújtás:  

Gyermek kategória megyei 2. helyezés: Deák Ferenc Általános Iskola (felkészítő: 

Matyasovszki Judit) 

Ifjúsági kategória megyei 3. helyezés: Váci Mihály Gimnázium (felkészítő: Puskás 

Bernadett) 

Csecsemőgondozás: 

Gyermek kategória megyei 1. helyezés Kabay János Iskolai Egység (felkészítő: 

Hrotkó Anita). A csapat az országos versenyen 19 megyéből a 11. helyezést szerezte 

meg. 

Ifjúsági kategória megyei 4. helyezés Váci Mihály Gimnázium (felkészítő: Puskás 

Bernadett) 

- Városi egészségnapon való részvétel, aktív közreműködés. 

- Egészségnap szervezése valamennyi intézményben a 2013/2014-es tanévre.  

- Havonkénti és az év végi jelentések elkészítése.  

- Rendszeres tisztasági szűrések végzése, annak jelentése havonta az ANTSZ felé. 

- Az iskolafogászati ellátás folyamatosan működött (a Magiszter Alapítványi Iskola 

kivételével, ahol tudomásunk szerint nincs iskolafogászati ellátásra szerződés), 

beosztás szerint mentek a tanulók, a szükséges kezelések megtörténtek.   
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Kitűzött céljaink: 
 

-  Pediculosis (tetvesség). Impetigo (ótvar) és scabies (rühösség) visszaszorítása az 

iskolai egységekben. (Kapcsolat felvétel megtörtént az ÁNTSZ Járványügyi- és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival és Ifjúságvédelmi felelősökkel.); 

- Az egészségőrökkel való folyamatos együttműködés 

- A kiszűrt tanulókat szakorvoshoz irányítjuk és szeretnénk, ha minél több tanuló menne 

el a szakorvoshoz és juttatnák vissza kapott leleteket részünkre. 

- „Egészségnap – szűrővizsgálattal és kóstolással” c. rendezvény szervezése az összes 

iskolai egységekben (2012/2013-as tanévben); 

- Pályázatokban való részvétel az egészségmegőrzés témájában; 

 

2013/2014-es tanévtől személyi változások történtek: 

A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Vasvári Pál Iskolai egység 

védőnője Dobai Enikő.  

 

 

Tiszavasvári, 2014. március 3. 

 

Iskolavédőnők 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői 
megbízásának betöltéséhez szükséges intézkedésekről. 

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 3 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 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 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

73/2014.(III.27.) Kt. sz. 
határozata 

 

Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői megbízásának betöltéséhez 
szükséges intézkedésekről 

 

1/. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyesített Óvodai Intézmény 

jelenlegi vezetője, Moravszki Zsoltné intézményvezetői 2009. július 16. napjától fennálló 

megbízásának 2014. július 15. napjával történő lejártára tekintettel a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC törvény 67.§ (7) bekezdése alapján kezdeményezi, hogy az Egyesített 

Óvodai Intézmény nevelőtestülete tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy támogatja-e 

Moravszki Zsoltné második ciklusra történő megbízását pályáztatási eljárás lefolytatása 

nélkül. 
 

2./ A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a határozatban 

foglaltakról tájékoztassa, Moravszki Zsoltné intézményvezetőt, valamint az Egyesített Óvodai 

Intézmény nevelőtestületét, és gondoskodjon a nevelőtestület nyilatkozatának beszerzéséről a 

jelenlegi intézményvezető második ciklusra történő megbízása tárgyában. 
 

3./ A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy az Moravszki Zsoltné 

intézményvezető második ciklusra történő megbízásáról megalkotott nevelőtestületi 

nyilatkozatot 2014. április hónapban megtartott rendes képviselő-testület ülésre terjessze a 

testület elé az intézményvezetői megbízásról szóló döntés meghozatala érdekében. 

 

Határidő: 2014. április 30.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a TISZEK által benyújtani kívánt ROMA KULTÚRA 
támogatására vonatkozó ROM-RKT-14 kódszámú pályázatról. 

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 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 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 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
74/2014.(III.27.) Kt. sz.  

határozata 
 
A TISZEK által benyújtott ROMA KULTÚRA támogatására vonatkozó ROM-RKT -14 

kódszámú pályázatról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TISZEK által benyújtani kívánt 
ROMA KULTÚRA támogatására vonatkozó ROM-RKT -14 kódszámú pályázatról 
című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Tiszavasvári Szociális,- Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ által ROM-

RKT -14 kódszámú pályázati kiírás „B” komponensére benyújtott ROMA KULTÚRA 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtását tudomásul veszi. 

 

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

tájékoztassa a polgármestert. 

 

Határidő: esedékességkor    Felelős: TISZEK intézményvezetője 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgáltató   Központra vonatkozó Intézkedési Terv 
jóváhagyásáról. 

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 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 1 igen szavazattal, 3 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elutasítását 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

75/2014. (III.27.) Kt. számú  
határozata 

 
A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központra 

vonatkozó Intézkedési Terv jóváhagyásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A Tiszavasvári Szociális-, 

Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központra vonatkozó Intézkedési Terv 

jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális 

Hatóság és Ellenőrzési Osztálya által 2013. november 3-án lefolytatott SZ-C-01/00073-

54/2013. ügyiratszámú jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok pótlására szolgáló Intézkedési 

Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

Határidő: azonnal, illetve az   Felelős: az Intézkedési Tervben megjelölt 

Intézkedési Tervben megjelölt határidő        személyek 

 



 

59 

 

 

 

Felkéri a polgármestert a határozatot küldje meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális Hatóság és Ellenőrzési Osztálya részére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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75/2014.(III.27.) Kt. sz. határozat melléklete 

 
INTÉZKEDÉSI  TERV 

 

Tárgyi feltételek 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális 

Hatósági és Ellenőrzési Osztálya SZ-C-01/00073-37/2013. ügyiratszámon 2013. július 1. 

napjától 2014. december 31. napjáig ideiglenes működési engedélyt adott ki az idősek 

otthona, valamint fogyatékos személye otthona vonatkozásában. 

Engedélyezett férőhelyek száma összesen: 220 fő, ebből idősek otthona: 122 fő, valamint 

fogyatékos személyek otthona: 98 fő.  

Ellátási terület: Magyarország közigazgatási területe. 

SZ-C-01/00073-40/2013. ügyiratszámon tanúsítvány kiadása megtörtént.  

 

A határozatlan idejű működési engedély kiadásának feltétele, hogy az intézmény 

fenntartójának valamennyi hiányzó és a hatályos jogszabályokban előírt feltételt biztosítani 

kell az alábbiak szerint:  

- a fenntartó köteles gondoskodni az intézményi székhely kötelező minimális szakmai 

létszámáról, és szakképesítési feltételeiről; 

- a fenntartó köteles pótolni az intézmény hiányzó tárgyi feltételei az „A” és „B” jelű 

épületekben: 

 az egy főre jutó 6 m2/fő minimális lakóterület biztosításával; 

 az egy lakószobában legfeljebb 4 személy elhelyezhetőségére vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítéséről; 

 tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, illetve nemenkénti illemhely 

kialakításával; 

 betegszoba, látogató fogadására és mentálhigiénés gondozásra alkalmas helyiségek, 

továbbá gondozási egységenként legalább 20 m2 alapterületű közösségi együttlétre 

szolgáló helyiség kialakításával; 

 az épületek akadálymentes megközelíthetősége és az épületen belül az akadálymentes 

közlekedés biztosításával (rámpa, kapaszkodó korlát megépítése, az épületen belül a 

küszöbök eltávolítása, megfelelő szélességű folyosók kialakítása, kapaszkodók 

felszerelése, továbbá az „A” jelű épület padlójának szükséges mértékű pótlása); 

 a két szállásépületben a magas ellátotti létszámra tekintettel nővérhívó jelzőrendszert 

szükséges kiépíteni; 

- a „C” jelű épületben: 

 mentálhigiénés gondozásra és látogató fogadására alkalmas helyiségek kialakításával; 

 az intézmény konyhájának, étkezőjének a vonatkozó jogszabályi követelményeknek 

megfelelő felújításával vagy kiváltásával.  

 

 
1. „…Az épületben belső felújítási munkálatokat végeztek, ugyanakkor a működési 
engedélyben felsorolt hiányosságok nem kerültek pótlásra. Az épület építészeti 
megoldásai továbbra sem teszik lehetővé az akadálymentes közlekedést. Az intézmény 
egész területén csak az „A” épületben található 1 kétágyas betegszoba. Tekintettel az 
ellátottak magas létszámára és hanyatló állapotukra indokolt több betegszoba 
kialakítása a fertőzésveszély megakadályozása és a szakszerű, elkülönített 
beteggondozás érdekében.” 
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Intézkedések: 
 

Az épület felújítási munkái a működési engedélyben felsorolt hiányosságok pótlása, 

kiküszöbölése érdekében folynak:  

kapaszkodó korlát felszerelése megtörtént, a küszöbök eltávolításra kerültek, a szobákban a 

kapaszkodók felszerelése megtörtént,  az A kastély épület padlója a női szakaszon járólappal 

leburkolásra került. 

 

A C-D épület egy épület, így közös mentálhigiénés szoba áll rendelkezésre. A „D” épület a 

„C” épület toldalékaként épült, egy épületegyüttest alkot. A „C” épület mentálhigiénés 

gondozásra alkalmas helyisége a „C” épület részeként megépült „D” épületben található.  

 

A folyosót nem tudjuk szélesíteni az épület adottságainál fogva. 

A nővérhívó rendszer felszerelése megtörtént, minden épületben rendelkezésre áll.  

 

Az intézmény konyhájának HACCP felülvizsgálatára 2014. februárjában került sor. Így a 

követelményeknek megfelel. 2013. december 1. napjától az intézmény minden nap meleg 

vacsorát és 15 féle diétát biztosít. 

 

A betegszoba kialakítása minden épületben megtörtént, melyet mint ellenőrzésre felkért 

társhatóság az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat jegyzőkönyvben is 

dokumentálta 2013. decemberében. Nem tartotta indokoltnak több betegszoba kialakítását. 

 

A” jelű épületben 1 db 2 ágyas, „B” épületben 1 db 3 ágyas, a „C” épületben 1 db 1 ágyas 

betegszoba került kialakításra.  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. március 01. napjával a Városi Kincstár nevű 

intézményt bízta meg a TISZEK gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatainak ellátásával. 

(4/2014. (I.13.) Kt. számú határozat, ) 

Az ennek következtében felszabaduló helyiségekből lehetőség nyílik négy személy 

elhelyezésére alkalmas lakószoba kialakítására. Ezáltal az intézményi ellátottak elhelyezési 

körülményei javulnak.  

Fentiek következtében az ellátottakra jutó zuhanyzó és mosdók száma is növelésre kerül. 

Továbbá lehetőség nyílik további, négyszemközti beszélgetésre alkalmas látogató fogadására 

alkalmas helyiség kialakítására. 

 

Feladat:  
a. további lakószobák és ehhez fürdőkád vagy zuhanyzó, illetve nemenkénti illemhely 
kialakítása, számának növelése a zsúfoltság elkerülése érdekében 
b. Az intézmény konyhájának tisztasági festése, burkolatainak javítása 
 

Felelős: intézményvezető                                           Határidő: 2014. 12. 31. 

 

2. „…A B” épüle t egyszintes, az ellátottak 4, 3,  valamint kétágyas lakószobákban 
kerültek elhelyezésre. A külső és a belső akadálymentes közlekedés nem biztosított. Az 
épületben kizárólag egy fürdőszoba és egy mellékhelyiség található.” 
 
Intézkedések: 
B” épület bejárati ajtaját cserélni indokolt fotocellás bejáratra az akadálymentesség biztosítása 

érdekében.  
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Az infrastrukturális hiányosságokat az intézmény megpróbálja pályázati forrásokból 

megvalósítani, illetve lehetőségeihez képest az intézmény költségvetéséből megoldani.  

 

Fentiek alapján kértük, hogy a Főigazgatóság támogassa fenti fejlesztések megvalósulását a 

pályázatok benyújtásakor hozzájáruló nyilatkozat megadásával, illetve a feladatfinanszírozás 

elszámolásakor a fejlesztési költségek elszámolhatóak legyenek. 

 

Feladat:  
a. az újabb (előző pontban vállalt ) lakószobák és ehhez fürdőkád vagy zuhanyzó, illetve 
nemenkénti illemhely kialakítása, számának növelése a zsúfoltságot ebben az épületben 
is csökkentené 
b. bejárati ajtót fotocellás bejáratra cserélni 
 

Felelős:  intézményvezető                                                    Határidő: 2014.12.31. 

 

 

3. „…A miniszteri rendelet 42. § (1)-(2) bekezdései értelmében ha e rendelet másként 
nem rendelkezik, a bentlakásos intézményi lakószobában legfeljebb négy személy 
helyezhető el. Négynél több személy egy lakószobában csak kivételesen indokolt esetben, 
valamint soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén lehet elhelyezni, figyelemmel 
az Szt 92/K § (5) bekezdésében megállapított korlátra.” 

 

Intézkedések:  
A Főigazgatósággal történt egyeztetés eredményeképpen az önkormányzat lakóotthon 

kialakítására kíván pályázni az elkövetkezendő 3 évben, ugyanis a kastély épületének 

kiváltása pályázat elnyerése esetén valósulhatna meg. A fogyatékos személyek ápoló-gondozó 

otthona tekintetében támogatott lakhatás bevezetése Tiszavasvári családi házak 

megvásárlásával valósulhatna meg. 

 

Feladat: pályázat épületkiváltásra, támogatott lakhatás bevezetése 

 

 

Felelős:    fenntartó                                                                Határidő: 2016.12.31 

 

 

 

III. Az intézmény szolgáltatásai 
…”Felhívom az intézményvezető figyelmét, az  Szt. 92/K. § (6) bekezdés b) pontja 
alapján bentlakásos intézmény esetén az ellátottak száma egyetlen napon sem 
haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám százöt 
százalékát.” 
Intézkedések: Az ellátotti létszám folyamatos figyelemmel kísérése figyelemmel fenti 

jogszabályi előírásokra. 
 
Felelős: intézményvezető                                                        Határidő: folyamatos 

              gondnok 
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V. Tájékoztatási kötelezettség, az igénybevételi eljárás vizsgálata.  

 

1. „A gondozási szükséglet megállapításáról szóló igazolást az intézmény kiállítja, 
ugyanakkor annak átadása az ellátott részére nem igazolt, és ez már az ellenőrzés során 
a két évvel ezelőtt készült  205-25/2011/SzGy. számú jegyzőkönyvben is megállapításra 
került hiányosságként.” 
 

Intézkedések:  A gondozási szükséglet megállapításáról szóló igazolás egy példányát, 

valamint az értékelő adatlap másolatát egy példányban az igénylőnek és törvényes képviselője 

részére, a korábbi gyakorlattól eltérően (sima belföldi kézbesítés), belföldi tértivevénnyel 

ellátva, postai úton kerül kézbesítésre, mely tértivevény az intézmény példánya mellé 

csatolásra kerül, illetve személyes átvétel esetén az intézmény példányán aláírásával igazolja 

az átvételt. 
 
Felelős: intézményvezető                                                  Határidő: azonnal, folyamatos 

             gondnok 

 

 

2. „Az ellátását igénylőket az intézmény írásban értesíti a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátás biztosításáról. Az erről szóló értesítés fejlécében tévesen szociális 
alapszolgáltatás biztosítása van nevesítve.” 
 
Intézkedések: Az értesítés fejléce javításra került. 
 
Felelős: intézményvezető                                                  Határidő: azonnal 

             gondnok 

 
3. „A megtekintett megállapodásokban szerződő félként még a 2013. július 1. napját 
megelőző elnevezések szerepelnek úgy a fenntartó, mint az intézmény vonatkozásában, 
mely tekintve a jogutód nélküli megszűnést követő változásokat, érvénytelenné teszik a 
megállapodásokat. 
 

Intézkedések: nem igényel intézkedést 

 

Az intézmény 2013. július 01. napjától jogutódlással alakult át. A fenntartó szűnt meg jogutód 

nélkül.  Az intézmény átalakulásáról szóló tájékoztatás elkészült, viszont nem került lefűzésre 

a személyi anyagok közé. 

 
Feladat: a tájékoztatások lefűzése a személyi anyagok közé 
Felelős: intézményvezető                                                      Határidő: azonnal 

              gondnok 

 

4. „A megtekintett megállapodások tartalmazzák az ellátott/törvényes 
képviselő/legközelebbi hozzátartozó személyi igazolványszámát, mely nem minősül 
természetes személyazonosító adatnak.” 
 
Intézkedések: A megállapodásokban törlésre kerül a személyi igazolvány szám 
 

Felelős: intézményvezető                                                      Határidő: azonnal 

             gondnok 



 

64 

 

 

5. „Az intézmény által alkalmazott megállapodás tartalmazza továbbá az elmaradt 
térítési díjak behatására vonatkozóan az államigazgatási eljárás általános szabályiról 
szóló 1957. évi IV. törvény -, illetve az adózás rendjéről szóló 1990 évi XCI törvény 
szabályinak alkalmazására hivatkoznak, mely jogszabályok egyrészt nem hatályosak, 
másrészt a szociális szolgáltatások elmaradt térítési díjának behajtására nem vonatkoznak. 
 

Intézkedés/Feladat:  
a. A hatályos, ide vonatkozó Ptk, és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

szerepeltetése a megállapodásokban. 
   

Felelős: intézményvezető                                                             Határidő: azonnal 

              gondnok 

 

b. A megállapodások teljes körű felülvizsgálata 

 

Felelős: intézményvezető                                                             Határidő: 2014.05.31. 

 

6. „A megállapodások 8.5. pontja tartalmazza továbbá „– az egyszeri hozzájárulást 
megfizető személy” megnevezését, mely kifejezés az intézmény vonatkozásában nem 
értelmezhető. 
Intézkedések: A fenti szövegrész törlésre kerül. 

 

Felelős: intézményvezető                                                             Határidő: azonnal 

              gondnok  

 

7. „Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy a térítésmentesen biztosított 
szolgáltatások igénybevétele során tekintsen el a kérelmezők jövedelmének vizsgálatától. 
Intézkedések: A térítésmentes szolgáltatások esetében a jövedelemvizsgálatra nem kerül sor. 

 

Felelős: intézményvezető                                                            Határidő: azonnal 

             intézményvezető helyettes 

 

8.   „A megtekintett megállapodások tartalmazzák az ellátott nyugdíjas törzsszámát, 
személyi igazolványszámát, melyek nem természetes azonosító adatok, az ellátotti 
nyilvántartás vezetéséhez és a megállapodás megkötéséhez a jogszabály nem határozza 
meg kötelező tartalmi elemként.” 
 

Intézkedések/feladat: A megállapodásokból törlésre kerül a nyugdíjas törzsszám, valamint a 

személyi igazolványszám. 
 

Felelős: intézményvezető                                                          Határidő: azonnal 

              intézményvezető helyettes 
 

9. „Felhívom a fenntartó és az intézményvezető figyelmét az étkeztetés térítési díjának 
felülvizsgálatára, konkrét összegben való megállapítására és a változásról az ellátottak 
tájékoztatására.” 
 
Intézkedések: Intézményvezetői kezdeményezés a fenntartó felé a térítési díjak konkrét 

összegben történő meghatározására.(nettó és ÁFA, azaz fizetendő térítési díj) 

 

Felelős:  fenntartó és intézményvezető                                     Határidő: 2014. 04.30. 
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10. „ A nappali ellátást (idősek klubja) az ellátást igénylők írásban kérelmezik. …Az 
ellátottakkal kötött megállapodás is tartalmazza, hogy az ellátásért nem kell személyi 
térítési díjat fizetni.” 

 

Intézkedés: A térítésmentesen biztosítandó ellátások esetén jövedelemvizsgálatra nem kerül 

sor. 
Felelős: intézményvezető                                                         Határidő: azonnal 

              intézményvezető helyettes 

 

11. „Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy az Ir. hatályos rendelkezéseinek 
értelmében egyszerűsített előgondozás a nappali ellátás vonatkozásában 2013. április 1. 
napjától nem kötelező.” 

 

Intézkedések: Az egyszerűsített előgondozást intézményünk nem végzi. 
 

Felelős: intézményvezető                                                          Határidő: azonnal  

              intézményvezető helyettes 

 

12. „A szociális szolgáltatások működtetéséhez szükséges diszpécserközpontot a 
gyermekjóléti alapellátás szakdolgozói kezelik, fogadják a beérkezett hívásokat és 
értesítik a településeken dolgozó házi gondozókat a riasztásról.” 
 
Intézkedések:  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécserközpontja korábban az Időskorúak 

Gondozóházában (Kabay J. u. 21.)  – folyamatos munkarendben dolgozók közreműködésével 

– volt kihelyezve. Ezen szolgáltatás megszűnését követően a Kabay J. u. 23. szám alatt lévő 

Családok Átmeneti Otthonában került kialakításra a folyamatos munkarendben foglalkoztatott 

dolgozók bevonására.  
 
Feladat: Az integrált intézményben az idősek, illetve fogyatékos személyek otthonában lehet 

kialakítani a diszpécser központot. 
 

Felelős: intézményvezető                                                      Határidő: 2014. december 31. 

 

             

13. „Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy szociálisan rászorult kérelmezők 
esetében tekintsen el a jövedelem vizsgálattól.” 

 

Intézkedések:  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén – mint térítésmentes szolgáltatás – 

jövedelemvizsgálatot nem kezdeményez intézményünk.  

 
Feladat: megállapodás teljes körű felülvizsgálata  
Felelős: intézményvezető                                                       Határidő: 2014.07.31. 

              intézményvezető helyettes 
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VI. Dolgozói szakmai létszám 
 

1. „A 2012. évben alkalmazásra került dolgozók esetében a munkaköri leírásokat a 
helyszínen nem tudták rendelkezésre bocsátani.” 

 
Intézkedések: A munkaköri leírások pótlásra kerültek. 
 

Felelős: intézményvezető                                                       Határidő: azonnal 

 

 
2. „A gondozási szükségletet felméréssel kapcsolatos feladatok megnevezését az érintett 
szakdolgozók munkaköri leírása (intézményvezető ápoló, intézményi gondnok) nem 
tartalmazzák.” 
 
Intézkedések: A munkaköri leírások felülvizsgálata megtörtént. 
 
Felelős: intézményvezető                                                       Határidő: azonnal 

 

 

3. Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy az idősek otthonában az engedélyezett 
122 fő férőhelyhez viszonyítva 29 főállású ápoló, gondozó, valamint mentálhigiénés 
munkakörben 2,5 fő szakképzett munkatársat kell foglalkoztatni a jogszabályban előírt 
személyi feltételek teljesítése érdekében.” 
 
Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy az fogyatékos személyek ápoló-gondozó 
otthonában az engedélyezett 98 fő férőhelyhez viszonyítva 29 főállású ápoló, gondozó, 
valamint szociális, mentálhigiénés munkakörben 2 fő szakképzett munkatársat, 4 fő 
fejlesztő pedagógust és 1 szociális ügyintézőt kell foglalkoztatni a jogszabályban előírt 
személyi feltételek teljesítése érdekében.” 
 

Intézményünkben jelenleg 62 fő munkavállaló ápolói-gondozói feladatokkal van megbízva. 

30 fő ápoló-gondozó az idős ellátáson, 32 fő ápoló-gondozó munkatárs a fogyatékos 

ellátásban van foglalkoztatva. Osztályokon 58 fő dolgozik, 3 fő gyógyszerezési feladatokat lát 

el, és 1 fő intézményvezető ápoló áll alkalmazásban az intézményben. 

 
Továbbá ápolói feladatokat lát el 2 fő közmunkaprogramos munkatárs is (1 fő fogyatékos, 1 

fő idős ellátásban). A 62 fő munkatársból 7 fő segédápoló munkakörben foglalkoztatott 

munkavállaló, továbbá 1 fő közmunkaprogramos, összesen 8 fő szociális gondozó és ápoló 

képzésben vesz részt.  

 
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján: Azt a személyt, aki a munkakör betöltéséhez 
szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott, a felmentés ideje alatt a 
meghatározott létszámnormák teljesítése szempontjából szakképzettnek kell tekinteni." 
A fentiek alapján Intézményünk- ápolás tekintetében- mind a fogyatékos, mind az idős 
ellátás esetében a személyi és képesítési minimum-előírásnak maradéktalanul megfelel. 
 

Intézkedés: 
A zavaró, nem jogszabállyal egyező munkakör megnevezés megszűntetése (nem szoc. 

kisegítő, hanem ápoló, gondozó munkakör a megnevezés) 

 



 

67 

 

 

Jelenleg 1 fejlesztő pedagógus van, tehát még 3 fő fejlesztő pedagógus alkalmazása szükséges 

(ide egy fő az idősek klubjából kerül áthelyezésre, ezért 2 álláshely pályáztatása szükséges 

fejlesztő pedagógus munkakörbe) 

Jelenleg 4 fő mentálhigiénikus munkatárs van (ebből egy fizetés nélküli szabadságon), így 

szükséges 1 fő felvétele mentálhigiénés munkakörbe szintén pályáztatással. 

 

A munkakörök pályáztatása, illetve az álláshely engedélyezés előtt azonban meg kell 

vizsgálni annak lehetőségét, hogy a 62 fő ápoló, gondozó munkakört betöltők közül fejlesztő 

pedagógus vagy mentálhigiénikus munkakörbe – természetesen megfelelő végzettség, 

képesítése esetén - áthelyezhető-e valaki, vagy határozott idejű jogviszony miatt nem szűnik-e 

meg valakinek a munkaviszonya, így annak az álláshelyére történhetne meg a felvétel. Ennek 

eredményeképpen nem lenne vagy kevesebb plusz álláshely engedélyezésére van szükség.  

 

Feladat: Megvizsgálni az egyes munkakörök közötti áthelyezés lehetőségét, ennek hiányában 

létszámbővítés, 3 álláshely engedélyezése a fentiek alapján a fejlesztő pedagógus és 

mentálhigiénés munkakör biztosítása érdekében. 

 

 

Felelős: fenntartó                            Határidő: soron következő testületi ülésen 

             intézményvezető                                engedélyezést követően haladéktalanul 

 

 

4. „Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy a miniszteri rendelet 2. számú 
melléklete a nappali ellátásban (idősek klubja) 30 férőhelyre vetítve egy fő nappali 
ellátást vezető és egy fő szociális gondozó foglalkoztatását írja elő.” 
 

Intézkedések:  
A nappali ellátásban egy megfelelő szakképesítéssel rendelkező alkalmazott kinevezése, és a 

mentálhigiénés munkakörben foglalkoztatottak közül 1 fő klubvezetővé kijelölése. (így nem 

igényel a szakképesítés biztosítása további álláshelyet) 

 

Felelős: intézményvezető                                                        Határidő: 2014.04.01. 

 

5. „Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy a miniszteri rendelet 2. számú 
mellékletében foglaltak alapján 81 fő ellátotti létszám mellett 9 főállási házi gondozó 
foglalkoztatása szükséges.” 

 

Intézkedések:  
Jelenlegi ellátotti létszám nem haladja meg a 63 főt. Az ellátotti igény megjelenésével 

kezdeményezem a további 2 fő házi gondozó álláshely engedélyezését Tiszavasvári Város 

Önkormányzatánál. 

 

Felelős: intézményvezető                                                       Határidő: esedékességkor 

 

Tiszavasvári, 2014. március 14. 

 

 

Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka 
  intézményvezető 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére 
visszatérítendő támogatás biztosítása Leader pályázatok 
finanszírozása céljából. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
 
Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Tájékoztatta a képviselő-testület jelen lévő tagjait, hogy a határozat-tervezet, illetve az 

előterjesztés 2014. március 26-án került kiküldésre. Majd kérte a határozat-tervezet 

kiegészítést. A határozat-tervezet 2. sorában található a 188. § (2)-ben szöveg, melyet 

követően kötőjellel be kellene szúrni azt, hogy figyelemmel a Ptk. 12. § 1 bekezdésében 

foglaltakra. A határozat-tervezet többi része változatlan marad. Ezt követően elmondta, hogy 

a gazdasági társaságokról szóló törvény hatályát vesztette 2014. március 15-én. Majd 

tájékoztatásképpen elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén azért kérték a 

bizottság tagjaitól, hogy az előterjesztés zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra, mert az új Ptk., 

ami már szabályozza a tulajdonos ilyen irányú tevékenységét, nem engedi a nyilvános ülés 

tartását, viszont egy értelmező jogszabály lehetővé teszi a régi szabályok figyelembevételével 

a nyílt ülés keretében való tárgyalást. Az ülés, ami egyúttal taggyűlésként is funkcionál a 

Közétkeztetési Kft. taggyűlése nyílt ülésen tárgyalhatja az előterjesztést. A Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottsági ülésen felmerült egy kérdés, még pedig az, hogy a végső visszafizetésre 

nem lenne-e célszerű egy későbbi időpontot megállapítani, melynek jelen pillanatban 2014. 

december 31 a határideje, valamint felmerült, hogy 2015. március 31-el is meg lehetne 

állapítani az időpontot. Időközben egyeztetést folytattak a Kft. ügyvezetőjével, azonban a 

javaslat továbbra is az, hogy 2014. december 31. maradjon, amennyiben már november 

végén, december elején látható, hogy nem fogja tudni visszafizetni, csak egy későbbi 

időpontban, akkor egy testületi napirendi pontra lesz szükség és akkor a testület dönthet a 

meghosszabbításáról a visszafizetési határidőről.  

 

Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára 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 
kiegészítésekkel együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
76/2014. (III. 27.) Kt. számú 

 határozata 
 

(amely az 1/2014.(III.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 
 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás 
biztosítása Leader pályázatok finanszírozása céljából 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 188. § (2) bekezdésében – figyelemmel a Ptké. 12§ 1. bekezdésében 

foglaltakra – biztosított hatáskörében eljárva az alábbiak szerint határoz:  

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft.           

(továbbiakban: Kft.) részére Leader pályázatok (Városi Piac lefedése, illetve Gólyahír 

Gyermek és Ifjusági Tábor fejlesztése projekt) előfinanszírozása céljából visszatérítendő 

támogatást biztosít 20.000 e Ft összegben a határozat 1.sz. mellékletében szereplő 

megállapodásban foglalt feltételek mellett. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét az 1. pontban említett 

megállapodás aláírására.  

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés legközelebbi módosítását a fentiek 

figyelembe vételével készítse elő. 

 

 

 

Határidő: azonnal ill. folyamatosan   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

         Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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                                                            76/2014.(III.27.) Kt. sz. határozat 1. számú melléklete 
 
 

 MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza 

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

másrészről  Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4440 Tiszavasvári, Városháza 

tér 4.) képviseletében Gáll Antalné ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014.(III.27.) Kt. sz. határozata alapján a Tiszavasvári Város Közétkeztetési 

Nonprofit Kft., mint Támogatott részére Leader pályázatok (Városi Piac lefedése és a 

Gólyahír Gyermek és Ifjusági Tábor fejlesztése projekt) előfinanszírozása céljából 

20.000 eFt összegű visszatérítendő támogatást biztosít.  A támogatást a Támogatott a 

pályázatok finanszírozás igényeinek megfelelően egyösszegben, vagy részletekben, 

lehívó levél alapján hívhatja le.  

2. A folyósítás feltétele: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 50. § (5) 

bekezdése és az Ávr. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Támogatott átadja 

valamennyi fizetési számlájára vonatkozó Tiszavasvári Város Önkormányzata javára 

szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a 

pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés 

legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 

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

köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

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

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

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

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

kapcsolatban Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés 

megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján 

érvényesíti. 

4. A támogatás folyósítása a Támogatott által benyújtott lehívó levélen szereplő 

pénzforgalmi számlára történő átutalással valósul meg.                                      

5. A Támogatott köteles a támogatás összegét a Leader támogatások számlájára 

érkezését követő 3 munkanapon belül, de legkésőbb 2014. december 31.-ig átutalni a 

Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

6. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben 

meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, 

melynek alapján Támogatott köteles a támogatást egyösszegben 30 napon belül 

visszafizetni a Támogató részére a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított 

jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben.  

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

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

 



 

71 

 

 

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

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

elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

10. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek 

a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Tiszavasvári, 2014…………………. 

 

 

 

 

 

               Dr. Fülöp Erik                                                                    Gáll Antalné 
                polgármester                                                                        ügyvezető 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata                       Tiszavasvári Város Közétkeztetési                
                                                                                                          Nonprofit Kft. 
                   
                Támogató                                                                          Támogatott 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének bérezéséről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
 
Dr. Köblös Ibolya témafelelős szóbeli kiegészítése: 
A Közétkeztetési Kft. Alapító okiratának 8.1. pontja alapján a Kft. taggyűlése, tehát a 

Képviselő testület kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik a Kft. ügyvezetője díjazásának 

megállapítása. A határozat-tervezet azt tartalmazza, hogy az ügyvezető díját bruttó 10%-kal 

emelné meg a testület. A határozat-tervezetben foglalt javaslat indoka a Kft. ügyvezetőjének 

megnövekedett munkaterhe. Ezután tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kft-nél dolgozók 

bruttó bére is 10%-kal emelkedett 2014-ben és a mostani javaslatban szereplő díjazás-

emelkedése a Kft. költségvetéséből kerülne finanszírozásra. 

 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Pontosításképpen elmondta, hogy a dolgozók bére 5 %-kal emelkedett. Továbbá emlékeztette 

a testületet arra, hogy az intézményvezetői kiegészítéseket és juttatásokat a képviselő-testület 

már egy korábbi ülésén tárgyalta. Valóban nem csak közétkeztetési feladatok tartoznak az 

ügyvezető igazgatóhoz, hanem jelentős városüzemeltetési feladatok, mint például az ifjúsági 

tábor, illetve a városi piac üzemeltetése is, ezért is indokolt a határozat-tervezetben leírt 

javaslat.  

 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett 
kiegészítésekkel együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

77/2014. (III.27.) Kt. sz.  
határozata 

 

(amely az 2/2014. .(III.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérezéséről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1./ a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 138/2013. (V.23.) Kt. számú 

határozattal megválasztott ügyvezetőjének, Gáll Antalnénak, az ügyvezetői feladatok 

ellátásáért járó díját 2014. április 01. napjától bruttó 10 százalékkal megemeli, ezáltal az 

ügyvezető 2014. áprilisától 1. napjától bruttó 491.700.-Ft díjazásban részesül. 
 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a módosítás munkaszerződésen történő átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. március 31.                                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (11.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. 2014. február 22. 

Alkaloida "Lombik" Horgász 

Egyesület  Közgyűlés 

2.  2014. február 24. 

Pető Mária Terézia regionális 

vezető – MAPI Pályázatkészítő 

Iroda részéről  

Nyertes szervezetfejlesztési ÁROP 

pályázat - projektnyitó megbeszélés 

3.  2014. február 24. TISZATÉR LEADER Egyesület ülése 

4.  2014. február 25. 

Domina István az E. ON egyik 

munkatársa 

Helyszíni bejárás, kamerarendszer 

kiépítésével kapcsolatos 

megbeszélés 

5.  2014. február 25. 

Kovács Miklós a Kelet-Környezet 

Kft. ügyvezetője 

Hulladékszállítással kapcsolatos 

kérdések megbeszélése, illetve a 

közös cég kialakításának 

megbeszélése 

6.  2014. február 25. 

Kadét Ernő a Roma Sajtóközpont 

munkatársa Riport 

7.  

2014. február 25-

február 27-ig Hjalte Tin dán újságíró Riport Tiszavasváriról 

8.  2014. február 27. 

Fejes László az Alkaloida 

„Lombik” Horgászegyesület 

vezetője Aktuális kérdések megbeszélése 

9.  2014. február 27. Apparátusi értekezlet a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 

10.  2014. március 3. Polgármesteri fogadónap 

11.  2014. március 3. Városi Piaccal kapcsolatos egyeztetés 

12.  2014. március 4. Tiszavasvári Városi Televízió Interjú 

13.  2014. március 4. TISZATÉR LEADER Egyesület  Közgyűlés 

14.  2014. március 5. 

Sz-Sz-B Megyei Szilárdhulladék-

gazdálkodási Társulás-

Nyíregyháza Társulási Tanácsülés 

15.  2014. március 6. 

Tiszavasvári Szociális, 

Gyermekjóléti- és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ  Szociális nap 

16.  2014. március 7. 

Kovács Miklós a Kelet-Környezet 

Kft. ügyvezetője, Nagykovácsi 

János a Kelet-Környezet Kft. 

pénzügyi vezetője 

Hulladékszállítással kapcsolatos 

kérdések megbeszélése 

17.  2014. március 7. TISZEK Szakmaközi megbeszélés 
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18.  2014. március 10. Róka Sándor, Tóth Éva 

Lakótelepi fűtéskorszerűsítéssel 

kapcsolatos problémák 

megbeszélése 

19.  2014. március 10. Tiszavasvári Rendőrkapitányság Évértékelő értekezlet 

20.  2014. március 11. 

Kaczári István a Hankó László 

Zeneiskola intézményvezetője Aktuális kérdések megbeszélése 

21.  2014. március 11. 

Németh Zoltán a Tiszavasvári 

Önkormányzati Tűzoltóság 

parancsnoka 

Tűzoltóság költözésével 

kapcsolatos megbeszélés 

22.  2014. március 12. 

Baloghné Szűcs Zsuzsanna a 

Vasvári Pál Múzeum vezetője 

Múzeum költözésével kapcsolatos 

megbeszélés 

23.  2014. március 12. Csikós Sándor  

Nyertes és a folyamatban lévő 

belvíz pályázattal kapcsolatos 

megbeszélés 

24.  2014. március 12. 

Jantek László RDDC Kft. 

képviselője 

Belvíz pályázat megvalósításával 

kapcsolatos egyeztetés 

25.  2014. március 12. 

Szabó András a Tiva-Szolg Kft. 

ügyvezetője és a könyvvizsgáló 

A Tiva-Szolg Kft. jövőjével 

kapcsolatos egyeztetés 

26.  2014. március 13. 

Gaszperné Román Margit a 

TISZK ügyvezetője, Kutykó 

Róbert a TISZK gazdasági 

vezetője 

A TISZK jövőjével kapcsolatos 

megbeszélés, 2014. évi feladatok 

27.  2014. március 13. Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

28.  2014. március 15. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett 

ünnepi megemlékezés  

29.  2014. március 15. Nyírvasvári  Ünnepi megemlékezés 

30.  2014. március 17. Nyíregyházi Járásbíróság  

Dr. Rozgonyi József gépállomással 

kapcsolatos ügyében történő 

tanúmeghallgatás 

31.  2014. március 18. 

Baloghné Szűcs Zsuzsanna a 

Vasvári Pál Múzeum vezetője 

Múzeum költözésével kapcsolatos 

kérdések megbeszélése 

32.  2014. március 18. 

Bundáné Badics Ildikó jegyző, Dr. 

Groncsák Andrea a Városi 

Kincstár vezetője, Nácsáné dr. 

Kalán Eszter a TISZEK vezetője, 

Paronai János rendőrkapitány 

Cselekvési Terv kidolgozásával 

kapcsolatos feladatok megbeszélése 

33.  2014. március 22. I. Járási Gasztro Piknik 

34.  2014. március 24.  Leányvári Attila 

Sporttal kapcsolatos kérdéskörök 

megbeszélése 

35.  2014. március 25.  Szabó István Kör-Karéj 

Aktuális együttműködési kérdések 

megbeszélése 

36.  2014. március 26. 

Róka Sándor, László Zoltán, 

Kovács Istvánné, Tóth Éva 

Lakótelepi fűtéskorszerűsítés 

kapcsán felmerült problémák 

megbeszélés 
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A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–
testületi ülés között végzett munkájáról. 
 
Tárgy (12.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 9 fő.  
 
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
       78/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

 

114/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 

115/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 

116/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 

117/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 

124/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 

125/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 

132/2013.(V.23.)   Kt. számú határozat 

133/2013.(V.23.)  Kt. számú határozat 

153/2013.(V.30.)   Kt. számú határozat 

155/2013.(VI.12.)   Kt. számú határozat 

157/2013.(VI.12.)   Kt. számú határozat 

158/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 

168/2013.(VI.12.)   Kt. számú határozat 

171/2013. (VI.27.)   Kt. számú határozat 

172/2013.(VI.27.)   Kt. számú határozat 

174/2013.(VI.27.)   Kt. számú határozat 

181/2013. (IV.27.)   Kt. számú határozat 

182/2013.(VI.27.)   Kt. számú határozat 

192/2013.(VII.03.)   Kt. számú határozat 

194/2013.(VII.03.)   Kt. számú határozat 

195/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

196/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

197/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

199/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

200/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

201/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

203/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

http://www.tiszavasvari.hu/files/Testuleti/2014/01/01-30/lejart2014-01-30.doc
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204/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

206/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 

221/2013. (VII.25.)  Kt. számú határozat 

222/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 

227/2013.(IX.12.)   Kt. számú határozat 

235/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 

263/2013. (X.24.)   Kt. számú határozat 

229/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 

230/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 

233/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 

248/2013. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

249/2013. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

253/2013.(X.03.)   Kt. számú határozat 

257/2013. (X.03.)   Kt. számú határozat  

272/2013.(X.24.)   Kt. számú határozat 

273/2014.(X.31.)   Kt. számú határozat 

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

275/2013.(X.31.)   Kt. számú határozat 

285/2013 (XI.28.)   Kt. számú határozat 

290/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat  

291/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat  

298/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat 

236/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 

241/2013. (IX.30)  Kt. számú határozat 

247/2013. (IX.30.)   Kt. számú határozat 

254/2013. (X.03.)   Kt. számú határozat 

258/2013. (X.03.)  Kt. számú határozat 

259/2013. (X.03.)   Kt. számú határozat 

266/2013. (X.24.)   Kt. számú határozat 

267/2013. (X.24.)   Kt. számú határozat 

270/2013. (X.24.)   Kt. számú határozat 

276/2013. (X.31.)   Kt. számú határozat 

277/2013. (X.31.)    Kt. számú határozat 

279/2013.(X.31.)   Kt. számú határozat 

282/2013.(XI.14.)   Kt. számú határozat 

284/2013. (XI.14.)   Kt. számú határozat 

286/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat  

316/2013. (XII.18.)   Kt. számú határozat  

287/2013. (XI.28.)  Kt. számú határozat 

292/2013. (XI.28.)               Kt. számú határozat 

293/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat 

297/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat 

299/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat 

308/2013.(XII.18.)   Kt. számú határozat 

309/2013.(XII.18.)  Kt. számú határozat 

310/2013.(XII.18.)  Kt. számú határozat 

311/2013.(XII.18.)  Kt. számú határozat 

312/2013.(XII.18.)   Kt. számú határozat 

313/2013. (XII.18.)   Kt. számú határozat 

6/2014. (I.13.)    Kt. számú határozat 
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7/2014. (I.13.)    Kt. számú határozat 

8/2014. (I.13.)    Kt. számú határozat 

9/2014. (I.13.)    Kt. számú határozat 

11/2014. (I.13.)   Kt. számú határozat 

12/2014. (I.30.)   Kt. számú határozat 

13/2014. (I.30.)   Kt. számú határozat 

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

24/2014. (I.30.)   Kt. számú határozat 

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

64/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

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

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

27/2014. (I.30.)   Kt. számú határozat 

37/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

38/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

39/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

40/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

41/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

42/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

43/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

44/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

51/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

56/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

57/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 

62/2014. (II. 20.)   Kt. számú határozat 

63/2014. (II. 20.)   Kt. számú határozat 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a 
Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett teljes eljárás 
véleményezési szakaszának lezárásáról. 

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 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2014. (III.27.) Kt. számú 
határozata 

 
A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 
Terv módosítására irányuló, a Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett teljes 

eljárás véleményezési szakaszának lezárása 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1) Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett teljes eljárás keretében lefolytatott 

véleményezési eljárás során beérkezett szakmai véleményeket megismerte, azok 

tartalmát elfogadja. 
 

2) Felkéri az Állami Főépítészt, hogy a végső szakmai véleményét a településrendezési 

eszköz elfogadásához adja meg. 

 

3) Felkéri a polgármestert, hogy a  
 

- döntést, valamint a beérkezett szakmai állásfoglalásokat küldje meg Dudás Ede 

megbízott főépítész részére 

- Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerint – a megbízott főépítész által – elkészített 

dokumentációt küldje meg az Állami Főépítész részére. 
 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a 
Mándi Sándor által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési 
szakaszának lezárásáról. 

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 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

80/2014. (III.27.) Kt. számú 
határozata 

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

Terv módosítására irányuló, a Mándi Sándor által kezdeményezett teljes eljárás 
véleményezési szakaszának lezárásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1)Mándi Sándor és Szólláth Dávid által kezdeményezett teljes eljárás keretében lefolytatott 

véleményezési eljárás során beérkezett szakmai véleményeket megismerte, azok tartalmát 

elfogadja. 

 

2)Felkéri az Állami Főépítészt, hogy a végső szakmai véleményét a településrendezési eszköz 

elfogadásához adja meg. 

 

3)Felkéri a polgármestert, hogy a  

 

- döntést, valamint a beérkezett szakmai állásfoglalásokat küldje meg Dudás Ede 

megbízott főépítész részére 

- Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerint – a megbízott főépítész által – elkészített 

dokumentációt küldje meg az Állami Főépítész részére. 

-  

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés Pásztor István által kezdeményezett Bajcsy-Zsilinszky 
E. u. 52. sz. alatti 240 hrsz-ú ingatlan helyi védettség alá vonásáról. 

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 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
81/2014. (III.27) Kt. számú 

határozata 
 
Pásztor István által kezdeményezett Bajcsy-Zsilinszky E. u. 52. alatti 240 hrsz-ú ingatlan 

helyi védettség alá vonásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1) Támogatja a Pásztor István (Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 54.) kezdeményezését, 

miszerint a 27/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési 

Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására sor kerüljön. 

 

2) Elrendeli a Tiszavasvári, 240 hrsz-ú ingatlanon található 20. század elején épített 

lakóépület és gazdasági épület helyi védettség alá vonását. 

 

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 Pásztor István (Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 54. sz.) 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 (16.np.): Előterjesztés a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, 
üzemeltetett önkormányzati tulajdonú csatornák átadásáról. 

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 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

  
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
82/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 
 

A Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, üzemeltetett önkormányzati 
tulajdonú csatornák átadásáról 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1995. évi LVII. törvény 45/D §-a 

alapján az alábbi döntést hozza:  
 
1.) Tiszavasvári Város Önkormányzata felajánlja a határozat 1. sz. mellékletben szereplő 

csatornákat üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv, 

azaz Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.) részére. 

 
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Tiszántúli Vízügyi 

Igazgatóság elnökét, illetve a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat igazgatóját. 

 
 

Határidő: 2014. március 31.                       Felelős: Dr. Fülöp Erik 

                                                         polgármester 
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1. számú melléklet a 82/2014. (III.27.) Kt. számú határozathoz 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 számú támogatással 
megvalósuló „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári 
Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében” 
elnevezésű projekt támogatás elemeinek megelőlegezésére szolgáló 
hitelkeret megszüntetéséről. 

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 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

83/2014. (III.27.) Kt. sz. 
határozata 

 
Az ÉAOP-4.1.1./A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló „Férőhelybővítés és 

komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés 
érdekében” elnevezésű projekt támogatás elemeinek megelőlegezésére szolgáló hitelkeret 

megszüntetéséről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉAOP-4.1.1./A-11-2012-0006 

számú támogatással megvalósuló „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári 

Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében” elnevezésű projekt 

támogatás elemeinek megelőlegezésére szolgáló 1-2-13-4400-0232-8 számú hitelkerettel 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 
1. Kinyilatkozza, hogy a hitelkeretből további összeget nem kíván lehívni, a fel nem használt 

   keretről lemond. 

 

2.Kéri a számlavezető pénzintézettől jelen határozat kézhezvételét követően a hitelkeret 

   megszüntetését. 

 

3.Felkéri a polgármestert jelen határozatban foglaltakról tájékoztassa az OTP Bank Nyrt. 

   nyíregyházi igazgatósága képviselőit. 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi 
összesített közbeszerzési tervéről. 

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 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

84/2014.(III.27.) Kt. sz. 
határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei, illetve gazdasági társaságai 2014. 
évi összesített közbeszerzési tervéről 

 

(amely a Tiva-Szolg Kft.-re vonatkozóan az 1/2014.(III.27.) számú alapítói határozatnak, 

 a Közétkeztetési Nonprofit Kft.-re vonatkozóan a 3/2014.(III.27.) alapítói határozatnak 

minősül) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII.  törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi közbeszerzési tervét a 

jelen határozat 1/a.-1/h. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági társaságai 2014. évi közbeszerzési 

tervét a jelen határozat 2/a és 2/b. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja 

3. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt, az intézmények vezetőit, illetve a gazdasági 

társaságok ügyvezetőit a terv folyamatos aktualizálására. 

4. Felkéri a jegyzőt és a gazdasági társaságok ügyvezetőit a terv nyilvánosságának 

biztosítására. 

5. Felkéri a polgármestert tájékoztassa jelen határozatról a gazdasági társaságok 

ügyvezetőit. 
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 Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

                                                                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző  

                                                                                      Gáll Antalné ügyvezető 

                                                                                      Szabó András ügyvezető 
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  84/ 2014.(III.27.) Kt. sz. határozat 1/a. sz. melléklete 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
 
 

Közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

 
 
 
 

CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megindításának 
tervezett 
időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

I. Árubeszerzés       

       

II. Építési beruházás       

  „Nemleges” 
 

 

   

III. Szolgáltatás-
megrendelés 

      

       

IV. Építési koncesszió       
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V. Szolgáltatási koncesszió       

       

                                  
                          

Tiszavasvári, 2014. ……………………. 

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester jegyző 
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TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE                  84/2014.(III.27.) KT. SZ.HAT.1/B. SZ.MELLÉKLETE                                                                                                                                          
              

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy 
a szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés   
 

    
 

  

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

 II. Építési beruházás 
   

    
 

  

 „Nemleges” 

  
 

  
 

 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

     
 

 

     
 

 

IV. Építési koncesszió       

     
 

 

     
 

 

V. Szolgáltatási koncesszió       

 
BUNDÁNÉ BADICS ILDIKÓ 
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EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNY 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE       84/2014.(III.27.) KT.SZ.HATÁROZAT 1/C.SZ.MELLÉKLETE 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés   
 

    
 

  

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

 II. Építési beruházás 
   

    
 

  

 „Nemleges” 

  
 

  
 

 

 III. Szolgáltatás-megrendelés   
 

    
 

  

     
 

 

     
 

 

IV. Építési koncesszió       

     
 

 

     
 

 

V. Szolgáltatási koncesszió       

     
 

 

MORAVSZKI ZSOLTNÉ 
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VASVÁRI PÁL MÚZEUM 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE                      84/2014.(III.27.) KT.SZ.HATÁROZAT 1/D.SZ.MELLÉKLETE 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés   
 

    
 

  

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

 II. Építési beruházás 
   

    
 

  

 „Nemleges” 

  
 

  
 

 

 III. Szolgáltatás-megrendelés   
 

    
 

  

     
 

 

     
 

 

IV. Építési koncesszió       
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TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE             84/2014.(III.27.) KT.SZ.HATÁROZAT 1/H.SZ.MELLÉKLETE 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy 
a szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés   
 

    
 

  

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

 II. Építési beruházás 
   

    
 

  

„Nemleges” 

  
 

  
 

 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

     
 

 

     
 

 

IV. Építési koncesszió       

     
 

 

     
 

 

V. Szolgáltatási koncesszió       

     
 

 

         REZNEK ISTVÁNNÉ 
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                                                                                                                          84/2014.(III.27.) KT.SZ.HATÁROZAT 2/A.SZ.MELLÉKLETE 
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

2014. évi közbeszerzési terve 
 

 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés           

Rész száma 1 Elnevezés: 

TEJTERMÉKEK 
15500000-3 

közösségi 
értékhatárt 

elérő 

  
 

 

Rész száma 2 Elnevezés: 

KENYÉR, 

PÉKSÜTEMÉNY 

15600000-4   

 

 

Rész száma 3 Elnevezés: 

TŐKEHÚS 
15100000-9   

 
 

Rész száma 4 Elnevezés: 

BAROMFI HÚS ÉS 

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, 

HAL 

15100000-9 

15200000-0 

Kbt. 2.rész, 
XII.fejezet 

szerinti eljárás 

2014.04.hó 

A szerződés aláírását 
követő 12 hónap nem 

Rész száma 5 Elnevezés: 

MIRELIT ZÖLDSÉG, 

GYÜMÖLCS 

15800000-6   

 

 

Rész száma 6 Elnevezés: 

FRISS ZÖLDSÉG, 

GYÜMÖLCS, TOJÁS 

15300000-1 

15100000-9 
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Rész száma 7 Elnevezés: 

SZÁRAZÁRU 
15800000-6   

 
 

      

 II. Építési beruházás           

       

       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási 
koncesszió       

       

       

 

 

 

                Gáll Antalné s.k. 

                      ügyvezető 
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                                                                                                            84/2014.(III.27.) KT.SZ.HATÁROZAT 2/B.SZ.MELLÉKLETE 
 

2014. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

       

 II. Építési beruházás           

  
  

           „Nemleges” 
 

 
 

       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

       

       

Szabó András s.k.  
  ügyvezető
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett 
tevékenységéről. 

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 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

85/2014. (III.27.) Kt. sz. 
határozata 

 
a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről 

 
1.Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel 

a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót 

megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát a 

hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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85/2014.(III.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.   
Tel: (+36 42) 404-444 Fax: (+36 42) 404-444  
E-mail: nyiregyhaza.kir@katved.gov.hu 
 

 

szám: 233-1/2014/NYH.HT 

 
 

 

 

 NYÍREGYHÁZA  

HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 

2013. 

ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N y í r e g y h á z a 
 

 
 
 

mailto:okf.hivatal@katved.gov.hu
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BESZÁMOLÓ  
A NYÍREGYHÁZA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG  

2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
1. Bevezető 

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KVK) szervezeti elemeként 

működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) a hatályos 

jogszabályok és szervezetszabályzó eszközök alapján végezte az elmúlt évben a tevékenységét. Az 

általános feladatainkat a szakmai iránymutatásoknak és előírásoknak megfelelően, a féléves 

ellenőrzési és felügyeleti tervekben, a havi naptári és ellenőrzési tervekben foglaltaknak 

megfelelően végeztük. A 2013. év lényegében az első év volt, amikor a katasztrófavédelem és a 

tűzoltóság átalakítása már véglegesen megtörtént, nem történtek szerkezeti, és személyi változások. 

Kivételt képez, hogy az év elején a közigazgatási rendszerben bekövetkezett változással egy időben 

a magalakított járások területére 4 katasztrófavédelmi megbízott került kinevezésre, akik a 

területükön az átfogó katasztrófavédelmi feladatokat látják el, a HTP állományában, és a HTP 

parancsnokának irányítása alatt. 

 

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság felépítése: 
2013. január 1 –ével az új állománytábla alapján a következőképpen alakult a feltöltöttség: 

A hivatali munkarendben dolgozó állomány: 

 Tűzoltóparancsnok 1fő 

 Tűzoltóparancsnok-helyettes  1fő 

 Műszaki biztonsági tiszt  1fő 

 Katasztrófavédelmi Megbízott  4fő 

Az készenléti szolgálatot teljesítők állománytáblája alapján 111 fő, de a zárolt, be nem töltött 

státuszok miatt a tényleges létszám 104 fő az alábbiak szerint: 

 

 Szolgálatparancsnok  2 fő kinevezett 1 fő megbízással 

 Rajparancsnok  3 fő megbízással, 3 fő nincs betöltve  

 Szerparancsnok  3 fő 

 Különleges szerkezelő  36 fő 

 Beosztott tűzoltó  15 fő 

 Gépjárművezető  48 fő 

Szolgálatszervezés 

A szolgálati csoportok 35-34-35 fős létszámmal működnek, az állománytábla szerinti létszámkeret 

37 fős készenléti létszámot tartalmaz szolgálati csoportonként. A napi szolgálatot 23-24 fővel látjuk 

el, ha az összes készenléti szer üzemképes. Az első három szer állományának csökkentésre 

engedélyt kaptunk Igazgató Úrtól, így az I. szer 6 fővel, II. szer 5 fővel, III. szer 4 fővel állt 

készenlétben, illetve vonult.  

A jelenlegi feltöltöttség mellett a túlóra keletkezése elkerülhetetlen, figyelembe véve a képzések, 

orvosi vizsgálatok, betegszabadságok átlagos értékeit, illetve az egyéb berendeléseket. Jelenleg 1 fő 

tiszti átképzőn vesz részt a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban.  

Túlóra keletkezése elkerülhetetlen volt főleg a létszám fel töltetlensége miatt, de a 150 órát nem 

haladta meg, mivel szolgálat menetes napokkal kompenzálható.  

Március 14-15-én keletkezett hó helyzettel kapcsolatosan a szolgálat megerősítésre került 6 fő 

berendelésével, részükre a túlmunka kifizetésre megtörtént. 
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Június 6-tól 12-ig a Dunai árvízi védekezésben 45-fő Nyíregyházi Tűzoltó vett részt, a Pilismaróti 

védekezésben 41-fő, a Bátaszéki védekezésben 4-fő vett részt.  A meghatározott feladatokat 

fegyelmezetten, szakszerűen, végrehajtották. Részükre a túlmunka kifizetésre megtörtént. 

 

Tűzoltás, műszaki mentés 
A 2013-as év a tűz- és káresetek számát vizsgálva kevesebb káreseményt hozott, mint az 

előző év. A csapadékos időjárás következtében sokkal kevesebb tűzeset történt a szabad területeken, 

az esetszámokat vizsgálva a tűzesetek száma kevesebb, mint a műszaki mentések száma. A 

tűzesetekkel kapcsolatosan a tűzmegelőzési tevékenységekkel kapcsolatos lakosság tájékoztatás, 

figyelmeztetés esetlegesen bírságok kiszabása jelentősen hozzá járult a szabadterületen történt 

tűzesetek csökkenéséhez. Továbbá az eset számok csökkenésének oka a működési területünk 

jelentős csökkenése.  

A tűzoltóság működési területe jelentős mértékben csökkent, a Nyíradonyi és a Baktalórántházai 

Katasztrófavédelmi Őrs megalakulásával.  

- Baktalórántháza vonul Apagy, Nyírtét, és Ramocsaháza településekre,  

- Nyíradony vonul Balkány, Biri, Geszteréd településekre.  

- Borsod megyében megalakult a Cigándi Katasztrófavédelmi őrs 2013.november 01-én, amely 

Tiszatelek és Beszterec településsekkel tovább csökkentette a Nyíregyháza HTP működési 

területét.  

- Jelenleg 31 település mentő tűzvédelmét látjuk el.  

 

Vonulási statisztika a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén: 
 

A 2013-as év a tűz- és káresetek számát vizsgálva kevesebb káreseményt hozott, mint az előző év. 

A csapadékos időjárás következtében sokkal kevesebb tűzeset történt a szabad területeken, az 

esetszámokat vizsgálva a tűzesetek száma kevesebb, mint a műszaki mentések száma. A 

tűzesetekkel kapcsolatosan a tűzmegelőzési tevékenységekkel kapcsolatos lakosság tájékoztatás, 

figyelmeztetés esetlegesen bírságok kiszabása jelentősen hozzá járult a szabadterületen történt 

tűzesetek csökkenéséhez. Továbbá az eset számok csökkenésének oka a működési területünk 

jelentős csökkenése.  

 

Év 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Megyei összes 3573 5952 8225 4626 4475 3092 

Nyíregyházi Tűzoltóság  1875 3257 3199 2499 1328 965 

Tűzeset (+ utólagos tűzeset) 558 743+55 377+56 851+64 709+32 431 

Káreset, műszaki mentés 931 2181 2342 1355 384 534 

Téves riasztás, szándékosan 

megtévesztő jelzés 
324 278 424 229 203 177 
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Az alábbi táblázat a HTP tevékenyének, vonulásainak főbb mutatóit tartalmazza: 

 
 

A vonulások során a tényleges riasztási fokozatok: 
- I. Riasztási fokozat: 949 esetben   138 esetben Kiemelt 

- II. Riasztási fokozat:  8 esetben  5 esetben Kiemelt 

- III. Riasztási fokozat:  1 esetben   1 esetben  Kiemelt 

- IV. Riasztási fokozat:  0 esetben   0 esetben  Kiemelt 

- V. Riasztási fokozat:  1 esetben   1 esetben  Kiemelt 

 
A működési területen lévő 31 településen az alábbiak 
szerint alakultak az esetszámok: 
A működési területen lévő 31 településen az alábbiak szerint alakultak az esetszámok: 
HTP és ÖTP beavatkozási számok: 
Balsa:  1 

Buj:  7 

Demecser:  21 

Érpatak:  4 

Gávavencsellő: 17 

Ibrány:  86 

Kálmánháza:  12 

Kék:  15 

Kemecse  33 

Kótaj:  23 

Nagycserkesz: 20 

Nagyhalász: 40 

Nagykálló:  35 

Napkor: 19 

Nyírbogdány: 27 

Nyíregyháza:  630 
Nyírpazony:  19 

Nyírtelek:  31 

Nyírtura:  8 

Paszab:  13 

Rakamaz:  38 

Sényő:  7 

Szabolcs:  3 

Székely:  12 

Tímár:  7 

Tiszaeszlár:  10 

Tiszanagyfalu: 4 

Tiszarád: 11 

Újfehértó: 93 

Vasmegyer: 6 

Tiszabercel: 38 

Káresetfajta alapján: 
Állatbaleset:  6 

Egyéb:  91 

Elemi csapás:  73 

Életmentés:  47 

Épületomlás, magas épület baleset:  8 

Fa kidőlés:  75 

Gázszivárgás:  10 

Halott kiemelés:  5 

Közúti baleset:  107 

Omlásveszély:  8 

Robbanás:  2 

Rovar:  6 

Szénmonoxid mérgezés: 10 

Technológiai meghibásodás:  3 

Teher- vagy személyfelvonó baleset:  1 

Vasút, mozdony baleset:  1 

Baleset magasban:  1 

Baleset mélyben:  1 

Vizi baleset jégről mentés:  1 

Közlekedési eszközből kifolyt üza:  1 

Vízkárok: 16 

273
432

705
9
6

77
168

431
534

965

0 200 400 600 800 1000 1200

tűzeset

beavatkozást igénylő esemény

utólagos jelzés

téves jelzések

műszaki mentés
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A fenti kimutatásokból megállapítható, hogy a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

a tevékenységének jelentős részét (64 %) Nyíregyháza város közigazgatási területén teljesíti.  

A megyeszékhely területe 274,54 km
2
, melyen 118.185 fő él, a 2013-as adatok alapján. Ha a 

kirendeltséghez tartozó 4 járás adatait összevetjük a megyeszékhellyel, akkor 

megállapíthatjuk, hogy Nyíregyháza város a KVK illetékességi területének (1815 km
2
) 15%-

át teszi ki, mely területen a 4 járás lakossági adatait figyelembe véve (246.885 fő) a lakosság 

megközelítőleg 48%-a él. 

A Nyíregyházi HTP és a megyei összesített mutatók összevetése további adatokkal szolgál az 
állomány leterheltségére vonatkozóan, melyet az alábbi ábra szemléltet: 

 

A diagram adatai alapján megállapítható, hogy 2013-ban - megyénkben – a 

katasztrófavédelemhez érkezett segélyhívások igen jelentős részében közel egyharmadában a 

Nyíregyházi HTP állománya hajtotta végre a beavatkozást. A fent leírt adatok és 

viszonyszámok alapján megállapítható a Nyíregyházi HTP leterheltsége, valamint ennek okán 

indokolt a készenléti szer- és beavatkozó állomány számának fenntartása, illetve a 

lehetőségek szerinti fejlesztése. 

 

A HTP beavatkozásainak helyszínein 876 fő sérült személyen segítettünk, sajnos 12 fő hunyt 

el (műszaki mentésnél, balesetnél) az eseményekkel összefüggésben, továbbá 21 esetben 

indult tűzvizsgálat.  

Önkormányzati Önkéntes és Létesítményi Tűzoltóságok: 
Tűzoltóságok működése 
Nyíregyháza HTP működési területén található 2 Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és 8 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület melyek kötöttek együttműködési megállapodást a HTP-vel. 

Önkéntes Tűzoltó egyesületek és vonulási számok Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

Tiszabercel 0   Ibrány 31      Újfehértó 105 

Demecser 62  Újfehértó 20   Ibrány     177 

Gávavencsellő 6  Rakamaz  18  

Nagyhalász    23  Nagykálló 42 

Nyírbogdány (jelenleg érvényes EMÜ-vel nem rendelkezik) 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2013. évében:  
202 alkalommal segítették a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó parancsnokság munkáját:  

Létesítményi Tűzoltó parancsnokságok a tűzoltóság működési területén:  

Michelin Hungária Kft. Létesítményi Tűzoltóság 

3573

5952

8225

4626 4475

3092

1875 (52%)

3257 (55%) 3199 (39%)
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DUNAPACK Papír és Csomagolóanyag Rt. Létesítményi Tűzoltóság 

 

 

Vonulási statisztika, Újfehértó Önkormányzati Tűzoltóság: 

 
 
Vonulási statisztika, Ibrány Önkormányzati Tűzoltóság: 
 

 
 
A Nyíregyháza HTP az Újfehértó ÖTP és Ibrány ÖTP szakmai irányítását és felügyeleti 
ellenőrzését a 13/2012. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés alapján került végrehajtásra. 
Az ÖTP-ok negyedéves felügyeleti ellenőrzése végrehajtásra került. Az ellenőrzések során 
megállapítást nyert, hogy szakmai tevékenységük eleget tesz a meghatározott 
követelményeknek. Az állomány kiképzése a továbbképzési tervek alapján folyik. Technikai 
eszközeik karbantartott, a műszaki követelményeknek megfelelnek. Az ellenőrzések során 
nagyobb, ismétlődő hiányosság nem merült fel. 
A Nyíregyháza HTP működési területén lévő szaktevékenységet vállaló Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületek szakmai irányítását és felügyeleti ellenőrzését a 3/2013. számú BM OKF 

Utasítása alapján került végrehajtásra. Az egyesületekkel az együttműködési megállapodások 

megkötésre kerültek. Negyedéves felügyeleti ellenőrzésük végrehajtásra került. A 

szaktevékenységet vállaló egyesületek ellenőrzésük során megállapítást nyer, hogy az 

együttműködési megállapodásban foglaltak követelményeknek eleget tesznek. 
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Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2013-ban is pályázhattak eszközre, felszerelésre, 
üzemanyag költségre, két alkalommal, melyet a Nyíregyháza HTP véleményezte 
ellenőrizte és felterjesztette. Minden pályázó ÖTE elnyerte a támogatást. 
 

2013-ban ÖTE I. pályázaton nyert támogatások az alábbiak szerint alakultak: 
- Demecser ÖTE nyert összesen 328.355.-Ft-ot, ebből üzemanyag költségre 74.000.-Ft-

ot, tűzoltó gépjármű, tűzoltó technika javítás, felújítás és felülvizsgálatra 164.136.-Ft-ot, 
tűzoltó technikai és védőeszközt 57.219.-Ft értékben, valamint oktatásra 33.000.-Ft-ot. 

- Gávavencsellő ÖTE nyert összesen 337.494.-Ft-ot, ebből tűzoltó technikai és 
védőeszközt 324.294.-Ft értékben, valamint oktatásra 13.200.-Ft-ot. 

- Nagyhalász ÖTE nyert összesen 346.094.-Ft-ot, ebből felújított légzőkészüléket 
296.888.-Ft értékben, tűzoltó technikai és védőeszközt 49.206.-Ft értékben. 

- Nagykálló ÖTE nyert összesen 330.323.-Ft-ot, ebből tűzoltó technikai és védőeszközt 
286.923.-Ft értékben, valamint oktatásra és PÁV vizsgálatra 43.400.-Ft-ot. 

- Rakamaz ÖTE nyert összesen 244.032.-Ft-ot, ebből üzemanyag költségre 54.000.-Ft-ot, 
tűzoltó technikai és védőeszközt 172.432.-Ft értékben, valamint oktatásra 17.600.-Ft-ot. 

- Újfehértó ÖTE nyert összesen 251.117.-Ft-ot, ebből tűzoltó technikai és védőeszközt 
201.117.-Ft értékben, oktatásra és PÁV vizsgáltra 50.000.-Ft-ot. 

2013-ban ÖTE II. pályázaton nyert támogatások az alábbiak szerint alakultak: 
- Demecser ÖTE nyert 237.500.-Ft-ot EDR rádióra, Nagykálló ÖTE 237.500.-Ft-ot nyert 

szintén EDR rádióra, továbbá Újfehértó ÖTE nyert 400.000.-Ft-ot szertár építésre, 
felújításra, bővítésre. 

A 2013. év jelentősebb káreseményei az alábbiak voltak: 
2013. március 14-19 közötti szélsőséges időjárás következtében (hó helyzet) a Tűzoltóság 
58 db káreseménynél avatkozott be. 
A komplex tevékenységi kört érintően a március 14-én az országban bekövetkezett rendkívüli 

időjárás következtében a kirendeltség területének nagy részén több napra megszűnt az 

áramszolgáltatás, rendkívüli hó-eltakarítási munkákat kellett végezni. A helyzet kezelése 

érdekében, a kirendeltség folyamatosan segítette a megyei veszélyhelyzet kezelő központ és a 

települések tevékenységét. A lakosság védelme érdekében a feladat végrehajtásba 

bekapcsolódtak a HVB-k elnökei. A téli rendkívüli hidegre való tekintettel 25 településen 

melegedő helyek beüzemelésére volt szükség. 

 

A tűzoltóság állományába tartozó Katasztrófavédelmi 

megbízottak, rendkívüli időjárásból, illetve adódó 

ideiglenes elhelyezések végrehajtásában, a márciusi 

hosszantartó áramkimaradással járó viharkár 

időszakában segítették a települések polgármestereit, 

folyamatos kapcsolattartással részt vettek a 

kirendeltségi adatszolgáltatások, jelentések 

összeállításában. A Katasztrófavédelem illetve a 

Tűzoltóság aggregátorokat biztosított a rászoruló 

Önkormányzatok részére. Tűzoltóink a káreseteknél 

történt beavatkozásokon kívül közreműködtek a 

kijelölt melegedőhelyek eszközeinek a kiszállatásában berendezésében. 

Beavatkozás típusa Szám 

 
Gépjárműmentés 

12 

Elemi csapás - viharkár 3 

Fa kidőlés 26 

Közúti baleset 16 
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Tűzesetek: 
2013. április 19-én KGST piac pavilontűz 
A Műveletirányító ügyeletre érkezett be a tűzjelzés, amely szerint Nyíregyháza, Tokaji úton, a 

piacon ég egy raktár. A 
tűzhöz a nyíregyházi 
tűzoltók három 
gépjárműfecskendővel, egy 
vízszállító és egy magasból 
mentő különleges szerekkel 
vonultak, illetve a 

Katasztrófavédelmi 
Műveleti Szolgálat is részt 
vett az esemény 

felszámolásában. A tűzoltók kiérkezésekor egymás mellé épített 8x11 méteres üzlet, a 
mellette lévő 2db. 6x6m-es, az üzlet mögött elhelyezkedő 8x5 méteres, továbbá 1x1,5 méteres 
raktárakban égtek az ott tárolt háztartási felszerelések és ágyneműk teljes terjedelmükben, a 
hatalmas füst messziről látszott. A tűz oltásának idejére a területet lezárták és kiürítették. Az 
épületeket áramtalanították. A tűz körülhatárolása 13 óra után pár perccel valósult meg. 
Személyi sérülés nem történt. Az utómunkálatok hosszabb időt vettek igénybe, ehhez (a 
beavatkozó állomány váltása céljából) a kisvárdai és baktalórántházi tűzoltókat is riasztották. 
A tűz végleges eloltása 4 db "D" 3 db "C" és 1 db Létrasugár segítségével 18 óra előtt pár 
perccel történt meg. A beavatkozó egységek a tűz oltása során a raktárakból 1 db 11,5 kg- os 
PB gázpalackot is kimentettek. A tűzeset során személyi sérülés nem történt. A tűz 
keletkezési okának megállapítására tűzvizsgálati eljárás indult. 

2013. május 31-én Nyíregyháza Szent Flórián tér 
– és szobor avatás 
Május 31-én a rendőrséggel és a büntetés 
végrehajtással közösen rendvédelmi nap került 
megtartásra. A rendezvényt a város főterén a 
Katasztrófavédelem Központi Zenekara térzenével 
nyitotta meg. Ezután statikus és dinamikus 
bemutatók színesítették a rendvédelmi napot: a 
tűzoltók egy diszkóbalesetet szimuláltak, ahol a két 
összeütközött személygépkocsiba szorult embereket 
mentették, majd a rendőrség kutyás bemutatója és a 

büntetés-végrehajtás zárkafeltörési akciója volt látható. A rendezvény fénypontjaként Szent 
Flórián szoboravatásra került sor Nyíregyházán. A szobrot az Apáczai Csere János Általános 
Iskola melletti téren állították, melyet ettől a naptól Szent Flórián térré kereszteltek. 

2013. június 6-12 Dunai árvíz 

A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság állományából a 
Pilismaróti árvízi (június 6-12) védekezésben 41 tűzoltó 
vett részt. Az árvízi védekezésben részt vevő állomány 
munkája elősegítette a bordás megtámasztások időben 
elkészülését még az árhullám tetőzése előtt. Az 
árhullám tetőzőse után a szabolcsi állománynak nagy 
szerepe volt a gátak 

állapotának 
fenntartásában 

megőrzésében. A 
védekezés során a 

nyíregyházi tűzoltók észlelték a gát sérüléseit, omlást, 
repedést, buzgárokat, gátcsuszást, át ázást. Az észlelt 
gátsérüléseket időben jeleztük a vízügyi szakembereknek, és 
azok javítását időben elvégeztük. A társ szervekkel a 
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feladatok végrehajtása és az együttműködés probléma mentesen zajlott. A szabolcsi tűzoltó 
állomány fegyelmezetten, szakszerűen végrehajtotta a meghatározott feladatokat 

2013. július 11-én Nyíregyháza Nyírség út 53 
Két személy emelőkosaras gépjárművel tetőjavítási munkálatokat végzett 
a tulajdonukban lévő házon. A munkálatok közben egy 33 éves férfi a 
gép mellett a kezelőszervnél a másik 60 éves személy a kosárban 
dolgozott. Eddig ismeretlen okból a házuk előtt kb: a 10 méter magasan 
húzódó magas feszültségű vezetékhez irányították a gépezetet, ahol az ott 
tartózkodó személy a hátával hozzáért a légvezetékhez, mely áramütés 
következtében égési sérüléseket szenvedett a felső testén, a mentőápoló 
elmondása alapján 2 illetve 3 fokú égési sérülései keletkeztek kb:20% k-
ban. A lent tartózkodó személy eszméletét vesztette, kiérkezésünkkor a 
mentők megpróbálták újraéleszteni, sikertelenül. A helyszínen életét 
vesztette. Az égési sérült férfit mentő helikopter szállította Debrecenbe, súlyos életveszélyes 
állapotban. a kiérkező E-n ON munkatársai áramtalanították a kérdéses útszakaszt. A 
helyszínt a Rendőrség munkatársai biztosították, kik a sérült elszállítása után megkezdték a 
helyszínelést. A helyszínelést követően az emelőkosaras gépjárművet összecsomagoltuk, és 
biztonságos helyzetben rögzítettük.  

2013. augusztus 11-én Kis vakond tábor tűzeset 

Egy tábor területén lobbant lángra egy 10x15 
méteres faépület Nyíregyháza – Sóstón a 
Szódaház utcában. Az egyik közelben lakó 
fiatalember jelzett a tűzoltóknak. Elmondása 
szerint vastag fekete füst szállt az égig, mintha 
gumit égetnének. Jelzése után hamarosan 
megérkeztek a nyíregyházi tűzoltók három 
gépjárműfecskendővel és egy vízszállító 
különleges szerrel, továbbá a Katasztrófavédelmi 
Műveleti Szolgálat is vonult a tűzesethez. A 
tűzoltást az áramtalanítást követően két irányból 4 
db. „C” sugárral kezdték meg a beavatkozó 
egységek. A tűz keletkezésének idejében, a 
táborban gyerekek nem tartózkodtak. A tűz 
körülhatárolása a beavatkozás megkezdését 

követő 13. percben megtörtént, ennek köszönhetően az nem terjedt át a szomszédos 
épületekre. A tűzoltás során az épületből 2 db11,5 kg- os PB gázpalack is kimentésre került. 
A beavatkozást a kint lévő egységek 15 óra után pár perccel fejezték be.  

2013. szeptember 30-án Nyírtelek, Tokaji út 30. 
A jelzett helyen kukorica – siló terményszállító rendszerében keletkezett 
technikai meghibásodás miatt beizzott a silóban tárolt kukorica. Kiérkezés 
után a tároló oldalát több helyen motoros roncsvágó használatával 
megbontottuk, a takarmányt eltávolítottuk. 1 db „C” sugár használatával 
az izzást megszüntettük.  

2013. október 3-án Nyíregyháza Derkovits út 137 Vibracoustic Kft 
A jelzett helyen egy kültéri, 2,5* 5 m-es tűzveszélyes 

folyadéktároló kamrában égett a benne tárolt éghető 

folyadék. Két fő dolgozó égési sérüléseket szenvedett, akiket 

a mentő elszállított a helyszínről. A tároló a nyomás hatására 

megnyílt és a tűz átterjedt a mellette tárolt műanyag 

raklapokra, melyekből égett kb. 40 db. A tüzet 1 db „D” és 
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egy db „C” habsugárral oltottuk el, valamint működött egy védősugár is. A kamrában tárolt 

további éghető folyadékok, veszélyes anyagok, szerves oldószerek, vulkanizáló folyadékok 

beazonosítását a KML végezte el. A KMSZ helyszíni szemlét készített. 

2013. november 14-én Nyíregyháza Debreceni út 263. bútorraktár 
A jelzett helyen egy 2500 négyzetméteres raktárépületben 1100 
négyzetméteren égett a bútorgyártáshoz használt fa, textil, 
szivacs. Kiérkezésünk előtt a dolgozók a tűz oltását megkezdték, 
a közművek kizárását elvégezték. Az épületből az ott dolgozók 
kijutottak, közülük személyi sérülést senki sem szenvedett. A 
tűz veszélyeztette a közvetlen környezetében lévő szomszédos 
raktárt. A tüzet 6 db „c” sugárral és 2 db vízágyúval eloltottuk. 
A tulajdonos a helyszínen tartózkodott. A felszálló füst a 
lakosságot és a környezetét nem veszélyeztette. A beavatkozás 
során 2 fő tűzoltó I. fokú égési sérülést szenvedett, mindketten 
az alkarjukon. Sérüléseiket a mentők a helyszínen ellátták, 
szolgálatban maradtak. Az eset után tűzvizsgálat indult. 

Közösségi szolgálat 
A vonatkozó szabályozás alapján a 2012/13-as tanévben 7 középiskolával, a 2013/14-es 

tanévben 17 középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást. Ezen iskolák között két 

nagykállói, egy demecseri, egy tiszalöki és egy újfehértói középiskola esetében a kihelyezett 

szolgálatteljesítés feltételei biztosítottak. Nagykálló estében a helyi ÖTE, Tiszalök esetében a 

Tiszavasvári ÖTP már tartott foglalkozásokat az elmúlt év decemberében.  

A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a működési területén lévő Demecseri 

Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a Nagykállói ÖTE-vel, az Újfehértói ÖTP-vel - mint 

közreműködő szervezettel - kötött együttműködési megállapodást, mely alapján 

közreműködnek a közösségi szolgálat teljesítésében.  

A vidéki közösségi szolgálatteljesítés helyi szintű koordinálását részben a katasztrófavédelmi 

megbízottak végzik, részükre és valamennyi foglalkoztatást szervező és lefolytató ÖTE/ÖTP 

parancsnok részére CD-n oktató segédanyagokat biztosítottunk. A Nyíregyházi HTP a 

Demecseri ÖTE-vel kötött együttműködési megállapodás alapján, a kirendeltségi koordinátor 

szervezésével a Demecser ÖTE példaértékűen foglalkoztatott a 74 fő elsőéves gimnazista 

tanulót. 

Együttműködési megállapodás alapján a 2012/2013-as tanévben 298 fő tanuló teljesített 

közösségi szolgálatot a kirendeltségen. 

A tantermi szakirányú ismeretbővítő képzés képezte a foglakozások egy részét, de sor került a 

műveletirányítási, tűzjelzés adási és vételi tevékenység ismertetésére, éles jelzésvételek, 

riasztási feladatok, a laktanyai felszerelések bemutatására, karbantartás elvégzésére, szerelési 

feladatok - gyakorlás szintű - elvégzésére és tűzoltási feladatok ellátásában való 

közreműködésre. 

A Nyíregyházi HTP szolgálatparancsnoki és végrehajtói állománya is aktívan közreműködött 

a foglalkozások végrehajtásában. A közösségi szolgálat keretében többek között a biztonságos 

gázhasználattal kapcsolatos tudnivalók - diákok által kezelhető szintű - ismertetése történt 

meg.. A Demecseri kihelyezett közösségi szolgálatteljesítési helyszínen az árvízvédelemmel 

kapcsolatos tevékenységek (gátépítés, homokzsáktöltési és pakolási munkák) gyakorlati 

elsajátítására is sor került. 

 

 

 

 



 

107 

 

3. Munkavédelmi helyzet 
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen egészségvédelmi megbízott nincs, az 

irányítása alatt működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságon a megbízott műszaki 

biztonsági tiszti beosztásban lévő Tóth Tamás tü. zls látja el – a megyei munkavédelmi 

felügyelő szakmai iránymutatása mellett –a munkavédelemhez kapcsolódó tevékenységet. A 

belső szabályozók a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

munkavédelmi szabályzata, és mentési terv.  

A 2013. évben meghatározott munkavédelmi feladatok (revíziók, felülvizsgálatok, 

nyomáspróbák, oktatások, stb.) végrehajtást nyertek. 

A Nyíregyházi HTP-n az egészségvédelmi megbízotti feladatokat a 66/2012. sz. BM OKF 

Főig. Intézkedésben foglaltaknak megfelelően Tóth Tamás tű. zászlós és Lipták Gábor tű 

zászlós látja el. 2013 decemberében 7 fő vizsgázott munkavédelemből. 

A Hajdu Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 2013. októberében a 

munkavédelemmel foglalkozó személyek részére 1 regionális munkavédelmi továbbképzés 

történt. A továbbképzés fő célja elsősorban a jogszabályi változások és a BM OKF 

Főigazgatói intézkedések módosításának, valamint a 2013. évi átszervezésből adódó 

munkavédelmi feladatok ismertetése volt. 
A munkavédelmi szabályzatban valamint az éves képzési tervben meghatározottak alapján az 
elmúlt évben a készenléti állomány részére félévenként, valamint a gépkezelők részére 
negyedévente 1 alkalommal került sorismétlődő munkavédelmi oktatás megtartására, melyet 
oktatási naplóban rögzítettünk.  
Az oktatásról távol maradt dolgozók pótoktatása megtörtént. A hivatali munkarendben 
dolgozók ismétlődő munkavédelmi oktatása, valamint az 5 új felszerelő előzetes 
munkavédelmi oktatása az előírásoknak megfelelően került végrehajtásra. 
A készenléti szolgálat részére a fentieken túlmenően 2013. évben 2 alkalommal mindhárom 
szolgálati csoport részére rendkívüli munkavédelmi oktatásokat is tartottunk, melyet a 
munkavédelmi oktatási naplóba rögzítettünk.  
A rendkívüli munkavédelmi oktatásokat elsősorban az OKF munkabiztonsági főfelügyelője 
által kiadott témakörök szerint, valamint a munkavédelmet érintő jogszabályváltozások 
aktualitása szerint kerültek végrehajtásra. 
A munkavédelmi szabályzattal, kockázatértékeléssel, azok időszakos felülvizsgálataival a 

munkavégzéshez szükséges előírt okmányokkal, nyilvántartásokkal rendelkezünk.  

4. Ügyeleti rendszer helyzete 
A Nyíregyháza HTP híradó ügyeleti rendszere 2012. április 1-jével változásokon ment 

keresztül. A megyei híradó ügyeleti szolgálat leköltöztetésre került a városi ügyelet 

helységébe. Az újonnan felállt megyei művelet irányítási szolgálat így a HTP híradó 

ügyeletesével egy helységben látja el a szolgálatát. 

A Nyíregyháza HTP híradó ügyeleti szolgálat feladatköre is változott, mivel a 105 segélyhívó 

vonal fogadását már csak részlegesen fogadja, csak tömeges jelzés esetén, mivel a megyei 

ügyelet elsődlegesen kezeli a beérkezett 112 és 105 segélyhívó telefonszámokat. A HTP 

híradó ügyeletese szolgálat vezénylés alapján látja el a feladatait. 

 

5. Szervezett gyakorlatok összegzése, illetve a tűzoltóságok gyakorlatai 
ellenőrzési tapasztalatai  

Gyakorlatok, gyakorlások  
2013. évben Nyíregyháza HTP-n az éves kiképzési terv alapján 48 helyismereti gyakorlat, 

12 szituációs begyakorló gyakorlat és 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlat került 

végrehajtásra. A gyakorlatok átlag végrehajtási időtartama 90-120 perc közöttire tehető, a 
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Dunapack LTP és a Michelin LTP-kel egy-egy alkalom során került közös szituációs 

begyakorló gyakorlat végrehajtásra. Továbbá önkéntes tűzoltó egyesületek 3 helyszínen 

vettek részt helyismereti gyakorlat végrehajtásában.  
Kiképzési terven kívül 2013. november 26-án a Nyíregyháza repülőtéren tartott Rendőrség 
és a Katasztrófavédelem által közösen szervezett gyakorlaton vett részt Nyíregyháza HTP 
állománya, feltételezés szerint sugárzó anyagot szállító kis repülőgép kényszerleszállást 
hajtott végre. 
A szolgálati csoportok részt vettek a Baktalórántházai gyakorlópályán az MKI 
szervezésében lebonyolított éghető folyadékok tűzoltásának a gyakorlatán, mely nagyon 
hasznosnak bizonyult az állomány részéről. 
A gyakorlatok végrehajtása minden esetben megfelelő értékelést kapott, több gyakorlat 
végrehajtását a KMSZ és az Ellenőrzési Szolgálat is ellenőrizte. Az ellenőrzések során 
kisebb hiányosságok merültek fel a védőfelszerelések viselésének elmaradása, valamint a 
szerelési feladatok nem szabályzat szerinti szerelése miatt, amelyre minden esetben a hiba 
kiküszöbölése érdekében intézkedés kiadására került sor. 
A 2013. évi gyakorlatterven felül mindhárom szolgálati csoportnál végrehajtásra került 
mélyből-magasból mentési gyakorlat a kőlaposi gyakorlópályán, kishajó vezetési (rocsó) és 
vízből mentési gyakorlat a Tisza folyón Tokajnál, valamint tűzoltási gyakorlat a 
baktalórántházi kiképző pályán. 

 
6. Sport, Tűzoltó sport, rendezvények versenyek 

 A 2013-as évben is a napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része volt a rendszeres 

elméleti, gyakorlati továbbképzés és a fizikai állóképesség javítása érdekében a 

sportfoglalkozások tartása, amelyek a ciklikus kiképzési terv alapján zajlottak. 

A továbbképzés tervezéséért és szervezéséért én vagyok a felelős, melyet a koordinálásom 
mellett a parancsnok-helyettesem tervez. A szolgálatparancsnok felel a szolgálati 
csoportjában a továbbképzés végrehajtásáért. A továbbképzés naponta 3-5 óra kiképzésből áll.  
Az elméleti és szerelési foglalkozáson elsajátított ismereteket ellenőrző gyakorlatokon, 
szolgálati csoport ellenőrzések során kérjük számon.  Az év folyamán ismertetésre, oktatásra 
kerülnek a megjelent új jogszabályok, szabályzatok, utasítások, intézkedések. 
A fentebb felsoroltak, valamint a betervezett elméleti foglalkozások, a helyi és területi szintű 

helyismereti, szituációs és ellenőrző gyakorlatok is mind azt a célt szolgálják, hogy a 

beosztotti és szolgálatparancsnoki állomány minél gyorsabban haladjon a szakmai érés és 

tapasztalatszerzés útján.  
Megyei ellenőrző gyakorlaton vettünk részt 2013.02.05-én egy nyíregyházi telephelyű, ipari 
tisztítószereket átcsomagolásával foglalkozó üzemben. A feltételezett helyzet szerint, az üzem 
egyik raktárhelységében keletkezett tűz.  
Az idei évben az irányítói állomány részt vett a megyei tűzoltósási főfelügyelő által tartott 
tűzoltásvezetői továbbképzésen, ahol elméleti és gyakorlati ismereteiket bővíthették a 
résztvevők. 
Az irányító állomány több alkalommal vett részt szakmai továbbképzéseken, melyek 

megítélésem szerint frissítették, tovább emelték szakmai tudásszintjüket.  
Március hónapban a főigazgatói feladatszabás szerint részt vettem a Pécelen megtartott 1 
hetes vezetői képzésen, melynek ismereteit kamatoztathatom munkám során. Örömmel 
fogadtam, hogy az „alparancsnoki” állomány részére is megtartásra kerül rövidített formában 
a képzés, melyre június hónaptól regisztráltuk be szolgálatparancsnokainkat.  
A májusban megrendezett megyei szakmai versenyen a Nyíregyházi csapat csak a harmadik 
helyet szerezte meg.  
XI. „Lépcsők 2013” Megyei Lépcsőfutó Verseny csapat kategóriájának győztese a 

Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2 fős csapata lett, Borkó József tű. őrmester. és 

Szabó István tű. zászlós. 43,43-es, időeredménnyel. 
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Kispályás labdarúgó Bajnokság 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiírt Megyei Tűzoltó 

Kispályás Labdarúgó Bajnokságon vettünk részt. A Nyíregyházi tűzoltóság csapata második 

helyet ért el. 

7. Katasztrófavédelmi megbízottak 
A katasztrófavédelmi megbízottak által végrehajtandó feladatok a kirendeltség heti 

koordinációs értekezletén kerülnek meghatározásra a tűzoltóparancsnok részére, melyek napi 

szinten pontosításra kerülnek. A katasztrófavédelmi megbízottak részére a kirendeltség heti 

koordinációs értekezletét követően tart feladatszabást a tűzoltóparancsnok a heti feladatok 

vonatkozásában, továbbá naponta telefonon egyeztetnek a tervezett, illetve a végrehajtott 

feladatokról. A tűzoltóparancsnok által kiadott feladatok szakmai felügyeletét és 

koordinálását a kirendeltségi felügyelők és a hatósági osztályvezető végzik, melyről a 

tűzoltóparancsnokot folyamatosan tájékoztatják. A katasztrófavédelmi megbízottak részt 

vesznek a HTP és a kirendeltség havi értekezletén. 

A katasztrófavédelmi megbízottak feladatellátásuk során folyamatos kapcsolatot tartanak a 

települések polgármestereivel, közbiztonsági referenseivel, illetve a társ és együttműködő 

szervek, szervezetek képviselőivel. Ez a folyamatos kapcsolat biztosítja a felkészülés és 

védekezés során a gördülékeny feladat végrehajtást. 

A katasztrófavédelmi megbízottak első féléves tevékenységének eredménye egyrészt az 

általuk végzett szakfeladatok, illetve a saját illetékességi területük veszélyeztetettségének 

megismerése, amely a további munkájukat fogja segíteni. 

A rendkívüli időjárásból, illetve tűzesetekből adódó ideiglenes elhelyezések végrehajtásában, 

a márciusi hosszantartó áramkimaradással járó viharkár időszakában segítették a települések 

polgármestereit, folyamatos kapcsolattartással részt vettek a kirendeltségi adatszolgáltatások, 

jelentések összeállításában. Az illetékességi területen megrendezésre került szabadtéri 

rendezvények előkészítésében való közreműködésükkel növelték az ott részt vevők 

biztonságát. 

A kirendeltségi szintű polgári védelmi adattárak elkészítése, pontosítása biztosítja a 

veszélyhelyzet kezelés megfelelő szintű végrehajtását.  

A katasztrófavédelmi megbízottak illetékességi területen végezték: 

- belterületi lefolyástalan területek szemléje 

- veszélyes fák, fasorok ellenőrzése 

- közreműködés vis maior esemény ellenőrzésében (Kótaj, Rakamaz, Nyírtét, Tiszarád, 

Kemecse, Vasmegyer, Beszterec, Nyírpazony, Nyíregyháza, Kék, Demecser, Sényő, 

Tiszalök, Tiszadada, Nagykálló, Bököny, Érpatak, Újfehértó, Biri, Geszteréd, Szakoly, 

Kállósemjén) 

- lakossági riasztó eszközök ellenőrzése az E-On képviselőivel 

- helyszíni szemle ideiglenes elhelyezésekről 

- pv. szervezetbe beosztottak eskütételei ünnepségének szervezése, közreműködés a 

lebonyolításban, forgatókönyv elkészítése 

- riasztási és kommunikációs gyakorlat végrehajtása a HVB és az illetékességi terület 

településeinek közreműködésével 

- közreműködés a kirendeltségi ifjúsági verseny lebonyolításában 

- közreműködés a március 15-én bekövetkezett rendkívüli időjárás következtében 

felmerült feladatok végrehajtásában 

- belvízi védekezéssel kapcsolatos helyszíni szemlék lebonyolítása, jelentések 

felterjesztése 

- települési pv. szervezetek megalakítási terveinek elkészítése 
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- a polgári védelmi szervezetbe beosztott technikai eszközök adatainak pontosítása 

- közreműködés polgári védelmi adattár létrehozásában 

- járási mentőszervezet megalakításában való közreműködés 

- folyamatos kapcsolattartás az illetékességi terület polgármestereivel, jegyzőivel, 

közbiztonsági referensekkel, pv. ügyintézőkkel 

- együttműködésből adódó feladatok végzése (önkormányzatok, járási hivatal, vízügy) 

- részvétel vezetői értekezleteken, régióértekezleten (Debrecen, Miskolc) 

- részvétel hatósági felkészítéseken, vizsgákon 

- közreműködés a települési veszély-elhárítási tervek készítésében 

- szabadtéri tömegrendezvényekről a kirendeltség tájékoztatása, közreműködés a 

biztosítási tervek elkészítésében 

- KAP ellenőrzési tervek és adatrögzítések 

- új befogadó helyek felmérése (folyamatban) 

- nyári veszélyek tanuló ifjúsággal történő megismertetése 

- gumiabroncs lerakatok felmérése 

- ADR ellenőrzés végrehajtásában való közreműködés 

- zenés, táncos szórakozóhelyek ellenőrzésében való közreműködés 

- törzsvezetési gyakorlaton való részvétel (november) 

- téli időjárásra való felkészülés keretében a hóátfúvásos útszakaszokon kihelyezésre 

került hófogó rácsok ellenőrzése 

- hulladék szállítás felügyeletével kapcsolatos feladatok végzése, hulladék szállítási 

szerződések bekérése, a szállítás folyamatosságának nyomon követése 

- polgári védelmi szervezetek felkészítése, továbbképzése 

- önkormányzati védművek, vízkár-elhárítási tervek ellenőrzése a vízügyi igazgatóság, 

valamint a HVB képviselőjével 

- közbiztonsági referensek alapképzésében, továbbképzésében való közreműködés 

8. Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe 
Pénzügyi gazdálkodás 
Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség gazdálkodását a Sz-Sz-B Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesi szervezete végzi. A 

tűzoltóságon a gazdasági feladatokat 1 fő műszaki biztonsági tiszt látja el. A szakmai irányítás 

mellett havonta 100 000,- forint beszerzési előleget kapunk, ebből szerezzük be a sürgősségi 

anyagokat, amelyet vagy épületfenntartásra, vagy kisebb gépjárműjavításra, szolgálat 

ellátással összefüggő feladatokra fordítunk. Ezzel az összeggel a kiadástól számított 30. napon 

belül el kell számolni az Igazgatóság pénztára felé. 

Az elszámolás jogosságát és a felhasználás helyét a Tűzoltóparancsnok, vagy a helyettese 

záradék aláírásával igazolja. 

Műszaki tevékenység  
A szabályzat alapján a készletek és a tárgyi eszközök nyilvántartását, könyvelését nem csak a 

FORRÁS QSL programmal végeztük, a műszaki biztonsági tiszt egyedi nyilvántartó 

kartonokon manuálisan is rögzíti.  

Az üzemanyag ellátást szeptemberig a vonulós járművek esetében, saját üzemanyagkútból 

oldottuk meg, azonban az üzemanyagkút környezetvédelmi érvényessége szeptemberben 

lejárt, így a készenléti szerek is a MOL kúton tankolnak.  

Járműveink karbantartását, negyedéves szemléit az MKI ütemezése alapján a HEROS Zrt. 

végzi. A kirendeltségen és a parancsnokságon a járművek karbantartását az év elejétől 

műszaki felelősök irányítják és felügyelik. A gépjárműfecskendők szivattyúinak vizsgálatát, a 
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tűzoltólétrák, mentőkötelek, mászó övek terheléspróbáját és felülvizsgálatát, a HTP kiképzett 

és a tevékenység végzésére feljogosított állománya végezte. Egyéb felülvizsgálatokat (tűzoltó 

készülékek, tűzcsapok, feszítő-vágó berendezések, emelőpárnák, légző-álarcok, légző-

palackok, sisakok, fűrészek, gyorsdarabolók, hegesztő berendezések) külső felülvizsgáló 

szakemberek végezték el. 

Nyíregyháza HTP 107 db új RESPIRÁTOR bevetési ruhát kapott, így a teljes állomány 

egyéni védőfelszerelését lecseréltük. A gépjármű vezetőket új típusú, a biztonságos 

gépjárművezetést biztosító sisakokkal láttuk el.  

Az alábbi tűzoltógépjárművek javítása vált szükségessé az elmúlt évben: 

- A SIMON típusú emelőkosaras gépjármű motorhiba miatt sokáig volt javítás alatt. 

- A 2000-es MERCEDES gépjárműfecskendő segédalvázát a HEROS cserélte. 

- A RÁBA hab kocsi légtelenítő szivattyúja alkatrész hiány miatt sokat állt. 

- A RENAULT gépjárműfecskendő menet közbeni leállásait, több szervizelés után 

végül a Polgáron található Volvo szerviz tudta megjavítani. 

- A 4000-es MERCEDES gépjárműfecskendő elhasználódott, nagy felújítást igényel. 

A KVK ügyintézői gépjárműparkja egy SKODA YETI típusú személygépkocsival bővült, így 

jelenleg 3 személygépkocsi áll rendelkezésre a szakmai feladatok végrehajtására. A 

Nyíregyházi HTP-n egy CITROEN BERLINGO segítségével látják el az aktuális 

anyagbeszerzési és ügyintézői feladatokat, valamint a KVMB feladatokat ellátó kollégák 2 

szolgálati gépkocsik használnak. 

 A bérfizetés és az utazási költségtérítés fizetése problémamentesen zajlik. A teljes hivatásos 

állomány a ruházati utánpótlási ellátmányt megkapta, valamint a természetbeni ellátás 

keretében biztosított egyenruházati termékeket mindenki megkapta. A cafetéria juttatás 

minden dolgozó részére kifizetésre került. 

 

9. Összegzés 
2013 évben a legnagyobb kihívást a márciusi hó helyzet és a dunai árvíz jelentette. A 

Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság állománya teljes mértékben helytállt.  A Nyíregyháza 

Hivatásos Tűzoltóság munkavégzése folyamatos, hatékony és eredményes; a jogszabályok és 

belső szabályzók készségszintű alkalmazásával.  

Az elmúlt évben végrehajtottuk azokat a feladatokat, melyeket a szakterületek részére az 

országos és megyei irányítás meghatározott, elláttuk a katasztrófavédelmi szervezet általános 

és speciális feladatait, valamint eljártunk a hatáskörünkbe utalt ügyekben. Folyamatosan arra 

törekedtünk, hogy a tevékenységünket a hatályos szabályozásoknak maximálisan megfelelve, 

a szakmai iránymutatásoknak megfelelően végezzük. 

A katasztrófavédelmi rendszer szervezeti szintű átalakítását követően folyamatosan bővülnek 

a feladat- és hatáskörök. A növekvő munkaterhek folyamatos képzést, önképzést igényeltek, 

illetve igényelnek az állomány részéről.  

Az idén sem lesz ez másként, hiszen az országos tűzvédelmi szabályzat módosítása 

hamarosan várható.  
Összességben úgy értékelem, hogy a tűzoltóság állománya az elmúlt év során feladatait 

megfelelő szinten hajtotta végre. Köszönet illeti az állományt azért a rendkívüli helytállásért, 

melyet a napi szolgálat ellátás, a rendkívüli jogrend időszakában, illetve azt el nem érő 

beavatkozás igénylő „katasztrófa” helyzetek kezelésében nyújtott. 

Nyíregyháza, 2014. február 20.                    Tisztelettel: 

Toldi András tü. százados 
parancsnok 
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja 
Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról. 

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 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 2 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat–tervezet elutasítását 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

86/2014. (III.27.) Kt. sz.  
határozata 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja 

Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvényben foglaltak figyelembe vételével a Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki 

lapjának szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat jelen határozat mellékletében 

foglaltak szerint alkotja meg. 

 

2. Megbízza a Jegyzőt, hogy a megalkotott szabályzatról tájékoztasson valamennyi érintett 

felet. 

 

3.   Hatályon kívül helyezi a 205/2010. (XI. 18.), a 30/2011. (II.10.), valamint a 16/2012. 

(I.19.) Kt. számú határozatokat. 

 

Határidő: azonnal                 Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 

 

 

 

 

 



 

113 

 

a 86/2014. (III..27.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

  

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJÁNAK 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
 

 
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

A Képviselő-testület a városban történő eseményekről - a lakosság megfelelő,   hiteles, 

pontos és rendszeres tájékoztatásának biztosítása érdekében - az 1989. évben alapított 

városi időszaki lap működtetéséről folyamatosan gondoskodik, ellenőrzi 

tevékenységét, és vagyoni felelősséggel tartozik a lap működéséért. 

 

 

1.2. A városi időszaki lap 

  

 neve: VASVÁRI HÍRMONDÓ 

 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 alapításának éve: 1989. 

 alapító szerve, tulajdonosa: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 kiadója: Tiszavasvári Város Önkormányzatának  

  Polgármesteri Hivatala 

kiadásáért felelős személy: Tiszavasvári Város mindenkori Jegyzője, mint 

természetes személy 

 felelős szerkesztő: Polgármesteri Hivatal vezetője által kijelölt 

dolgozó  

 kiadásának időpontja: havonta, minden hónap 10. napjáig 

 kiadásának tervezett példányszáma: maximum 4.200 példány 

 terjedelme:  önkormányzati hivatalos közlemények, fizetett 

hirdetések, közérdekű hírek, információk 

legfeljebb 12 oldalon. 

 

A városi online lap 
 

neve: VASVÁRI ONLINE HÍRMONDÓ 

elérési helye: www.vasvarihirmondo.hu 

megjelenésének ideje: 2014. április 1. 

 alapító szerve, tulajdonosa: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 kiadója: Tiszavasvári Város Önkormányzatának  

  Polgármesteri Hivatala 

kiadásáért felelős személy: Tiszavasvári Város mindenkori Jegyzője, mint 

természetes személy 

 felelős szerkesztő: Polgármesteri Hivatal vezetője által kijelölt 

dolgozó  

  

http://www.vasvarihirmondo.hu/
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1.3. A Vasvári Hírmondó célja 
 

A Vasvári Hírmondó a lakosság széles köre részére nyújtson hiteles, pontos és 

rendszeres tájékoztatást Tiszavasvári Város Önkormányzatának tevékenységéről, a 

város társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sport életéről, valamint a várost 

érintő, más településeken történő jelentős eseményekről. A Vasvári Online Hírmondó 

mindezeken felül országos hírekről is tájékoztatja az oldal látogatóit.  

 

Fontos célkitűzés a városi lap mindkét változatának esetében, hogy folyamatosan 

segítse elő a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértését, és mozgósítson 

társadalmi cselekvésre, ezen kívül közösségépítő szerepet is töltsön be a város 

életében.  

 

1.4. A Vasvári Hírmondó jellege  
 

A Vasvári Hírmondó Tiszavasvári város ingyenes közéleti havilapja. Kétféle formában 

jelenik meg: 

1. nyomtatott változat (Vasvári Hírmondó) 

2. online változat (Vasvári Online Hírmondó: www.vasvarihirmondo.hu) 

 

 
2. AZ IDŐSZAKI LAP MŰKÖDÉSE 

 

2.1.Az időszaki lap küldetése 
 

 Sajátos eszközeivel – és összhangban Tiszavasvári Város Önkormányzata céljaival 

és szellemiségével, valamint a lap stratégiájával és arculatával – közvetítsen az 

önkormányzat és a lakosság között. 

 Segítve a helyi kommunikációt, tárgyilagosan és aktuálisan informáljon és 

tájékoztasson a közélet legfontosabb eseményeiről, eredményeiről, a városlakók 

életét befolyásoló kérdésekről, döntésekről. 

 Témaválasztásában és szerkezetében is tükrözze, reprezentálja az önkormányzati 

munka által érintett legfőbb közérdekű kérdéseket. 

 Folyamatosan bővítse szerzői körét, hogy az újság ne csak egy szűk kör véleményét 

tükrözze. Hasábjain minél többen szólaljanak meg, közérdeklődésre számot tartó 

véleményeket és olvasói leveleket közöljön. 

 Publikált cikkei révén erősítse a helyi társadalom kohézióját, a lokálpatriotizmus 

érzését. 

 Közérthető nyelven szóljon olvasóközönségéhez, a hagyományos újságírói műfajok 

alkalmazásával, de korszerű szerkesztési elveket követve. 

 Kerülje a személyes konfliktusok, a szélsőséges nézetek és vélemények, a 

pártpolitikai szempontok, a pontatlan vagy hamis információk közlését. 

 A lap készítői munkájuk során tegyenek eleget a sajtótörvényben rögzített 

előírásoknak. 
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2.2.Tartalmi – formai követelmények 
 

 A megjelentetni kívánt cikkeket minden hónap 1. napjáig kell leadni az időszaki lap 

Szerkesztőségébe. 

 Az időszaki lapban közlésre felkínált cikkek, írások megjelentetése, a szerzőnek 

módosításra, kiegészítésre történő visszaadása vagy elutasítása a felelős szerkesztő 

kizárólagos joga és felelőssége. 

 A lap tevékenységi körébe hirdetési szolgáltatás is tartozik, mely térítésmentesen és 

térítés ellenében vehető igénybe. Térítésmentes hirdetés: lakossági apróhirdetés 25 

szóig, közérdekű közlemények, önkormányzati tájékoztatás, gyászjelentés, 

köszönetnyilvánítás. 

 A Vasvári Hírmondó hirdetési anyagokat, reklámanyagokat a lap cikkeitől 

megkülönböztetve jelentethet meg, melyek nem lehetnek ellentétesek Tiszavasvári 

Város Önkormányzata céljaival és szellemiségével, a lap stratégiájával és 

arculatával. 

 A hirdetések megjelentetési módját, azok pénzügyi feltételeit jelen szabályzat 1. sz. 
melléklete, valamint a laptulajdonos és a hirdető közötti szerződés szabályozza. A 

hirdetési tarifákat a hirdetés megrendelőjének a lapzárta időpontjáig ki kell 

egyenlítenie a Polgármesteri Hivatal pénztárában, ellenkező esetben a hirdetés nem 

jelenthet meg. Hosszabb távú megrendelés esetén a felelős szerkesztő ajánlatot 

tehet a hirdetőnek arra vonatkozóan, hogy az Online Hírmondóban akciós 

kedvezményeket vehet igénybe. A nyomtatott Vasvári Hírmondóban fél évre előre 

megkötött hirdetési szerződés esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre előre megkötött 

szerződés esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg, ezen felül az Online 

Hírmondóban is igénybe veheti az aktuális hirdetési akciókat. Az Online Hírmondó 

hirdetési akciói nem kötöttek, minden esetben a Szerkesztőség dönt az éppen 

aktuálisan igénybe vehető hirdetési lehetőségekről.  
 

2.3.Az időszaki lap működtetése, költségvetése 
 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik az időszaki 

lap működéséhez szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek biztosításáról, 

amelynek fedezetét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.  

 A hirdetések, reklámok díjtételeit és a költségek kiegyenlítésének módját 

részletesen e szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

2.4.Az időszaki lap terjesztésének köre 
 

 Tiszavasvári Város közigazgatási területén található minden lakóház; 

 az Önkormányzat fenntartásában és tulajdonában lévő közintézmények és 

gazdálkodó szervezetek; 

 a Tiszavasvári kistérség Polgármesteri Hivatalai; 

 a kötelespéldányok címzettjei; 

 az önkormányzattal kapcsolatban álló partnerek benyújtott igény alapján. 
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3. AZ IDŐSZAKI LAP SZERVEZETE 
 

3.1. A laptulajdonos 
 A laptulajdonos Tiszavasvári Város Önkormányzata, aki meghatározza a lap célját, 

jellegét, irányvonalát és azt ellenőrzi.  

 A laptulajdonosnak joga van a lap munkájáról évente legalább egyszer, illetve 

indokolt esetben szükség szerint beszámolót kérni a felelős szerkesztőtől, melyet a 

képviselő-testület elé terjeszt. 

 A laptulajdonos önkormányzat vagyoni felelősséggel tartozik a Vasvári Hírmondó 

működéséért. A lap fenntartásához, működtetéséhez szükséges pénzösszeget a 

képviselő-testület éves költségvetésében irányozza elő.  

 
3.2. A lap kiadója  

 A kiadó csak lapkiadási tevékenységre jogosult szervezet lehet. 

 A Vasvári Hírmondó kiadásáért, technikai megvalósításáért egyszemélyi felelős a 

„felelős kiadó”. 

 A kiadó biztosítja a kiadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ellátja az 

időszaki lap pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatait. 

 A kiadó jogosult a felelős szerkesztő által aláírt nyomdakész PDF anyagot a 

nyomdai munkálatok megkezdése előtt a kezébe kapni. 

 A kiadó nem változtathat a felelős szerkesztő által elfogadott és átadott irat 

tartalmán. 

 

3.3. A felelős szerkesztő 
 Az időszaki lap felelős szerkesztője Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal vezetője által kijelölt dolgozó.  

 A lap felelős szerkesztőjének a lap munkájáról évenkénti – a Testület külön 

kérésére, indokolt esetben pedig szükség szerinti - beszámolási kötelezettsége van a 

Képviselő-testület felé.  

 A felelős szerkesztő feladata: 

a) az időszaki lap küldetésének szem előtt tartásával az újság színvonalas 

szerkesztése, 

b) a költségvetéssel való takarékos gazdálkodás, 

c) tudósítás a város aktuális eseményeiről, a városban közérdeklődésre 

számot tartó történésekről, 

d) szervezett reklámtevékenység, 

e) a terjesztés megszervezése, 

f) helyesbítés, helyreigazítás közlése.  

 Egyszemélyben felel azért, hogy a lap tartalma ne ütközzön a sajtótörvény 

előírásaiba, és ne legyen ellentétben a laptulajdonos céljaival és érdekeivel. Ennek 

elérése céljából olyan cikkek esetében, melyek megítélése szerint a laptulajdonos 

érdekeivel ellentétesek, vagy törvénybe ütköznek, felelőssége gyakorlása érdekében 

vétójoggal rendelkezik, melyet indokolni köteles.  

 Az összeállított laptervet elfogadása jeléül a felelős szerkesztő aláírja. 
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3.4. A Szerkesztőség 
 

A Szerkesztőség összetétele 
 

 A Szerkesztőség vezetője a felelős szerkesztő. A felelős szerkesztő személyes 

kompetenciája a Szerkesztőség személyi összetételének meghatározása, illetve 

annak megváltoztatása a bizottsági munka hatékonysága céljából. 

 A Szerkesztőség tagjai (cikkek szerzői, fotók készítői, hirdetések szervezői) 

munkájukat önkéntes felajánlásként végzik, tevékenységükért tiszteletdíjat, 

honoráriumot nem kapnak. A Szerkesztőség tagjai önállóan vagy a felelős 

szerkesztőtől kapott instrukciók alapján készítik el írásos vagy fotó-

dokumentációikat a nyomtatott és az online Hírmondó számára.   

 

A Szerkesztőség működése 
 

 A Szerkesztőség tagjai mind a nyomtatott, mind az online változat 

elkészítésében részt vesznek.  

 A Szerkesztőség üléseit a felelős szerkesztő hívja össze, szükség szerint. Az 

ülések időpontjai igazodnak az időszaki lap kiadásához, az anyagleadás 

határidejéhez, valamint az aktualitásokhoz. Az ülés összehívása nem kötelező, 

a felelős szerkesztő egyéb módon is tarthatja a kapcsolatot a tagokkal.  

 A felelős szerkesztő a Szerkesztőség ülésére meghívhat szerzőket, vagy 

szakértőket tanácskozási joggal. 

 A Szerkesztőség ülése munkaértekezlet, ezért alapesetben zárt, de ettől a 

Szerkesztőség tagjainak egyetértésével eltérhetnek és a megbeszélést 

nyilvánossá tehetik. 

 A Szerkesztőség üléseire minden esetben meghívást kap tanácskozási joggal a 

felelős kiadó, illetve távolléte, akadályoztatása esetén személyes megbízottja.  

 A felelős szerkesztő a lap felelős kiadójával szorosan együttműködve dolgozik. 

 A felelős szerkesztő dönt a cikkek megjelenéséről az alábbiak szerint: 

- megjelentetés változtatás nélkül, 

- átírásra visszaadás a szerzőnek, 

- stilisztikai, nyelvtani hibák javítása a felelős szerkesztő által, 

- az elfogadott cikk melyik lapszámban jelenjen meg, 

- elutasítás. 

 A döntéseket nem kell indokolni. 

 

A Szerkesztőségi ülés feladatai 
 

 A lap belső szerkezetének kialakítása, 

 A korábban megjelent lapszámok kiértékelése, a következő lapszámok 

előkészítése, javaslattétel a későbbi lapszámok tartalmára, az online változat 

értékelése, anyagokkal történő folyamatos feltöltésének megbeszélése 

 A tagok javaslatot tehetnek megjelentetésre, illetve megírásra érdemes 

cikkekre, szerzők személyére. A szerző felkérése a felelős szerkesztő joga és 

feladata. 
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A Szerkesztőség hatásköre 
 

 A cikkek tartalmi hitelességéért mindig a szerző a felelős. 

 Személyeskedő hangvételű, a lap arculatához és színvonalához méltatlan stílusú 

cikkek megjelentetésétől a Szerkesztőségnek el kell zárkóznia. 

 Átdolgozásra ajánlott kéziratot csak a szerző módosíthat. Egyet nem értés esetén a 

szerzőnek joga van a cikket visszavonni, a Szerkesztőségnek joga van az 

átdolgozatlan cikket visszautasítani. 

 Az időszaki lap megjelenése előtt a felelős szerkesztő ellátja a korrektori 

feladatokat.  

 A Szerkesztőség kezdeményezheti a beküldött cikkektől eltérő vélemények 

megkérését is. 

 

 

 

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 

1) Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, mellékletének módosításáról, tartalmának megismertetéséről a felelős 

kiadó gondoskodik.  

 

2) Jelen szabályzat 2014. április 01. napján lép hatályba.  

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2014. március 27. 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJA  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

 
I. számú melléklete 

                                     

HIRDETÉSI TARIFÁK  

(Érvényes: 2014. április 01. napjától) 

Közületek és vállalkozók részére 
30 x 23 cm (1/1 oldal) 79.800  Ft + ÁFA 

30 x 11 cm (1/2 oldal) 39.900  Ft + ÁFA 

15 x 23 cm 39.900  Ft + ÁFA 

11 x 21 cm 25.750  Ft + ÁFA 

11 x 14 cm 19.950  Ft + ÁFA 

11 x 9 cm 15.580  Ft + ÁFA 

11 x 3,5 cm 13.750  Ft + ÁFA 

9 x 7,5 cm 10.500  Ft + ÁFA 

9 x 3,5 cm   4.850  Ft + ÁFA 

5 x 3,5 cm    2.500  Ft + ÁFA 
 

Lakossági apróhirdetések 
25 szóig ingyenes 

25 szó fölött az érvényben lévő  méretezett hirdetési 

tarfiák szerint 
 

 

 

A költségek meghatározása a tarifatáblázat alapján történik. A nyomtatott Vasvári 

Hírmondóban fél évre előre megkötött hirdetési szerződés esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre 

előre megkötött szerződés esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg, ezen felül az 

Online Hírmondóban is igénybe veheti az aktuális hirdetési akciókat. Az Online Hírmondó 

hirdetési akciói nem kötöttek, minden esetben a Szerkesztőség dönt az éppen aktuálisan 

igénybe vehető hirdetési lehetőségekről.  

 

A költségek megjelenés előtt történő kiegyenlítését a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 

Pénztárában tehetik meg a hirdetők (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) személyesen, vagy 

átutalással.  

 

A hirdetési szöveget kérjük word formátumban eljuttatni az alábbi e-mail címre. Amennyiben 

a hirdetés fotót is tartalmaz, azt nagy felbontású JPEG formátumban kérjük biztosítani. 

 
 
Elérhetőségek: 
 

Felelős szerkesztő: Aleváné Siteri Éva 

Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Tel: 42/520-500, 06-30/585-31-40 

E-mail: siteri.eva@tiszavasvari.hu 
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Tárgy (21.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása 
érdekében pályázat benyújtásáról. 

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 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
87/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 
 

A Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat benyújtásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy a Tiszavasvári Városháza tér, 10 hrsz-on lévő világháborús 

emlékhely felújítása céljából pályázatot nyújt be a KKETTKK-CP-02 kódszámú 

felhívásra. 

 

2. A tervezett fejlesztés forrásösszetételét az alábbiak alapján jóváhagyja: 

 

A beruházás összköltsége: 4.699.000 Ft 

Igényelt támogatás: 4.445.000 Ft 

Önkormányzati sajáterő: 254.000 Ft 

 

3.  A fejlesztés megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város 

Önkormányzata 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy 

 

- a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon, 

- a pályázatot nyújtsa be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítványhoz (1122 Budapest, Határőr út 35.) 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (22.np.): Előterjesztés a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel 
kötött megbízási szerződés ismételt meghosszabbításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Javasolta a képviselő-testület számára a megbízási szerződés hosszabbítását a kiküldött 

anyaghoz képest további 1 hónappal. A kiküldött anyagban az látható, hogy 2014. július 30-ig 

kell meghosszabbítani, melyet kért 2014. július 31-re módosítani, azért mert a közbeszerzés 

tanácsadó tájékoztatta az önkormányzatot, hogy amennyiben többszörös hiánypótlásra kerül 

sor, akkor valószínűleg nem tartható az adott időpont.  

 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat 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 2 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és 1 ellenszavazattal a határozat–tervezet elutasítását 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

88/2014. (III.27.) Kt. sz.  
határozata  

 
a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet ellátása érdekében a ROJKO-MED 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés meghosszabbításáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tiszavasvári Többcélú 
Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális Egészségügyi és Szolgáltató Központja 
jogutód intézményének – a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgáltató Központnak - fenntartója az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás és a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság között 2012. február 27. napján létrejött és a Tiszavasvári 

Többcélú Kistérségi Társulás 58/2012. (VI.14.) sz. határozatával módosított  

- megbízási szerződés 4. A szerződés időtartama pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
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„A szerződés 2013. július 1. napjától a Tiszavasvári és Szorgalmatos illetékességi területére 

kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működésének egyes szervezési kérdéseiről 

szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet 

ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, de legfeljebb 2014. június 30-

ig terjedő időszakra jön létre.” 

 

 

2.) Elfogadja a határozat-tervezet mellékletét képező, módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt megbízási szerződést 

 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés 

aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős:  Dr. Fülöp Erik 

              Polgármester 
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88/2014.(III. 27.) Kt. sz. határozat melléklete 
 

 (Egységes Szerkezetben) 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről 
   Név: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 
   Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

   számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja 

   bankszámlaszám: 11744144-15404761 

   adószám: 15732468-2-15 

   képviselő: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

mint megrendelő továbbiakban: Megbízó,  

 

másrészről 
Név: ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
 
Székhelye: 4558. Ófehértó, Besenyődi u. 11. 

adószám: 12451245-1-15 

cégjegyzék száma: 15-09-075623 

   képviselő: Dr. Rojkó László 

   számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Nyíregyházi fiókja  

   bankszámlaszám: 11744003-20374725 

 

mint vállalkozó továbbiakban: Megbízott 
 
között, az alábbi feltételekkel: 
 

1. Preambulum 
 
Szerződő Felek megállapítják, hogy a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás által 

meghirdetett, „Tiszavasvári központtal működő, Tiszavasvári és Szorgalmatos 

Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos 

működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004, (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint 

működő központi háziorvosi ügyelet ellátása” tárgyú, - a 2003- évi CXXIX. törvény (Kbt.) 

harmadik rész, VI. fejezet, 22. cím, 251.§ (2) bekezdés szerint lefolytatott általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás eredményeként Megbízott 2012. január 20-án benyújtott ajánlatával 

elnyerte a szolgáltatás teljesítésének jogát. 

 

 

2. A szerződés tárgya 
 

2.1. Tiszavasvári központtal működő, Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok 

illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 

egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint működő 

központi háziorvosi ügyelet ellátása. 
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2.2. Az Ajánlattételi felhívás dokumentációja, és a Megbízott ajánlata teljes egészében 

részét képezi jelen szerződésnek. A felek kijelentik, hogy azok teljes terjedelemben 

rendelkezésükre állnak. 

 

Megbízó a Megbízottal kötött jelen szerződés alapján átadja a Tiszavasvári és 

Szorgalmatos önkormányzatai közigazgatási területének központi ügyelet ellátásának 

feladatait. 

 

 

3. Fizetési feltételek, megbízási díj: 
Megbízó a megbízási szerződés hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy az 

ügyelet ellátására nyújtott OEP finanszírozási összeg közvetlenül a Megbízott: OTP Bank 

Nyrt. Nyíregyházi fióknál vezetett 11744003-203747285 számú bankszámláján kerüljön 

jóváírásra. Az orvosi ügyelet ellátásának OEP finanszírozáson felüli részét Megbízott havonta 

közvetlenül számlázza a Megbízónak. Megbízó a kifizetésnél a Kbt. 305. §. (3)-(7) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel jár el. 

 

Megbízott az OEP finanszírozás összegéről annak megérkezését követő 15 napon belül 

köteles írásbeli tájékoztatást adni a Megbízónak.  

(Kbt. 305. § (3) bekezdése rögzíti, hogy  az ajánlatkérőnek szerződő fél, illetőleg – európai 

uniós támogatások esetén szállítói kifizetése során -  a kifizetésre köteles szervezet a § 

alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok 

szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattévőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora 

összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a 

velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló 

szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 

egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen 

számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 

haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő 

felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele 

munkaviszonyban vagy egyéb foglakoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket 

illeti meg; 

d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon 

belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozókat, illetve 

szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy 

részét) visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 

másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes 

adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak 

érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az 

ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az 

alvállalkozónak]; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére 

vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt 
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napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal 

szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti 

kötelezettséget nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi 

és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó 

vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerinti bejelentett összegre 

vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén 

a d) pont szerinti határidő negyvenöt nap. 

 

(4)  A (3) bekezdéstől akkor lehet eltérni, ha törvény eltérően rendelkezik. Továbbá a felek a 

(3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében is 

megállapodhatnak. Az Art. 36/A §-ának (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel 

szemben csak a (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevői számlára lehet alkalmazni. 

 

(5) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél, 

minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a (3), (4) bekezdést. 

 

Megbízó felhívja a Megbízott figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás 

rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia. 

 

3.2. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötést követően jelen szerződés 1. 

számú mellékletében szereplő felhatalmazó levelet kiállítja/átadja és tudomásul veszi illetve 

hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott- kizárólag a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti  feltételek 

teljesülésének esetén- azt felhasználja, Megbízó számlájával szembeni azonnali beszedési 

megbízás érvényesítéséhez. 

 

3.3. Megbízott kinyilatkozza, hogy számlakifogás fennállta esetén nem jogosult jelen 

szerződés mellékletében szereplő felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedést foganatosítani. E 

nyilatkozat megszegése esetén Megbízó jogosult a Megbízott által szabálytalanul beszedett 

összeg fizetési meghagyással történő visszakövetelésére. Megbízott köteles a fizetési 

meghagyás alapján a visszafizetésre. 

 

Megbízott tudomásul veszi, hogy az inkasszót, csak az ellenszolgáltatás azon része 

tekintetében lehet benyújtani, amit a Megbízó nem fizetett ki, ha a Megbízott az 

alvállalkozóknak járó díjat átutalta az alvállalkozóknak és ezt a Megbízó felé igazolta. 

 

 

4. A szerződés időtartama: 
 

A szerződés 2013. július 1. napjától a Tiszavasvári és Szorgalmatos illetékességi 
területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működésének egyes szervezési 
kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi 
ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, de legfeljebb 
2014. július 31-ig terjedő időszakra jön létre. 
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5. A beszerzés mennyisége: 
 
Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok felnőtt-, és háziorvos körzetre kiterjedő 

illetékességi területére vonatkozó központi háziorvosi ügyelet (felnőtt, gyermek) ellátásában 

érintett teljes lakosság 14282 fő+ 5 % (tiszavasvári 13273 fő, Szorgalmatos 1009 fő); 

 

6. A felek jogai és kötelezettségei: 
 
 

6.1.Megbízott vállalja, hogy Tiszavasvári és Szorgalmatos együttműködő településeinek 

lakossága részére központi ügyeletet biztosít, a Megbízó által a közbeszerzési 

dokumentációban részletezettek alapján. 

 

Megbízott vállalja az ügyeleti ellátás biztosítását,  

hétköznap: 18.00 órától 07.30. óráig,  

munkaszüneti- és ünnepnapokon: 08.00 órától-08.00 óráig. 

 

6.2.Megbízó a Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatti központi rendelőben található 

Ügyeleti Rendelőt (8 helyiségből álló, összesen 94.06 m2) és az orvosi ügyeleti 

feladatok ellátására szolgáló tárgyi eszközeit (2. számú melléklet) a feladatellátás 

időszakára, annak biztosítása céljából, a Megbízott ingyenes használatba adja. 

 

6.3.Megbízott kötelezettsége az ügyeleti rendelő tisztántartása, valamint a veszélyes 

hulladék elszállíttatása, az ezekkel kapcsolatos költségek szintén az Ajánlattevőt 

terhelik (takarítószemélyzet, takarítószerek, WC papír, kéztörlő, szappan biztosítása a 

betegek által használt WC-ben, valamint a keletkezett veszélyes hulladék 

elszállíttatásával kapcsolatos költségek) 

 

6.4.A kis értékű eszközök pótlása a Megbízott feladata és költsége. 

 

6.5.Megbízó megfelelő műszaki állapotú gépkocsit ad át a Megbízottnak. A használatba 

adott gépjármű üzemeltetésének, fenntartásának költsége a Megbízottat terheli, viselni 

tartozik az üzemben tartót terhelő felelősséget, és köteles a gépjárműre Casco 

biztosítást kötni, melynek kedvezményezettje a Megbízó. 

 

A gépkocsivezető biztosítása a Megbízott feladata és őt terhelik foglalkoztatásával 

kapcsolatos költségek is. 

 

6.6. Jelen szerződés mellékletében felsorolt vagyontárgyakat a Megbízott a Tiszavasvári 

Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja vezetőjétől leltár 

szerint veszi át és azokat köteles kellő gondossággal használni, állagukat megőrizni. 

Megbízott az általa átvett vagyontárgyak állagának megóvásáért felel, kivéve a 

rendeltetésszerű használatból származó természetes elhasználódás következtében 

jelentkező állagromlást, vagy megsemmisülést. 

 

6.7. Az amortizálódott nagy értékű eszközök pótlásáról az aktuális finanszírozási, pályázati 

feltételeknek megfelelően külön megállapodást kell készíteni. 
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6.8.Megbízott az átengedett orvosi ügyeleti rendelőt kizárólag a szerződésben foglalt 

feladatokra használhatja, bérbeadási, albérletbe adási vagy más célra hasznosítási jogot 

nem szerez. Amennyiben a Megbízott a rendelőben további orvosi tevékenységet kíván 

folytatni, ahhoz a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 

Központja vezetőjének írásos hozzájárulása szükséges. 

 

6.9.A központi orvosi ügyeleti szolgálatot a Megbízott elsődlegesen vállalkozásának 

személyesen közreműködő tagjai és megbízási vagy munkajogi jogviszony alapján 

külső orvosok útján látja el. 

 

6.10. A Megbízott az ügyeleti szolgálatot megfelelő végzettséggel és engedéllyel 

rendelkező ügyeleti ellátásban jártas orvosokkal köteles ellátni, valamint vezeti a 

szükséges nyilvántartásokat, és ellátja az ügyelettel kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettségeit a szakhatóságok és a finanszírozó, valamint a Megrendelő irányában. 

 

6.11. Megbízott köteles a következő havi ügyeleti orvosi beosztást előző hónap 15. 

napjáig eljuttatni a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 

Központja vezetőjének. 

 

6.12. Az ügyeletes orvos munkája során nevét feltüntető kitűzőt köteles hordani, 

nevét a várószobában jól látható helyen fel kell tüntetni. 

 

6.13. A megbízott elkészíti az ügyeletben dolgozók színvonalas munkájának 

biztosításához a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 

Központja vezetőjével egyeztetett tartalmú ügyeleti működési szabályzatot. 

 

6.14. A Megbízott jelen szerződéshez fénymásolatban csatolja a 

felelősségbiztosításáról szóló kötvényt, egyúttal vállalja, hogy a szerződés aláírásától 

számított 15 napon belül bemutatja az ügyeleti gépjárműre kötött Casco biztosítás 

kötvényét. 

 

6.15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Áht.) 53.§ (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megbízott tárgyév december 31. napjáig 

köteles összesített pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4.) részére a Megbízó által utalt OEP finanszírozási összegen felüli 

támogatásról, annak felhasználásáról. 

 

6.16. Az Áht. 54.§-ában foglaltak alapján Megbízott köteles Megbízóval 

együttműködni, a Megbízó általi ellenőrzést végzők képviselőit ellenőrzési 

munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 

okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 

vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha Megbízott az ellenőrzés során felróható 

magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, Megbízó jogosult a 

támogatástól történő elállásra, mely esetben Megbízott az addig igénybe vett 

költségvetési támogatást köteles visszafizetni. 

 

7. Amennyiben Megbízott jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan és 

szándékosan megszegi a Megbízó a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali 

hatállyal megszüntetheti. A rendkívüli felmondás alapjául szolgáló szakmai és 
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orvosetikai kérdések súlyosságának megítélése vonatkozásában a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Orvosi Kamara állásfoglalása az irányadó. 

 

8. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, amennyiben jelen szerződésükben szabályozott 

bármely kérdés utóbb jogszabályváltozás folytán, annak módosítása nélkül 

jogszabállyal ellentétessé válna, vagy azzal kapcsolatban kiegészítésre szorul, 

kölcsönösen kezdeményezik a szerződésmódosítást és annak megtörténtéig a szerződés 

a hatályos rendelkezésekkel együtt érvényes. 

 

9. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen megbízási szerződéssel összefüggésben 

felmerülő mindennemű jogvitákban előzetes egyeztetést tartanak, törekednek a jogvita 

peren kívüli egyezséggel történő rendezésre s kizárólag ennek eredménytelensége estén 

fordulnak bírósághoz. 

 

 

10.  Szerződés módosítása: 
 

A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő 

felek egyetértésével, a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 303. § alapján lehetséges. 

 

11. Záró rendelkezések 
 
11.1.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv, illetve 

a hatályos egészségügyi, valamint társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók. 

 

11.2. Jogvita esetén a szerződő felek kikötik a Nyíregyházi városi Bíróság kizárólagos 

illetékességét. 

 

11.3. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írtak alá 

 

Jelen megbízási szerződést módosított tartalommal egységes szerkezetbe foglaltan 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a ………/2014. (…….) Kt. sz. 

határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét 

jelen szerződés aláírására. 

Tiszavasvári, 2014. ………………... 

 

 

  Dr. Fülöp Erik      Dr. Rojkó László 
                polgármester              ügyvezető 
  

Tiszavasvári Város Önkormányzata  ROJKÓ-MED Tanácsadó és      

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

 

           Megbízó       Megbízott 
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Tárgy (23.np.): Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról. 
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 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

89/2014. (III.27.) Kt. sz. 
Határozata 

 
A Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Tiszalöki Mentőállomás 

támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Kinyilatkozza, hogy 2014-ben 100.000,-Ft-tal kívánja támogatni az Országos Mentőszolgálat 

Tiszalöki Mentőállomását a Tiszalökért Közalapítványon keresztül. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosítását követően az összeg átutalásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. május 30.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

Felkéri a jegyzőt, tegyen javaslatot a költségvetési rendelet módosítására a szükséges fedezet 

érdekében. 

 

Határidő: 2014. április 30.    Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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Tárgy (24.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek 
Vasvári Pál Múzeum részére történő bérbeadásáról. 

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 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

90/2014. (III.27.) Kt. számú  
határozata 

 
A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek Vasvári Pál Múzeum részére történő 

bérbeadásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület 2014. április 01-től határozatlan időtartamra bérbe adja a Vasvári Pál 

Múzeum részére  

- a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház emeleti szintjén lévő 2 db, 

összesen 9,3 m
2
 nagyságú (3,9 m

2
, 5,4 m

2
) raktárhelyiségeket, valamint  

- a Tiszavasvári Falugazdászok által korábban bérelt, összesen 40,75 m
2
 nagyságú (15,71 

m
2
,  

   8,62 m
2
, 9,71 m

2
, 6,71m

2
) 4 db irodát. 

 

A bérleti díj 2014. évre 323 Ft/ m
2
/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 Vasvári Pál Múzeum vezetőjét a Képviselő-testület döntéséről,  

 valamint a bérleti szerződést kösse meg. 

 

Határidő: 2014. március 31.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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90/2014. (III.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
 

BÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata alapján 

egyrészről: Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), 

 

másrészről:  Vasvári Pál Múzeum (4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8.) képviseletében Baloghné  
                    Szűcs Zsuzsanna múzeumvezető, mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a Tiszavasvári, 

Ady Endre u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban lévő irodák bérbeadása tárgyában, 2014. március 

01-től létrejött bérleti szerződés módosítására az alábbiak szerint: 

 

1. Az eredeti szerződés 1./ pontja az alábbiak szerint változik: 

„1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi, a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. szám alatti, egyéb 

épület, Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű, 4333 m
2
 alapterületű irodaház földszinti részén 

található, összesen 203,2 m2 
nagyságú 10 db irodát, valamint az emeleti szinten lévő 9,3 m2 

nagyságú 2 db raktárhelyiséget. 

 

A földszinten bérelt helyiségek a szerződés mellékletét képező alaprajzon 006., 005., 020., 021., 

022., 023., 024. 028., 029., 030. számmal vannak jelölve (28,7 m
2
, 

 
22,78 m

2
, 15,71 m

2
, 5,02 m

2
, 

46,28 m
2
, 15,03 m

2
, 44,7 m

2
, 6,71 m

2
, 9,71 m

2
, 8,62 m

2
 nagyságúak.)  

Az emeleten bérelt helyiségek a szerződés mellékletét képező alaprajzon 103., 126.számmal 

vannak jelölve (3,91 m
2
, 

 
5,4 m

2
 nagyságúak). 

 

2. Az eredeti szerződés 2./ pontja az alábbiak szerint változik: 

„2. A szerződés mellékletében található alaprajzon a 006., 005., 021., 022., 023., 024. számmal jelölt 

irodák bérlete 2014. március 01. napjától, a 020., 028., 029., 030. számmal jelölt irodák, 

valamint a 103. és 126. számú helyiségek bérlete 2014. április 01. napjától határozatlan     
időtartamra szól.” 

 

3. Az eredeti szerződés 4./ pontja az alábbiak szerint változik: 

„4. A Bérlő az irodák és helyiségek használata után  

 2014. március 01-től 52.488 Ft (162,5 m
2
x 323 Ft/m

2
/hó) + ÁFA bérleti díjat, 

 2014. április 01-től havonta 68.638 Ft (212,5 m
2 
x 323 Ft/m

2
/hó) + ÁFA bérleti díjat,  

valamint az 5./ pontban szereplő költségeket számla ellenében, az abban megjelölt fizetési 

határidőig, de legkésőbb a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési számlájára.  

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a havi bérleti díjat évente felülvizsgálja, és azt 

megemelje az éves inflációs ráta figyelembevételével.” 

 

4. Az eredeti bérleti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 

Jelen szerződés-módosítást a felek kölcsönös elolvasás és megértés, valamint egységes értelmezés 

után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Tiszavasvári, 2014. …. 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata  Vasvári Pál Múzeum 
 Bérbeadó Bérlő 

 képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester képv.: Baloghné Szűcs Zsuzsanna múzeumvezető 
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Tárgy (25.np.): Előterjesztés a Bio-Genezis Kft. tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan átminősítésére vonatkozó kérelméről. 

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 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 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

91/2014. (III.27.) Kt. számú  
határozata 

 
a Bio-Genezis Kft. tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan átminősítésére 

vonatkozó kérelméről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület kezdeményezi a tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú telephely megnevezésű, 

1514 m
2
 nagyságú önkormányzati ingatlan művelési ágának megváltoztatását, azaz „közút”-

tá történő átminősítését. 
 

Az ingatlannal kapcsolatos hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a Bio-Genezis 

Környezetvédelmi Kft. (Nyíregyháza, Mártírok tere 9.) jelen határozat hatálybalépését követő 

5 napon belül írásban nyilatkozzon arról, hogy vállalja a 0283/9 hrsz-ú ingatlan művelési ág 

megváltoztatása költségeinek 100 %-ban történő megfizetését.  

A költségek viselésére vonatkozó kötelezettség vállalási nyilatkozatot teljes bizonyító erejű 

magánokiratba kell foglalni. 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. ügyvezetőjét 

a Testület döntéséről. 

 

 

Határidő: 2014. március 31.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 
 
 



 

133 

 

Tárgy (26.np.): Előterjesztés az Origo Csoport Kft. megbízási szerződésének 
elfogadásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy az előterjesztés a testületi ülés előtt került kiosztásra a 

képviselő-testület számára. Majd emlékeztetett minden képviselőt arra, hogy a 2014. február 

20-i testületi ülésen került elfogadásra a roma emberek társadalmi beilleszkedésének 

elősegítésére készített cselekvési terv. A testületi ülésen kérdésként merült fel a képviselők 

részéről, hogy a terv elkészítése előtt szociológussal került-e sor egyeztetésre. Majd Dr. Fülöp 

Erik polgármester jelezte, hogy a tervben megfogalmazottakkal kapcsolatban bármelyik 

képviselő tehet javaslatot. Annak érdekében, hogy a cselekvési tervben megfogalmazottak 

megfelelő módon kerüljenek végrehajtásra, ahhoz szükséges egy független szakemberrel 

együttműködést kialakítani, aki tudna az önkormányzatnak segíteni. Így esett a választás az 

Origo Csoport Konfliktuskezelő és Stratégiai Tanácsadó Kft-re. A Kft. ügyvezetője, Forgács 

István már többször járt az önkormányzatnál, és egyeztetést folytatott a témában Dr. Fülöp 

Erik polgármesterrel. Az előterjesztés arról szólna, hogy ezzel a Kft-vel kössön az 

önkormányzat egy megbízási szerződést, melynek tartalma az lenne, hogy a Kft. egy szakmai 

koncepciót dolgozzon ki az önkormányzat számára. A szakmai koncepció elkészítésének 

határideje 2014. szeptember 1. napja. Az ügyvezető egyéni tanácsadással, 

konfliktuskezeléssel áll majd az önkormányzat rendelkezésére. A megbízási szerződés 

határozott időre, 2014. április 01 napjától 2014. október 31. napjáig szól, valamint 100.000 

Ft/hó megbízási díj került a szerződésben rögzítésre.  

 

Hozzászólások: 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy időközben utánanézett az interneten az Origo 

Csoport Kft-nek és megállapította, hogy szakmailag nagyon meggyőző, amit az egyik oldalon 

olvasott, csak egy kicsit ellentmondást talált polgármester úr hozzászólásával kapcsolatban. 

Elmondta azt is, hogy talált egy olyan cikket, melyben Forgács István az alábbiakat írta: „Én 

üdvözlöm azt, hogy a kormány az iskolapadba küldi a közmunkások egy részét és engem nem 

érdekel, hogy az kinek a zsebét gazdagítja, sokkal inkább örülök annak, hogy végre történik 

velük valami, közben értetlenkedem, hogy milyen elemi erejű tiltakozás ül az általa tanítani 

kívánt érdemi anyag tartalma miatt, holott bárki venné a fáradtságot és elmenne megnézni, 

hogy milyen a nagy magyar-cigány valóság, akkor rádöbbenne, hogy igen is kellenek azok a 

triviálisnak tetsző dolgok, mint, amik azok a nyomorult képzési anyagban szerepelnek”. Ez a 

cikk egy internetes kiadványban jelent meg. Hangsúlyozta, hogy szakmailag egyetért Forgács 

Istvánnal, azonban számára az a furcsa, hogy ehhez a dologhoz most nyúlnak, most fizetnek 

érte havonta 100.000 forintot, azonban eddig mindig az volt, hogy vannak szakemberek, már 

meg van a terv, de ezek szerint csak nincs semmi tervük. Dr. Fülöp Erik polgármesternek van 

egy javaslata, amit megálmodott, és most ezt az álmot forintokra és betűre váltják 2014. 

október 31-ig, vagyis addig nem fog történni semmi vagy csak ez folyamatosan megvalósítás 

alá kerül. Valamint akkor pályázatot kellene beadni, hogy minél hamarabb meginduljon a 

pénzszerzés, mert ehhez egyetlen dolog szükséges a pénz, amivel ezt meg lehet oldani, illetve 

nagyon sok ember fejében egy minimális szemléletváltás. Magát a céget nem minősíti, arról 

majd Balázsi Csilla képviselő mond néhány gondolatot, aki esetleg egy-két dolgot elmond a 

cég múltjával kapcsolatban. 
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Szőke Zoltán képviselő megérkezett az ülésterembe a képviselő-testület 10 fővel továbbra is 
határozatképes maradt.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megjegyezte, hogy 1 hónappal ezelőtt a cselekvési terv kapcsán több képviselő is kérte, hogy 

az önkormányzat vonjon be olyan személyeket a cselekvési terv megvalósításába, akik 

Tiszavasvári berkein kívülről látják a problémát és valamilyen szakmai tapasztalattal is 

rendelkeznek. Emlékezete szerint akkor nyilatkozott arról, hogy van egy olyan személy, 

akivel már korábban is beszélt erről a problémáról és majd javasolni fogja a testületnek, hogy 

ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban egy kicsit szorosabban működjenek közre. Ez a kérés egy 

elvárás volt a testület részéről, melynek maximálisan igyekeztek megfelelni és szűk egy 

hónap alatt elkészítették a jelenlegi határozat-tervezetet, illetve egy megállapodás-tervezetet 

Az Origo Csoport Kft-vel, aki úgy véli, hogy jó ajánlólevéllel és referenciával rendelkezik. 

Most pedig Ráduly Zsolt képviselőnek az a problémája, hogy miért éppen ő, miért éppen most 

stb., nem érti, hogy mi a probléma, miért kell ebbe belekötni. Eddig az volt a baj, hogy miért 

nem kéri ki az önkormányzat egy másik fél véleményét. Most kikérték egy szakember 

véleményét és az a baj, hogy miért most kérték ki. Ezt el kellene már fogadni, ezen felül 

kellene már kerekedni, ha a képviselő úrnak nem szimpatikus, akkor nem kell megszavazni. 

Elmondta, hogy már több alkalommal személyesen és telefonon is beszélt Forgács Istvánnal, 

valamint már alpolgármester asszony is egyeztetett az ügyvezetővel. Úgy véli, hogy ha egy 

Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság érdemesnek találta az Origo Konfliktuskezelő 

Csoporttal megbízási szerződést kötni, akkor Tiszavasvári Önkormányzata sem nyúlna mellé 

a szerződés megkötésével. Továbbá elmondta, hogy az előterjesztésben azért a 2014. október 

31-et jelölte meg, mert akkorra várhatók az önkormányzati választások. Megjegyezte, hogy az 

időközi választás kapcsán is azt képviselte, hogy az új ciklusra húzódó, ilyen jellegű 

feladatvállalásokat nem etikus a következő testületre ruházni. Meglátása szerint olyan 

nagyságrendű problémáról beszélhetnek, ami nem valószínű, hogy teljes mértékben meg fog 

oldódni ebben az évben. Lehetett volna több évre előre is kötni egy szerződést, de ilyen 

szempontból nem szerette volna megkötni a következő képviselő-testületnek a kezét. Ha a 

jövőben a testület meg lesz elégedve a Kft-vel, illetve a Kft-nek a munkájával, akkor majd a 

szerződést meghosszabbítja, ha nem, akkor pedig lejár a szerződés.  

 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Nem ért egyet Dr. Fülöp Erik polgármesterrel abban, miszerint Forgács István személyét, 

valamint szakmai hozzáértését kifogásolta volna. Forgács István írása azzal kezdődik, hogy 

nem tud arról, hogy „Rájött volna bárki is, főleg én nem, hogy mit kellene kezdeni a 

cigányüggyel, mint problémahalmazzal”. Az elmúlt testületi ülés alkalmával egy képviselő 

részéről valóban javaslatként merült fel egy szakértő bevonása, de úgy véli, hogy az a 

képviselő, aki ezt mondhatta, arra gondolhatott, hogy a Tiszavasváriban élő szakemberekből 

kellene választani a probléma megoldására. Azt nem kifogásolta, hogy kell olyan szakember, 

szociológus, aki a kialakult helyzetről véleményt tud mondani, véleményt tud alkotni, esetleg 

közre tud működni, de ő eddig mindig azt hallotta, hogy meg van a megoldás, tudják, hogy 

mit kell csinálni. Tehát ő ezt kifogásolta és most az önkormányzat havi bruttó 127.000 

forintot fizet a cégnek azért, hogy ők megmondják, mit kell csinálni a cigányokkal az 

elkövetkezendő egy évben, tehát a Kft fog adni szaktanácsokat, probléma megoldási 

javaslatot pályázatírásban közreműködés stb. Hangsúlyozta, hogy az ügyvezető személyét és 

tevékenységét teljes mértékben elismeri, a véleményével nagyrészt egyet is ért, de mivel a 

testületi ülés előtt kapták meg az előterjesztést, így nem tud több információt, mit amit az 

előterjesztésben olvasott, de ha a bizottsági ülésre megkapták volna a most kiosztott anyagot, 

akkor át tudták volna részletesen olvasni.  
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Véleménye szerint az önkormányzat segítéségére fog válni a Kft-vel való együttműködés. 

Innentől kezdve mindenkinek az egyéni belátása az, hogy támogatja-e ezt a döntést vagy sem.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 
A témával kapcsolatban még elmondta, hogy időközben megnézte a nevezett cég múltját, 

melyből a nyilvános adatok alapján megállapította, hogy 2013. április 5–én jegyezték be a 

Kft-t és már 2013. július 25-én az adóhatóság letiltást indítványozott és jelenleg is letiltás alatt 

áll a NAV által. Tehát ezek az adatok a cég gazdasági működéséről adnak teljes körű 

tájékoztatást. Véleménye szerint szerződéskötéskor az önkormányzatnak fel kellene mérni azt 

a problémát, hogy akar-e egy olyan céggel szerződést kötni, aki 3 hónap alatt annyi 

adótartozást halmoz fel, hogy rögtön letiltás lesz belőle.  

 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megjegyezte, hogy a következő-képviselő-testületi ülésre meg fogják hívni a Kft. ügyvezető 

igazgatóját, aki minden ilyen jellegű kérdésre megpróbál majd válaszolni.  

 

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

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
92/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 
 

Az Origo Csoport Kft. megbízási szerződésének elfogadásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A helyi roma közösség felzárkózásának elősegítése érdekében 100.000,-Ft+áfa/hó 

megbízási díjért – a határozat melléklete szerinti tartalommal - megbízási szerződést köt az 

Origó-csoport Konfliktuskezelő és Stratégiai Tanácsadó Kft. –vel 2014. április 1. napjától 

2014. október 31. napjáig terjedő határozott időre. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

2.) Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről, majd a 

megbízott által elkészített szakmai anyagot terjessze a testület elé. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

3.) Felkéri a jegyzőt, tegyen javaslatot a költségvetési rendelet módosítására a határozat 1. 

pontjában meghatározott fedezet érdekében. 

 

Határidő: 2014. április 30.     Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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92/2014. (III.27.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

Megbízási szerződés 
 

Amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. adószáma: 15732468-2-15 (képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester) a 

továbbiakban Megbízó másrészről az  Origó-csoport Konfliktuskezelő és Stratégiai 
Tanácsadó Kft. 1151 Budapest, Pozsony utca 19., adószám: 243008058-2-42 

cégjegyzékszám: 01-09-171188 (képviseli: Forgács István ügyvezető) a továbbiakban 

Megbízott között az alábbiak szerint: 
 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés keretein belül, a Megbízott a 

Megbízó részére az alább felsorolt tevékenységeket elvégzi, valamint az érintett témában 

tanácsadással segíti a Megbízót. 

 

Jelen megbízási szerződés az együttműködés, illetve a szakértői megbízás általános jellegű a 

helyi cigány közösség felzárkózásának előmozdítása érdekében, de különös tekintettel 

vonatkozik az alábbi formákra a megállapodás teljes időtartama során: 

 

I. Megbízott vállalja: 
 

Tiszavasvári város cigány közösségének társadalmi befogadását, felzárkózását elősegítő 

szakmai koncepció elkészítését 2014. szeptember 1. napjáig. 
 

A helyi, tiszavasvári cigány és nem cigány közösség társadalmi békéjét, együttélési 

harmóniáját elősegítő közösségi kezdeményezések és akciók folyamatos kidolgozását és – 

Megbízóval történt egyeztetést követően – annak teljes körű megvalósítását.  

 

Etnikai alapú feszültségek oldását, visszaszorítását elősegítő kezdeményezések és akciók 

együttes kidolgozását és megvalósítását. 

 

Akut etnikai konfliktusok esetén azonnali szakmai egyeztetés lehetőségét, közös megoldási 

javaslatok kidolgozását, valamint azok megvalósítását. 

 

A helyi cigány civil társadalom megerősítését és a közösségi érdekek érvényesülését elősegítő 

kezdeményezések kidolgozását és projekteken keresztül való megvalósítását.  

 

A helyi politikai és civil aktorokkal (társadalmi szervezetekkel) való együttműködés 

keretében egy újfajta társadalmi párbeszéd és szerepvállalás megteremtésének kiépítését a 

településen. 

 

Egy kistérségi cigány ifjúsági vezetőképző akadémia projektötletének a részletes kidolgozását 

és a megvalósításhoz szükséges szakmai, anyagi feltételek megteremtésében való 

együttműködést  

 

A nemzetközi kapcsolatépítésben való közreműködést, segítség nyújtást. 

 

A fenti tevékenységeknek a folyamatos és szakszerűen elvégzését, melyekről írásban 

folyamatosan, illetve tárgyhó 30. napjáig beszámol Megbízó részére. 
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A megbízási szerződésben foglalt feladataival kapcsolatban – amennyiben indokolt - előzetes 

egyeztetés alapján szükség szerint munkáját Tiszavasváriban látja el, melyhez Megbízó 

alkalmas helyiséget biztosít. 

 

A tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, nem adja tovább, azokról harmadik 

személynek csak a Megbízó írásbeli beleegyezésével nyilatkozik vagy szolgáltat adatot. 

 
II. Megbízó vállalja az alábbiakat: 
 
Megbízott rendelkezésére bocsátja mindazon iratokat, dokumentumokat, információkat 

amelyek a rendelkezésére állnak és Megbízott eredményes munkavégzéshez szükségesek. 
 

A felek megállapodnak abban, hogy akut etnikai konfliktusok megoldása során felkínálják, és 

kölcsönös beleegyezés esetén bevonják saját helyi, regionális, országos, vagy éppen 

nemzetközi partnereiket. 

 

A felek mindezek mellett megállapodnak abban, hogy az együttműködés során a lehető 

legjobb szándékkal segítik egymás munkáját, valamint a technikai feltételek és a társadalmi 

tájékoztatás vonatkozásában külön rögzítik az alábbiakat: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester akadályoztatása esetén az operatív feladatok és kommunikáció 

kérdésében Aleváné Siteri Éva polgármesteri személyi titkár jár el 

 

A Megbízott kijelenti, hogy a szakmai együttműködéshez szükséges szakmai tudással 

rendelkezik, illetve annak teljesítéséhez saját eszközeit (gépkocsi, telefonkészülék, stb.) vonja 

be a feladatok elvégzéséhez. Ugyanakkor amennyiben erre lehetőség nyílik, és a kijelölt 

feladatok elvégzését érdemben segíti, úgy a Megbízó is felkínálhat bármilyen, nem pénzügyi 

erőforrást (helyiséget, technikai eszközt, irodaszert, stb.) a Megbízott számára.  
 
III. Megbízó teljesítési kötelezettsége 
A Megbízó az együttműködés, illetve a szakmai teljesítmény ellenértékeként a Megbízott 

részére szakértői díjat fizet, melynek összege havi 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint + 
áfa, azaz mindösszesen bruttó 127 000, azaz egyszáz-huszonhétezer Ft, amit számla 

ellenében a számla kézhezvételétől számított 8, azaz nyolc napon belül banki átutalással fizet 

meg a Megbízott részére az alábbi bankszámlára: 

 

Bankszámla tulajdonosa: Origó-csoport Konfliktuskezelő és Stratégiai Tanácsadó Kft. 

Bank neve: Unicredit Bank 

Számlaszám:  10918001-00000038-84370007 
 
IV. További megállapodási feltételek: 
 

Jelen szerződést felek 2014. április 1. napjától 2014. október 31. napjáig terjedő határozott 

időtartamra kötik. Kölcsönösen eredményesnek megítélt együttműködés esetén a felek közös 

döntése alapján a megállapodás újratárgyalható és újraköthető. 

 

A jelen szerződésben nem rögzítettek tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak 
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Jelen … oldalas megbízási szerződés 3 (három) példányban készült és Felek az elolvasást 

követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

 

 

 

……………………. 2014. ………………….. 

 

 

 

…………………………………..   ………………………………………. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                           Origó-csoport Konfliktuskezelő 
                  képviseli                                                            és Stratégiai Tanácsadó Kft. 
            Dr. Fülöp Erik           képviseli 
                polgármester                Forgács István 
                                                                                               ügyvezető 
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Tárgy (27.np.): Egyebek 
 
Hozzászólások: 
 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Megjegyezte, hogy Egyebek napirendi pont alatt több lakossági bejelentést is szeretne az 

önkormányzat számára továbbítani. Az első bejelentés a Petőfi utca problémájának a 

kérdésköre. Ő, mint képviselő már több alkalommal is jelezte, hogy a Petőfi utca nagyon 

rossz állapotban van, ezért kérte, hogy valamilyen módon orvosolják ezt a problémát. További 

megkeresés volt, hogy korábban a Városi Kincstár által fakivágás közben, az Attila tér sarkán 

a betonkerítést összetörték a gépek, melynek kérte a helyreállítását.  

 

Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Megkérdezte, hogy kinek a kerítése.  

 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Tudomása szerint a társasházé a kerítés. Tehát a 40 családos háznak a sarkán volt egy 

betonkerítés, mely már teljesen hiányzik.  

 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Véleménye szerint az a betonkerítés már régen ki van törve.  

 
Ráduly Zsolt képviselő: 
Tavaly nyáron vágták ki a fát és azóta úgy van a kerítés. Már több alkalommal is jelezték a 

felmerült problémát az illetékes személyek felé, de személyesen is megnézte és tapasztalta, 

hogy a kerítés teljesen hiányzik, ahol gyalogosan is keresztül lehet menni. A harmadik 

probléma pedig egy személyes megfigyelés. Elmondta, hogy a Sörpatika előtti terület teljesen 

meg van süllyedve. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy ez a rész jelenleg milyen célt 

szolgál; parkoló, biciklitároló, díszburkolat, vagy a közút által parkolóvá lett minősítve.  

 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A Petőfi út problémájával kapcsolatban elmondta, hogy a héten volt a helyszíni bejárás, ahol a 

Polgármesteri Hivatal dolgozói és a kivitelező is szemrevételezték a kátyúkat mind a Petőfi 

úton, mind pedig a Bajcsy-Zsilinszky Endre úton is. Úgy véli, hogy ezen útszakaszok 

garanciális javítása napokon belül megtörténhet, valamint bízik abban, hogy a jövő héten már 

Kovács Miklóssal, a Kelet-Környezet Kft. ügyvezetőjével is sikerül egy időpontot egyeztetni, 

ahol a javításra szoruló útszakaszokat felül tudják vizsgálni. Az Attila tér sarkán összetört 

betonkerítéssel kapcsolatban ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a problémát jelezni fogják az 

illetékes intézmény felé. A Sörpatika, illetve az üzletsorok melletti területtel kapcsolatban 

mindig visszatérő problémák voltak. Azon a területen hivatalosan parkolni nem lehetett és a 

mai napig sem nem lehet. Emlékezete szerint még a tavalyi évben engedélyt kért az 

önkormányzat a Magyar Közúttól, hogy a parkoló megszüntetését engedélyezze, ezért is 

próbálták facsemeték ültetésével és virágládák elhelyezésével megoldani ezt a problémát úgy, 

hogy a rakodás kapcsán az autó elférjen. Ami tapasztalható volt, hogy a térkő azon a területen 

valóban megsüllyedt. Ígéretet tett arra, hogy a közeljövőben meg fogják nézni a területet, 

hogy milyen állapotban van és a végeredményről beszámolnak a következő képviselő-testületi 

ülésen.  
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Polgármester az ülést bezárta, majd a szünetet követően a képviselő-testülethez megérkezett 
Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott. Dr. Fülöp Erik polgármester köszöntötte a 
kormánymegbízott urat, majd kérte, hogy mondja el jelenlétének okát. 
 
Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott: 
Köszöntötte a képviselő-testületet, majd elmondta, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 

jelentős mértékben eladósodott. Majd felhívta a figyelmet arra vonatkozóan, hogy 2002 és 

2010. között nem csak a város adósodott el, hanem az egész magyar önkormányzati rendszer 

is. Majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 8 éves önkormányzati képviselősége alatt a 

nyíregyházi önkormányzat is megnyolcszorozta az adósságállományát. Ez egy olyan 8 év 

volt, amikor fejlesztésekre, uniós források önerejére és működésre vettek fel az 

önkormányzatok hitelt, ezért a 3177 önkormányzatból közel 2000 eladósodott, melyek között 

Tiszavasvári is szerepel. Tiszavasvári jellemzően olyan kis város, melynek térségi szerepe 

van, nem véletlenül lett járási, tankerületi központ és nem véletlenül szeretnék fejleszteni, 

hiszen a városnak nincs uszodája, tehát egy járási tanuszoda programba is bekerül a város. Ha 

a polgármesternek vagy a testületnek mindig azon kell gondolkodni, hogy melyik hitelt vagy 

milyen kötvényt fizessen ki, vagy a szállítói tartozása mennyi, akkor a költségvetést mindig 

úgy kell megalkotni, hogy ezekre forrást kell biztosítani. 2013-ban életbe lépett az új 

önkormányzati törvény, amely tiszta lappal indítja el az önkormányzatokat. 2012-ben az a 

döntés született hogy az 5000 fő alatti településeknek teljes mértékben konszolidálja a 

kormány az adósságállományát, míg az 5000 fő feletti városok vagy települések esetében 40 

és 70% között konszolidálja az adósságot. Örömmel tájékoztatta a képviselőket, hogy az 

állam 100%-ban maradéktalanul kiváltotta Tiszavasvári 693 145 819 Ft adósságát. Ez nagyon 

jó hír az itt élő embereknek, nem csak a polgármesternek és a testületnek, hiszen ennyivel 

jobb lesz a város költségvetése, nem kell ezt a hitelt a városnak maga előtt görgetni, hanem 

működésre és fejlesztésre lehet fordítani. Majd elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 

megbízásából a mai testületi ülésre elhozta a város bizonyságlevelét. Majd kérte, hogy méltó 

helyre függesszék ki. Ez az összeg nem azt jelenti, hogy a város több pénzt tud költeni, hanem 

azt, hogy működésre és fejlesztésre lesznek források. Mindezek után elmondta még, hogy 

mivel ő kormánymegbízottként áll itt, aki a megyei közigazgatási adminisztrációt vezeti, és a 

járási hivatal is itt van az épületben, itt van a tankerületi vezető, valamint több alkalommal is 

találkozott helyi pedagógusokkal, akik a tiszavasvári térségből meghívták konferenciára. Úgy 

véli, hogy az itt élő emberek akármelyik társadalmi csoporthoz tartoznak, legyenek azok 

pedagógusok, gazdálkodók vagy vállalkozók azt várják el az önkormányzattól, a választott 

képviselőktől vagy éppen tőle, mint országgyűlési képviselőtől, hogy az ő érdekükben 

cselekedjenek, mert közös céljuk az lehet, hogy az életlehetőségeket biztosítsák az emberek 

számára, ami lehet infrastrukturális fejlesztés, vagyis út, kerékpárút, szennyvíz, vagy a 

városközpont és a strand fejlesztése. Tehát sok olyan cél van Tiszavasváriban is, ami még 

előttük van. Lehet még úgynevezett innovációs képzettségbe befektetett tudás vagy energia, 

mert az mindannyiójuknak látni kell, hogy nagyjából ebben az uniós ciklusban kiépült az 

infrastruktúra, nem teljes mértékben, de nagyjából kiépült, és az új ciklus 2014. január 1 és 

2020. között inkább megyei, városi térségi szinten is a hozzáadott értékre, az innovációra a 

tudásbázisra fog épülni. Az itt élő embereknek is fontos az, hogy a fiatalokat megtartsa, hogy 

egy működő gazdaság legyen, hogy az önkormányzat az emberek életlehetőségeit javítsa, 

bővítse. Ehhez kívánt mindenkinek jó munkát.  

 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Megköszönte a kormánymegbízott úr szavait és elmondta, hogy hasonló, jó hírekkel várják a 

jövőben is. Ezt követően megjegyezte, hogy természetesen nem tiszte véleményezni ezeket a 

döntéseket, de biztos abban, hogy minden önkormányzat számára ebben a ciklusban ez egy 











 1 

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

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

 

M E G H Í V Ó 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban 

biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet 
 

2014. március 27–én (csütörtök) 14:00 órára 
 

összehívom, melyre ezúton meghívom. 
 
Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 
Napirend előtt:  

 
- Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.  
 
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 
 

1. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról.  
Előadó:   Bundáné Badics Ildikó jegyző 

        Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető  
        Szavazati arány:  minősített többség (7 fő képviselő) 
        Véleményezi:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
   

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előadó:   Bundáné Badics Ildikó jegyző 

        Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető 
        Szavazati arány:  minősített többség (7 fő képviselő) 
        Véleményezi:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
    Szociális és Humán Bizottság 
 

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

Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Mezei Ernő által kezdeményezett teljes 

eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról. 
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele) 
Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

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

Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett 

teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról. 
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele) 
Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
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5. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Mándi Sándor által kezdeményezett teljes 

eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele) 
Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

6. Előterjesztés Tiszavasvári Város hatályos településendezési eszközeinek 10 éves 

felülvizsgálatáról.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele) 
Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 
7. Előterjesztés Pásztor István által kezdeményezett Bajcsy-Zsilinszky E. u. 52. sz. alatti 240 

hrsz-ú ingatlan helyi védettség alá vonásáról.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele) 
Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

8. Előterjesztés a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, üzemeltetett 

önkormányzati tulajdonú csatornák átadásáról. 
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele) 
Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 

9. Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló 

„Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő 

Óvodában a minőségi nevelés érdekében” elnevezésű projekt támogatás elemeinek 

megelőlegezésére szolgáló hitelkeret megszüntetéséről.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele) 

       Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

10. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési 

tervéről. 
 Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
     Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
     Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele) 
     Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Előterjesztés a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről. 
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

        Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
        Véleményezi:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
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12. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 

Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde intézményekben az étkeztetés terén megtett 

intézkedésekről szóló beszámolóról.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele) 
Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
   Szociális és Humán Bizottság 
 

13. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról. 
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

        Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
        Véleményezi:   Szociális és Humán Bizottság 
 

14. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megalkotásáról.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

        Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
        Véleményezi:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
    Szociális és Humán Bizottság 
 

15. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői megbízásának 

  betöltéséhez szükséges intézkedésekről.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester  
Témafelelős:  Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 

        Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
 Véleményezi:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Szociális és Humán Bizottság 
 

16. Előterjesztés a TISZEK által benyújtani kívánt ROMA KULTÚRA támogatására 

vonatkozó ROM-RKT-14 kódszámú pályázatról.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

        Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
        Véleményezi:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
    Szociális és Humán Bizottság 
 

17. Előterjesztés a Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat 

benyújtásáról.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gáll Attila köztisztviselő 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
Véleményezi:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

18. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
Véleményezi:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
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19. Előterjesztés a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási 

szerződés ismételt meghosszabbításáról. 
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

        Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
        Véleményezi:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
    Szociális és Humán Bizottság 
  

20. Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról.  
     Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
     Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
     Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
     Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
   

21. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek Vasvári Pál Múzeum 

részére történő bérbeadásáról.  
     Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester  
     Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
      Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 

Véleményezi:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

22. Előterjesztés Dan Zsolt Tiszavasvári, Vasvári P. u. 113. sz. alatti lakos piac területén 

található épületrész alatti földterület hasznosítására vonatkozó kérelméről. 
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 

     Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
      Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 

Véleményezi:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
    

23. Egyebek 

 

- Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató   

Központra vonatkozó Intézkedési Terv jóváhagyásáról.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
   Szociális és Humán Bizottság 
 

- Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére visszatérítendő 

támogatás biztosítása Leader pályázatok finanszírozása céljából.   
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Girus András osztályvezető 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

- Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

bérezéséről.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
 

- Előterjesztés a Bio-Genezis Kft. tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 

átminősítésére vonatkozó kérelméről.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 
Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
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- Előterjesztés az Origo Csoport Kft. megbízási szerződésének elfogadásáról.  
Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
Szavazati arány:  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele) 

 
  
Tiszavasvári, 2014. március 21.                               

  
     Dr. Fülöp Erik 

                      polgármester 

 

 



 
ELŐTERJESZTÉS  

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. március 27-én tartandó ülésére 
 
 
Az előterjesztés tárgya:
 

 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Melléklet:
 

 - 

Iktatószám: 1551-3/2014. 
 

A napirend előterjesztője: 
 

Dr. Fülöp Erik polgármester 

Az előterjesztést készítette:
 

 Aleváné Siteri Éva köztisztviselő 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
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J E L E N T É S 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 
 
 

114/2013. (V.23.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület döntött a Tiva-Szolg Kft. 2012. évi egyszerűsített éves 
beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről. A Kft. 2012. évi beszámolóját és 
könyvvizsgálói jelentését a testület elfogadta. 25.000 eFt osztalék kifizetése megtörtént. A 
határozatról a Kft. ügyvezetőjét tájékoztattam. 

  

 
115/2013. (V.23.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület döntött a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2012. évi 
egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2013. évi üzleti tervéről. 
A testület a Kft. 2012. évi beszámolóját, közhasznúsági jelentését, illetve 2013. évi üzleti 
tervét elfogadta. A határozatról a Kft. ügyvezetőjét tájékoztattam. 

  

 
116/2013. (V.23.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület döntött a Nyírségi  Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2012. évi   egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről 
és 2013. évi üzleti tervéről. A Kft. 2012.évi beszámolója, közhasznúsági jelentése,illetve 
2013.évi üzleti terve elfogadásra került. A határozatról a Kft. ügyvezetőjét tájékoztattam. 

  

 
117/2013. (V.23.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület döntött a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2012. évi 
egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről, és 
2013. évi üzleti tervéről. A Kft. 2012. évi beszámolóját, közhasznúsági jelentését illetve 
2013. évi üzleti tervét a testület elfogadta. A határozatról a Kft. ügyvezetőjét 
tájékoztattam.  

  

 
124/2013. (V.23.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület döntött a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2012. 
évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás 
igénybevételéről. A testület az előterjesztett beszámolóját elfogadta. A határozatról a Kft. 
ügyvezetőjét tájékoztattam. 

  

 

A Képviselő-testület döntött a Magiszter Alapítványi Óvoda 2013. évi költségvetéséről, a 
Magiszter Alapítványi Iskola 2013. évi támogatásáról szóló 39/2013.(II.14.) Kt. számú 
határozat módosításáról. A testület az Magiszter Alapítvány 2013. évi költségvetésének a 

125/2013.(V.23.) Kt. számú határozat: 



módosítását elfogadta az előterjesztett tartalom szerint. A határozatról a Magiszter 
Alapítvány képviselőit tájékoztattam. 

 
 

A Képviselő-testület döntött a Civil Alap létrehozásáról. A Szociális és Humán Bizottság 
elnökével kidolgoztuk az Alap működésének eljárásrendjét, mely egy újabb Képviselő-
testületi ülésen került beterjesztésre. A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete szervezeti és működési szabályzata módosításra került a Szociális és Humán 
Bizottság Civil Alappal kapcsolatos hatáskörével. 

132/2013.(V.23.) Kt. számú határozat: 

 

A Képviselő-testület döntött Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése pályázat saját 
erejének biztosítására kiírt hitelajánlat eredményének megállapításával kapcsolatosan. A 
testület döntött 12.702.000 Ft összegű beruházási hitel felvételéről, mely hitelkeretet az 
OTP Bank Nyrt. biztosította Önkormányzatunk számára.  

133/2013.(V.23.) Kt. számú határozat: 

 

A Képviselő-testület döntött Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése esetén a 
tagönkormányzatok által azonnali beszedési megbízás biztosításáról. A határozatban 
foglaltakról a Társulás elnökét tájékoztattam. 

153/2013.(V.30.) Kt. számú határozat: 

 

A Képviselő-testület döntött a Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése pályázat saját 
erejének biztosítására kiírt hitelajánlat eredményének megállapításáról szóló döntésről és a 
133/2013.(V.23.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről. A 133/2013.(V.23.) Kt. 
számú határozatban szereplő 12.702.000 Ft hitelösszege módosult 12.701.796 Ft-ra, 
illetve a korábbi szerződés-tervezet néhány pontjai is változtatásra kerültek. 

155/2013.(VI.12.) Kt. számú határozat: 

 

A Képviselő-testület döntött likviditási-hitelkeret biztosításáról Tiszavasvári Város 
Önkormányzata részére. Önkormányzatunk 50.000.000 Ft összegű likviditási hitelkeret 
igénybevételét kérelmezte az OTP Bank Nyrt.-nél, ezzel kapcsolatosan folyamatosan 
tárgyalásokat folytattam a pénzintézet képviselőivel, melynek eredményéről a Képviselő-
testületet tájékoztattam. 

157/2013.(VI.12.) Kt. számú határozat: 

 

A Képviselő-testület döntött Tiszavasvári Város Önkormányzata rendelkezésére tartott 
folyószámla-hitelkeret működési hitellé alakításáról. Az OTP Bank Nyrt. a 371 095 976 Ft 
összegű likviditási hitelkeretet működési hitellé alakította, melyről a szerződést aláírtam. 

158/2013. (V.23.) Kt. számú határozat: 

 

A Képviselő-testület döntött a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári 
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2013. évi költségvetésének 
módosításáról. Az intézmény módosított költségvetését a testület elfogadta. A határozatról 
tájékoztattam a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának elnökét, és megkértem, hogy a 
módosítást a legközelebbi társulási tanácsi ülésen terjessze elő. 

168/2013.(VI.12.) Kt. számú határozat:  

 

A Képviselő-testület döntött a „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári 
Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében”  ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat saját 
erejének biztosítására kiírt pályázat eredményének megállapításáról. A határozat 

171/2013. (VI.27.) Kt.számú határozat: 



mellékletét képező paraméterek alapján, a 6.257.000 Ft összegű saját erő hitel felvételére 
vonatkozó szerződés megkötésre került az OTP Bank Nyrt.-vel, mely szerződést 2013. 
július 08.-án aláírtam. 

 

A Képviselő-testület döntött Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári 
Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében  ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázathoz 
támogatást megelőlegező hitel biztosítására kiírt pályázat eredményének megállapításáról. 
A testület döntött 12.722.000 Ft összegű támogatást megelőlegező hitel felvételéről. A 
határozat mellékletét képező paraméterek alapján a hitelszerződés megkötésre került, 
mely szerződést 2013. július 08.-án aláírtam. 

172/2013.(VI.27.) Kt. számú határozat: 

 

A Képviselő-testület döntött a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 
biztosított finanszírozási előleg 2013. június hó utolsó munkanapján munkabér fizetésére 
történő felhasználásának lehetőségéről. A határozatról tájékoztattam a Többcélú 
Kistérségi Társulás elnökét. A Társulás a részére nyújtott előleget teljes összegben 
visszafizette Önkormányzatunk számára.  

174/2013.(VI.27.) Kt. számú határozat: 

 

A tisztelt Képviselő-testület határozatában az önkormányzati intézmények vezetői 
illetménykiegészítésének felülvizsgálatáról szóló 150/2009. (VI.18.) Kt. számú határozat 
módosításáról határozott. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a határozatban rögzített 
illetménykiegészítés összegének átvezetéséről a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgáltató Központ, valamint a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetői 
pályázatok érvényes és eredményes elbírálását követően a megbízott intézményvezetők 
esetében gondoskodtam. 

181/2013. (IV.27.) Kt. számú határozat: 

 

A Képviselő-testület döntött a Civil Alap részletes működési rendjének kialakításáról. 
Intézkedtem a Civil Alap nevű önkormányzati alszámla megnyitásáról, az Alap működési 
rendje kialakításra került, a pályázati eljárás menete rögzítésre került. 

182/2013.(VI.27.) Kt. számú határozat: 

 
192/2013.(VII.03.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület döntött Tiszavasvári Város Önkormányzata részére biztosítandó 
likviditási hitelkeret igénybevételéről. A testület elfogadta az Önkormányzat OTP Bank 
Nyrt.-től történő 50.000 eFt összegű likvidhitel felvételét. Az erről szóló szerződést 2013. 
július 08.-án aláírtam. 

  

 

A Képviselő-testület döntött Önkormányzatunk gyermekétkeztetési feladatok 
támogatásának kiegészítéséhez történő pályázat benyújtásáról. A pályázatot Tiszavasvári 
Város Önkormányzata a rendeletnek megfelelően benyújtotta, a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok elkészítéséről gondoskodtam. A megítélt támogatás 
felhasználásra került, a támogatás elszámolása 2014. február hónapban elszámolásra 
került. 

194/2013.(VII.03.) Kt. számú határozat: 

 

Az orvosi ügyeletet ellátó Rojko-Med Kft. ügyvezetője által elkészített, a központi orvosi 
ügyeletre vonatkozó beszámolót a testület megtárgyalta vés elfogadta. A testületi 
döntéséről Dr. Rojkó László háziorvost értesítettem. 

195/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat: 

 



 

196/2013. (VII.25.); 197/2013. (VII.25.) 235/2013. (IX.12.) Kt. számú határozatok: 
A tisztelt képviselő-testület 197/2013. (VII.25.) számú határozatában döntött Tiszavasvári 
Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megalkotásáról. 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Program végrehajtásában tevékenyen közreműködő 
résztvevők, partnerek, felelősök általi aláírásáról gondoskodtam. Gondoskodtam továbbá 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program Türr István Képző és Kutató Intézet részére történő 
soron kívüli eljuttatásáról honlapon történő közzététel végett. A Program az 
önkormányzati hirdetőtáblán való kifüggesztése megtörtént, valamint közzétételre került 
az Önkormányzat honlapján is. A 196/2013. (VII.25. ) Kt. számú határozatban döntés 
született továbbá a Szabolcs- Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjával a Helyi Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtásához szükséges 
Együttműködési Megállapodás megkötéséről. Az Együttműködési Megállapodás 
Képviselő-testület által elfogadott változatát határidőben megküldtem a Munkaügyi 
Központ felé. A Munkaügyi Központtal történő egyeztetést követően a 235/2013. (IX.12.) 
Kt. számú határozatával a 196/2013. (VII.25. ) Kt. számú határozatban foglalt 
Együttműködési Megállapodás módosításáról hozott határozatot a testület. Ezen 
módosított Együttműködési Megállapodás szintén megküldésre került a Munkaügyi 
Központ irányába, amely 2013. október 8. napján került aláírásra általam, valamint Dr. 
Rezsőfi István a Szabolcs- Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának igazgatója által. 

 
199/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat: 
Fenti határozatával a képviselő-testület a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola és Középiskola 2012/2013-as tanévről készített szakmai beszámolóját 
megtárgyalta és elfogadta. A döntésről értesítettem az intézmény vezetőjét. 

 
200/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat: 
Ezen határozatával a testület az Egyesített Óvodai Intézmény 2012/2013-as nevelési év 
működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2013/2014. nevelési év előkészületeiről szóló 
szakmai beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A döntésről értesítettem az intézmény 
vezetőjét. 
 
201/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy jogszabályváltozás következtében szükségessé 
vált az Egyesített Óvodai Intézmény, alapító okiratának módosítása, melyet a Képviselő-
testület fenti számú határozatával elfogadott. Továbbá tájékoztatom a testületet, hogy a 
módosító okiratot aláírtam, majd 8 napon belül kérelmeztem a Magyar Államkincstárnál a 
módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetését.  

 
203/2013. (VII.25.) Kt. sz. határozat: 
A képviselő-testület 2013. májusi testületi ülésén kezdeményezte a Hajdúkerületi és 
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságába való delegálásomat, ennek 
érdekében a közgyűlés összehívását a Zrt. Felügyelő Bizottsági létszámának növelése 
miatt. A Zrt. 2013. május 29.-i közgyűlésén napirendjére tűzte a testület kezdeményezését 
és a 3/2013.05.29.HBVSZ határozatával módosította a Zrt. Alapszabályának erre 
vonatkozó pontjait, mely a társaság felügyelő bizottsága meglévő 8 tagja mellé 9. tagnak 
megválasztott 2017. május 3. napjáig. Emiatt szükséges volt, hogy képviselő-testületünk 
is elfogadja a Zrt. Alapszabályának módosítását. A döntésről tájékoztattam a Zrt. 
igazgatóságát. 

 



 

204/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat: 
A testület a Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesületével kötött ellátási szerződés 
jóváhagyásáról hozott döntést. Ennek tényéről a TELSE vezetőjét tájékoztattam. 

 
206/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat: 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő feladat ellátási szerződés 
elfogadásáról szól. Ennek keretében a fogyatékos személyek otthona működtetéséről és 
finanszírozásáról szóló megállapodást aláírtam és megküldtem a Főigazgatóság részére. 

 
221/2013. (VIII. 28.) Kt. számú határozat: 
Az önkormányzati gazdasági társaság (Stradfürdő Kft.) üzletrészének értékesítésével 
kapcsolatos tájékoztatást, állásfoglalás kérést és intézkedési javaslattételt tartalmazott. A 
határozatnak megfelelően a döntést, vagyis a felhívásra adott választ továbbítottam a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére. Ezen kívül szintén 
megkerestem a Tiszavasvári Strandfürdő Kft.-t azzal a kezdeményezéssel, hogy egy 
esetleges, a Kft. visszavásárlására vonatkozó döntés esetén, amennyiben az önkormányzat 
a Ptk. 374. § (3) bekezdése alapján élne a visszavásárlás jogával a visszavásárlási áron 
felül lenne-e és ha igen milyen összegű követelése a Kft. tagjainak az önkormányzattal 
szemben. 

 
222/2013. (IX.12.) Kt. számú határozat, 263/2013. (X.24.) Kt. számú határozata: 
A 222/2013. (IX.12.) Kt. sz. határozatával a testület úgy döntött, hogy a TIVA-SZOLG 
Kft. vízdíjszolgáltatásából eredő kintlévőségeit a Tiva-Szolg Kft. útján kívánja behajtani. 
Egyidejűleg felkérte a Kft. ügyvezetőjét, hogy a behajtás érdekében készítsen cselekvési 
ütemtervet, valamint a szükséges létszámban kerüljenek alkalmazásra behajtással 
foglalkozó munkavállalók a Kft.-nél. A 263/2013. (X.24.) Kt. sz. határozatával a testület 
elfogadta a Kft. ügyvezetője által készített, a kintlévőségek behajtására vonatkozó 
cselekvési ütemtervet, azzal hogy 1 fő felsősokú és 1 fő középfokú végzettségű személy 
kerüljön alkalmazásra munkaidőkeretben a behajtással kapcsolatos feladatok ellátása 
érdekében. A Kft. ügyvezetője 2014. március 31-ig kell, hogy beszámoljon a behajtás 
eredményességéről, melyről előreláthatólag 2014. áprilisi ülésen tájékoztatom a testületet. 

 
227/2013.(IX.12.) Kt. számú határozat: 
A Képviselő-testület döntött Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló módosított 4/2013.(II.15.) rendelet I. féléves végrehajtásáról. A 
testület jóváhagyta Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési 
beszámolóját a további megtakarítási lehetőségek keresésének feltétele mellett. 

 
229/2013. (IX.12.) Kt. számú  határozat: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy jogszabályváltozás következtében, valamint a 
Szabadság tér 1. szám alatt található tiszavasvári 19 hrsz-ú felülépítményes ingatlan pince 
részében található vendéglátó egység (terület: 200 m2) és a volt kávéházi épületrész 
Városi Kincstár alapító okiratában való feltüntetése miatt szükségessé vált az 
intézményalapító okiratának módosítása, melyet elfogadott a testület a fenti számú 
határozatával. A módosító okiratot aláírtam, majd 8 napon belül kérelmeztem a Magyar 
Államkincstárnál a módosítások törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetését.  

 
230/2013. (IX.12.) számú határozat: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a MÁK hiánypótlása következtében 
szükségessé vált az Egyesített Óvodai Intézmény, alapító okiratának módosítása, melyet a 



Képviselő-testület fenti számú határozatával elfogadott. A módosító okiratot aláírtam, 
majd 8 napon belül kérelmeztem a Magyar Államkincstárnál a módosított alapító okirat 
törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetését.  

 
233/2013. (IX.12.) számú határozat, 257/2013. (X.03.) Kt. számú határozat, 290/2013. 
(XI.28.) Kt. sz. határozat, 291/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat, 24/2014. (I.30.) Kt. 
sz. határozat: 
A 233/2013. (IX.12.) Kt. sz. határozattal a testület a Tiszavasvári központi háziorvosi 
ügyelet közbeszerzési eljárására irányuló ajánlattételi felhívást megtárgyalta és elfogadta. 
A felhívás tartalma szerint 1 éves határozott időre került meghirdetésre az ügyeleti 
feladatellátás.  
A 257/2013. (X.03.) Kt. számú határozattal hatályon kívül helyezésre került a 233/2013. 
(IX.12.) Kt. sz. határozat egyidejűleg új ajánlattételi felhívás került elfogadásra az orvosi 
ügyeletre vonatkozóan, melyben 6 hónapos időtartamban került meghatározásra az 
ügyeleti feladatellátás. A felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről 
gondoskodtam. 
A 290/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozattal eredménytelennek nyilvánította a testület az 
orvosi ügyelet ellátása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást, melyről tájékoztattam az 
ajánlattevőt. 
A közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt a 291/2013. (XI.28.) Kt. számú 
határozatával a testület arról döntött, hogy a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet 
ellátása érdekében a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási 
szerződést 2014. április 30. napjáig meghosszabbítja. 
A 24/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatával a testület ismét döntött a központi ügyelet 
ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírásáról. Az ajánlattételi felhívásnak az 
Európai Unió hivatalos lapjában történő megjelentetéséről gondoskodtam. 

 
236/2013. (IX.12.) Kt. számú határozat: 
A munka- és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról döntött a testület a 
fenti számú határozatában, melyben a Feuerman Üzembiztonsági, Tanácsadó, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Bt-vel kötött megbízási szerződést 1 éves határozott időre. Tájékoztatom 
a testületet, hogy a szerződést aláírtam. 

 
241/2013. (IX.30) Kt. számú határozat:  
A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ, mint 
integrált szociális intézmény kapcsán szükségessé váló „profiltisztítás” című határozatban 
a Főigazgatóság által felvetett három alternatíva közül a „C” alternatívát fogadta el, mely 
szerint „Tiszavasvári Város Önkormányzatával ellátási szerződés kerül megkötésre 
megegyezés szerinti időtartamra, a szerződésben a felek a szakellátások határozatlan 
időtartamú működési engedélyt megalapozó feltételek kialakítását is rögzítik az abban 
való együttműködés elemeivel, a jelenlegi 2013-as finanszírozási elv meghatározásával 
egyidejűleg.”. A döntésről tájékoztattam a Főigazgatóságot, majd ezek után a 2014. évre 
vonatkozó szerződést megküldték részünkre. Ezt a szerződést a testület a 8/2014. (I.13.) 
Kt. számú határozatával fogadta el. 

 
246/2013. (IX.30.) Kt. határozat: 
Tájékoztatom a testületet, hogy jogszabályváltozás következtében vált szükségessé a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása, melyet a testület megtárgyalt és elfogadott. A testület 
döntését megküldtem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulás elnökének.  

 



 

247/2013. (IX.30.) Kt. számú határozat: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulással összefüggő döntésekről szóló 
előterjesztés részeként a Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének 
megvalósítását megtárgyalta és elfogadta. Tájékoztatom a testületet, hogy döntését 
megküldtem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
elnökének.  

 
248/2013. (IX.30.) és a 298/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat: 
A testület az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője vezetői pótlékának, kereset-
kiegészítésének megállapításáról határozott 2013. szeptember 1. napjától. A 248/2013. 
(IX.30.) Kt. számú határozatban foglalt vezetői pótlék, és kereset-kiegészítés 
meghatározása módosításra került a testület 298/2013. (XI.28.) Kt. számú határozatával. 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 
határidőben gondoskodtam. 

 
249/2013. (IX.30.) és s 285/2013 (XI.28.) Kt. számú határozatok: 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Városi Kincstár – határozott idejű megbízás 
időtartama alatt - megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat 
kiírásáról szóló határozatában foglaltak szerint a pályázat a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételéről, az 
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéséről, és a Város honlapján történő 
megjelentetéséről határidőben gondoskodtam. A tisztelt Képviselő-testület 285/2013. 
(XI.28.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy az intézményvezetői munkakör 
átmeneti ellátására benyújtott egyetlen pályamű benyújtóját, Dr. Groncsák Andreát, bízza 
meg a vezetői feladatok ellátásával. Tájékoztatom a képviselőket, hogy és az 
intézményvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátásáról 
gondoskodtam. 

 
A 253/2013.(X.03.) Kt. számú határozat: 
A Képviselő-testület döntött a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási és étkeztetési feladatainak a 
Városi Kincstár Tiszavasvári és a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. által történő 
ellátásának vizsgálatáról. Megvizsgálásra kerültek a Közétkeztetési Kft. által történő 
feladatellátásból származó várható előnyök és hátrányok a bentlakásos és bölcsődei ellátás 
étkeztetéssel kapcsolatos feladatok és a szociális étkeztetés esetében is. Az ehhez 
kapcsolódó javaslatomat a következő testületi ülésre beterjesztettem. 

 
254/2013. (X.03.) Kt. számú határozat: 
Fenti számú határozatával a testület megtárgyalta és elfogadta a védőnői körzetek 
utcajegyzékének módosítását, melyről tájékoztattam a Tiszavasvári Szociális-, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetőjét. 

 
258/2013. (X.03.) Kt. számú határozat: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy szakfeladatszám megváltozása miatt 
szükségessé vált a Városi Kincstár alapító okiratának módosítása, melyet elfogadott a 
testület a fenti számú határozatával. A módosító okiratot aláírtam, majd kérelmeztem a 
Magyar Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való 
átvezetését.  

 



 

259/2013. (X.03.) Kt. számú határozat: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a MÁK hiánypótlási felhívása miatt 
szükségessé vált az Egyesített Óvodai Intézmény, alapító okiratának módosítása, melyet a 
Képviselő-testület fenti számú határozatával elfogadott. A módosító okiratot aláírtam, 
majd 8 napon belül kérelmeztem a Magyar Államkincstárnál a módosított alapító okirat 
törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetését.  

 
266/2013. (X.24.) Kt. számú határozat: 
A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóság 2012. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót a fenti számú határozattal megtárgyalta és jóváhagyta a testület, melyről a 
Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát tájékoztattam. 

 
267/2013. (X.24.) Kt. számú határozat: 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kötött feladat ellátási szerződés és a támogató 
szolgáltatás vonatkozásában megkötött finanszírozási szerződésmódosítás jóváhagyásáról; 
valamint a TISZEK érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjának kijelöléséről szól. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása és finanszírozására tárgyában kötött feladat 
ellátási megállapodást elfogadta, aláírás után megküldtem a Főigazgatóság részére. 
Egyúttal arról is nyilatkozott a testület a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
kérésére, hogy a 2014. évben is ellátási szerződéssel kívánja a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást biztosítani, azzal hogy a jelenlegi döntése elvi jellegű, a szerződés 
további részletes egyeztetése, a feltételek rögzítése szükséges a finanszírozás mértékének 
konkrét meghatározásával.  
A Tiszek esetében a tartós bentlakásos intézményben az intézményi jogviszonyban állók 
és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (érdekképviseleti fórum) 
tagjaként az intézményt fenntartó szervezet képviseletében Szabó Krisztiánt – a Szociális 
és Humán Bizottság elnökét jelöli ki. 

 
270/2013. (X.24.) Kt. számú határozata, 29/2014. (I.30.) Kt. számú határozat: 
A testület 270/2013. (X.24.) Kt. sz. határozatával megtárgyalta a Városi Kincstár volt 
vezetője által meg nem fizetett perköltségről szóló előterjesztést és felkérte a Városi 
Kincstár intézményvezetőjét, hogy a perköltség meg nem fizetéséről tájékoztassa az 
intézmény jogi képviseletében eljáró ügyvédet és kérje ezzel kapcsolatban írásbeli 
felszólítás ügyvéd általi megküldését Palló Sándornak. A jogi képviselő általi írásbeli 
felszólításra Palló Sándor részletfizetési kérelemmel fordult az intézmény vezetőjéhez. A 
testület 29/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatával megtárgyalta Palló Sándor részletfizetési 
kérelmét és azt javasolta az intézményvezetőnek, hogy ne engedélyezze azt. A testület 
döntéséről tájékoztattam a Városi Kincstár vezetőjét. 

 
272/2013.(X.24.) Kt. számú határozat: 
A Képviselő-testület döntött az Óvodabővítéshez szükséges támogatást megelőlegező 
hitelszerződés módosításáról szóló döntésről. A határozatról az OTP Bank Nyrt.-t 
tájékoztattam, a módosított hitelszerződést aláírtam, melyről a Képviselő-testületet 
tájékoztattam. 

 
273/2014.(X.31.) Kt. számú határozat: 
A Képviselő-testület döntött Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének 3/4 éves időarányos teljesítéséről, és a 2014. évi költségvetés 
koncepciójáról. A testület az Önkormányzat költségvetésének ¾-ed éves teljesítéséről 



szóló beszámolót elfogadta, és a 2014. évi költségvetés készítésének munkálatai 
elkezdődtek a határozatban szereplő koncepciót figyelembe véve. 

 
274/2013.(X.31.) Kt. számú határozat: 
A Képviselő-testület döntött az 1-2-13-4400-0295-9 számú folyószámla-hitelszerződés 
módosításáról. Önkormányzatunk e határozattal kezdeményezte az OTP Bank Nyrt.-nél a 
határozatban szereplő hitelszerződés hitelösszegének 35.000 eFt-ra történő emelését, a 
hitelszerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett. A határozatban foglaltakról 
az OTP Bank Nyrt. képviselőit tájékoztattam. A hitelszerződés módosítási kérelmünket az 
OTP Bank Nyrt. elutasította, melyről a Képviselő-testületet tájékoztattam. 

 
275/2013.(X.31.) Kt. számú határozat: 
A Képviselő-testület nem döntött a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási feladatainak 
változtatásáról, döntött azonban arról, hogy az étkeztetési feladatok ellátása a jelenlegi 
formában működik tovább. Az étkeztetés terén feladatokat szabott az érintett 
intézményvezetők számára. A feladatok végrehajtásáról beszámoló 2014. március 
hónapban kerül a Képviselő-testület elé. 

 
276/2013. (X.31.) Kt. számú határozat: 
A TISZEK, valamint a TIB módosított működési dokumentumai egységes szerkezetben 
történő elfogadását tartalmazza, melyet megküldtem az érintett intézmények vezetőinek is. 

 
277/2013. (X.31.)  Kt. számú határozat: 
A TISZEK pályázatot nyújtott be Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési 
feltételeinek biztosítására című KAB-KEF-13 kódszámú felhívásra, melyet a testület fenti 
számú határozatával tudomásul vett. A pályázaton 360.000,-Ft-ot nyert az intézmény. 

 
279/2013.(X.31.) Kt. sz. határozat: 
A testület 2013. szeptember 13. napjától 2013. november 1. napjáig önkéntes tevékenység 
végzésére hatalmazza fel Nácsáné Dr. Kalán Esztert a Tiszavasvári Szociális-, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézményében, melyről nevezett 
beszámolót készített. A testület fenti határozatával elfogadta a beszámolót, melyről 
tájékoztattam Nácsáné Dr. Kalán Esztert. 

 
282/2013.(XI.14.) Kt. számú határozat: 
A Képviselő-testület döntött Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási-
hitelkeret biztosításáról. A testület döntött arról, hogy Önkormányzatunk 2014. január 02. 
napjától 2014. december 20. napjáig 75.000 eFt összegű likviditási hitelkeretet kíván 
igénybe az OTP Bank Nyrt.-től. A jelen határozatban foglaltakról tárgyalásokat folytattam 
az OTP Bank Nyrt. képviselőivel. A pénzintézet Önkormányzatunk kérelmét kedvező 
elbírálásban részesítette, a likviditási-hitelkeretről szóló végleges javaslatot a Képviselő-
testület elé beterjesztettem. 

 
284/2013. (XI.14.) Kt. számú határozat: 
A testület megtárgyalta Rozgonyi Attila által Tiszavasvári Város Önkormányzata alperes 
ellen indított szabadság és tanulmányi kedvezmények megtérítése iránti perében a 
Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság 6.M.300/2011/29. sorszámú ítéletében meghatározott 
bruttó 100.000,-Ft összegű perköltség és kamatai megfizetésére vonatkozó előterjesztést 
és felkérte az Önkormányzata jogi képviseletében eljáró ügyvédet, hogy írásbeli 
felszólítást küldjön nevezett részére. Az ügyvédi iroda tájékoztatása alapján Rozgonyi 
Attila a perköltség-fizetési kötelezettségének eleget tett. 



 



 

286/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat, 316/2013. (XII.18.) Kt. számú határozat, 
40/2014. (II.20.) Kt. sz. határozat: 
Jogszabályváltozás következtében 2014. január 1. napjától viziközmű kizárólag állami 
vagy önkormányzati tulajdonban lehet. Emiatt az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. 
ingyenesen felajánlotta az önkormányzat részére a gyári lakótelepi víziközműveket, 
melyet a testület 286/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozatával elfogadott. A 316/2013. 
(XII.18.) Kt. sz. határozattal a testület elfogadta a gyári lakótelep víziközműveinek 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződést, melyet aláírtam.  
A lakótelepi víziközműveknek önkormányzati tulajdonba kerülés miatt a 40/2014. (II.20.) 
Kt. sz. határozatával módosította a testület a HVBSZ Zrt-vel kötött bérleti/üzemeltetési 
szerződését, mivel ezen közművek üzemeltetését is a Zrt. látja el, így a szerződés 
mellékletében feltüntetésre kerültek a szóban forgó víziközművek is. Szintén ezen 
határozatával állapította meg a testület a HVBSZ Zrt. Által az önkormányzat részére 
fizetendő 2014. évre vonatkozó bérlet díjat is. A bérleti szerződés módosítását aláírtam és 
megküldtem aláírásra Szorgalmatos Község Önkormányzatának. 

 
287/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat: 
A testület elfogadta a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodás módosítását, melyről tájékoztattam a Társulás elnökét. 

 
292/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat: 
Ezen határozatával a testület felkérte a jegyzőt, hogy belső ellenőr által vizsgáltassa meg 
az egyes háziorvosok által használt, önkormányzati tulajdonban lévő rendelők 
Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ által 
alkalmazott rezsiköltségek számítási módját, azok orvosok által történő teljesítését és a 
belső ellenőr megállapításait terjessze a testület elé. A jegyző a 2014. január 30-án 
megtartott testületi ülésére előterjesztett tájékoztatásával eleget tett kötelezettségének. 

 
293/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat, 57/2014. (II.20.) Kt. számú határozat: 
A háziorvosokkal kötött feladatellátási szerződéseket vizsgálta felül a 293/2013. (XI.28.) 
Kt. sz. határozatával a testület. A szerződéseket aláírtam és megküldtem az orvosoknak 
aláírás végett. Dr. Bodnár Zoltán háziorvos jelezte, hogy a testület által elfogadott 
szerződésben módosítást kíván eszközölni. A módosított szerződést az 57/2014. (II.20.) 
Kt. sz. határozatával fogadta el a testület, melyet aláírtam és megküldtem Dr. Bodnár 
Zoltán részére. 

 
297/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat: 
A testület támogatta, hogy Nádudvari Sándor nyolcadik évfolyamos tanuló részt vegyen 
az Arany János Tehetséggondozó Programban. A tanuló jelentkezéséhez készült 
pályázatát és a testületi határozatot 2013. december 12. napjáig megküldtem a tanuló által 
első helyen kiválasztott középiskola részére. 

 
299/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat: 
Ezen határozatával a testület az általános iskola felvételi körzethatáráról hozott javaslatot, 
melyet megküldtem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak. 

 
308/2013.(XII.18.) Kt. számú határozat: 
A testület felülvizsgálta a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő temetői díjtételeket és úgy 



döntött, hogy a temetői díjakat 2014. január 1. napjától nem emeli. A döntésről 
tájékozattam a Lippai és Lippai Kft. ügyvezetőjét. 

 
309/2013.(XII.18.) Kt. számú határozat:  
A Képviselő-testület döntött Az 1-2-13-4400-0295-9 számú folyószámla-hitelkeret 
szerződés módosításáról. A testület határozatot hozott arról, hogy Önkormányzatunk 
kérvényezze a 17.000 eFt összegű likviditási hitelkeret 2013. december 05.-én fennálló 
állományának rendelkezésre tartási, illetve lejárati idejének 2013.12.20.-ról 2013.12.31.-ig 
történő meghosszabbítását, illetve a hitelkeret legfeljebb a 2013. 12.20.-án fennálló 
állományának működési hitellé történő átalakításáról az OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél. 
A tárgyalásokat lefolytattam a pénzintézet képviselőivel a határozatban foglaltakkal 
kapcsolatban, a módosított hitelszerződéseket aláírtam. 

 
310/2013.(XII.18.) Kt. számú határozat: 
A Képviselő-testület döntött Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2014. január 02-
től biztosítandó 75.000 eFt folyószámla-hitelkeret feltételeiről az OTP Bank ajánlatában 
foglaltak figyelembevételével. A likviditási-hitelszerződés megkötésre került. 

 
311/2013. (XII.18.) Kt. számú határozat: 
A Képviselő-testület döntött 2013. december 31.-i állapot alapján végrehajtandó 
hitelkonszolidációban történő önkormányzati részvételről. A határozatban rögzítésre 
került, hogy Önkormányzatunk a 2014. évi hitelkonszolidációban részt kíván venni, a 
hitelkonszolidáció érdekében a szükséges intézkedéseket megtettem, a 
hitelkonszolidációhoz szükséges határozat-tervezetet a Képviselő-testület elé a 
későbbiekben beterjesztettem. 

 
312/2013.(XII.18.) Kt. számú határozat: 
A Képviselő-testület döntött a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási feladatainak jövőbeni 
ellátásáról. 2014. február 01. napjától a Tiszavasvári Városi Bölcsőde és a Tiszavasvári, 
Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ gazdasági, pénzügyi, 
számviteli feladatait a Tiszavasvári Városi Kincstár látja el. Intézkedtem, hogy az érintett 
intézmények alapító okiratán a változások átvezetésre kerüljenek, az ehhez kapcsolódó 
szükséges intézkedéseket megtettem. Felkértem a Városi Kincstár vezetőjét, Dr. Groncsák 
Andreát, hogy a dolgozók áthelyezésével, a jogviszonyuk rendezésével kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

 
313/2013. (XII.18.) Kt. számú határozat: 
A testület megtárgyalta a Városi Kincstár koordinálásával szervezett 2013. évi 
közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztatót. A 2014. évi végleges 
közfoglalkoztatási munkaerő- és dologi igényről tájékoztatni fogom a testületet. 

 
6/2014. (I.13.) Kt. számú határozat, 7/2014. (I.13.) Kt. sz. határozat: 
A Képviselő-testülete, mint a Nyírség Tiszk és a Nyírvidék Tiszk résztulajdonosa 
hozzájárult ahhoz, hogy a Tiszk-ek 2014. január 15-ig jutalom címén a 2013. évi kiadások 
terhére kifizetést teljesítsenek a dolgozók részére. A döntésekről tájékoztattam a Tiszk 
ügyvezetőjét. 

 
8/2014. (I.13.) Kt. számú határozat: 
A testület ezen határozatával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a 
fogyatékos személyek otthona ellátására megkötött feladat ellátási szerződés módosítását 
hagyta jóvá. A módosítást aláírtam és megküldtem a Főigazgatóság részére. 



 



 

9/2014. (I.13.) Kt. számú határozat: 
A testület a 258/2012. (XI.29.) Kt. számú határozatával – az önkormányzati közutak 
síktalanítási és hóeltakarítási feladatainak ellátása érdekében megkötött szerződés 
mellékletét módosította ezen határozatával. A módosítás eredményeképpen a hóeltakarítás 
üzemóra díja: 7.000 Ft/óra + ÁFA, a gépi síktalanítás anyag + üzemóra díja: 12.600 Ft/óra 
+ ÁFA lett.  

 
11/2014. (I.13.) Kt. számú határozat: 
A testület megtárgyalta „Az Intézkedési Terv a Kormányhivatal tájékoztató leveléről 
szóló 280/2013. (X.31.) Kt. számú határozattal módosított 252/2013. (IX.30.) Kt. számú 
határozatának módosítása” című előterjesztést és a törvényességi felhívásra megjelölt 
határidőt 2013. december 31. napjáról 2014. március 15. napjára módosította. A döntésről 
tájékoztattam a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt. Ezen határozatával a 
testület felkért, hogy a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által tagi kölcsönből megvalósított 
fejlesztések/beruházások vagyoni értékének meghatározása érdekében szakértő 
kirendeléséről gondoskodjak. A szakértőt fentiekkel megbíztam, aki az azóta eltelt 
időszakban több alkalommal is egyeztetett a Kft. ügyvezetőjével, helyszíni szemlét tartott, 
számlákat szerződéseket egyéb dokumentumokat kért be: a szakvéleménye elkészítése 
folyamatban van. Szintén fenti számú határozatában felkért a testület, hogy amennyiben a 
Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 100 % üzletrésze vonatkozásában létrejött 2013. április 19. 
napján kelt üzletrész adásvételi szerződés felbontására és azzal egyidejűleg az érintett 
határozatok visszavonására nem kerül sor a per első tárgyalási napjáig, úgy gondoskodjak 
arról, hogy az önkormányzat jogi képviselete biztosított legyen. Tájékoztatom a testületet, 
hogy az önkormányzat jogi képviseletéről gondoskodtam. A per első tárgyalása 2014. 
február 12. napján volt és az önkormányzat jogi képviselőjének szóbeli tájékoztatása 
szerint a bíróság a tárgyaláson hatályon kívül helyezte a képviselő-testület 60/2013. 
(III.5.) Kt. sz. és 61/2013. (III.21.) Kt. sz. határozatait, azonban a bíróság ítélete mai napig 
még nem érkezett meg sem a jogi képviselőnkhöz sem az önkormányzathoz. 

 
12/2014. (I.30.) Kt. számú határozat: 
A testület megtárgyalta és elfogadta a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező 
Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári Városi Televízió 2013. évi tevékenységéről és 
gazdálkodásáról szóló – beszámolót, melyről tájékoztattam az Egyesület vezetőjét. 

 
13/2014. (I.30.) Kt. számú határozat: 
Ezen határozatával a testület elfogadta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és 
Tiszavasvári Város Önkormányzata közötti, a támogató szolgáltatás finanszírozására 
vonatkozó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TSZ-114/3-2011 számú 
finanszírozási szerződést, melyet aláírtam és megküldtem az NRSZH részére. 

 
14/2014. (I.30.) Kt. számú határozat, 64/2014. (II.20.) Kt. sz. határozat: 
A 14/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatával a testület úgy döntött, hogy értékesíteni kívánja az 
önkormányzat tulajdonában lévő Opel Combo C 1,3 D típusú, JXX-634 frsz-ú 
gépjárművet. Egyidejűleg felkért, hogy a gépjármű értékesítését megelőzően legalább 
három autókereskedésben az autó felértékeltetéséről gondoskodjak és a kapott ajánlatokat 
terjesszem a testület elé. A kapott ajánlatokat a 2014. februári ülésre terjesztettem elő. A 
testület 64/2014. (II.20.) Kt. sz. határozatával úgy döntött, hogy elsősorban a város 
honlapján és internetes használtautó weboldalon keresztül próbálja meg értékesíteni a 
gépjárművet. A hirdetés közzétételéről gondoskodtam. 

 



 

16/2014. (I.30.) Kt. számú határozat: 
A Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári állományra vonatkozó leltározási 
ütemtervét hagyta jóvá a testület, melyről tájékozattam az intézmény vezetőjét. 

 
21/2014. (I.30.) Kt. sz. határozat: 
A testület Dr. Rojkó Lászlónak, a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
ügyvezetőjének a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet 2013. évi működéséről szóló 
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta, melyről tájékoztattam a Kft. ügyvezetőjét. 

 
27/2014. (I.30.) Kt. sz. határozat: 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése 
meghatározza, hogy a testület és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési 
megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. Fenti határozatával a testület 
ezen jogszabályi kötelezettségének tett eleget. Az együttműködési megállapodást aláírtam. 

 
37/2014. (II.20.) Kt. sz. határozat: 
A testület a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta, melyről tájékoztattam a Tűzoltóság 
parancsnokát. 

 
38/2014. (II.20.) Kt. sz. határozat: 
A testület a Tiszavasvári Sportegyesület 2013. évi szakmai és gazdálkodási 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta, melyről tájékoztattam az 
Egyesület vezetőjét. 

 
39/2014. (II.20.) Kt. sz. határozat: 
A testület elfogadta a Vasvári Pál Múzeum 2013. évi szakmai beszámolóját, melyről 
tájékoztattam az intézmény vezetőjét. 

 
41/2014. (II.20.) Kt. sz. határozat, 42/2014. (II.20.) Kt. számú határozat: 
A TISZEK és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási feladatait 2014. március 1. napjától a 
Városi Kincstár látja el. Emiatt együttműködési megállapodás megkötése szükséges a 
három intézmény között, melyet a testület a 41/2014. (II.20.) és 42/2014. (II.20.) Kt. 
számú határozataival fogadott el. A megállapodásokat az aláírás végett megküldtem az 
intézmények vezetőinek. 

 
43/2014. (II.20.) Kt. számú határozat: 
Szükségessé vált a „Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 
Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási feladatainak jövőbeni ellátásáról” szóló 
4/2014. (I.13.) Kt. számú határozat 4. pont 2. mondatának hatályon kívül helyezése, 
melyet a testület fenti határozatával hagyott jóvá. A döntésről tájékoztattam az érintett 
intézmények vezetőit. 

 
44/2014. (II.20.) Kt. sz. határozat: 
A testület megtárgyalta és elfogadta a Vasvári Hírmondó 2013. évi tevékenységéről és 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyről tájékoztattam a felelős szerkesztőt. 

 
51/2014. (II.20.) Kt. sz. határozat: 



A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának a helyettesítés rendjéről 
való alcímmel történő kiegészítéséről döntött a testület, melyről a jegyző tájékoztatta a 
hivatal dolgozóit.  

 
56/2014. (II.20.) Kt. sz. határozat: 
A testület a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra vonatkozó feladatellátási szerződést fogadta el. A szerződést aláírtam és 
megküldtem a Főigazgatóság részére. 

 
62/2014. (II. 20.) Kt. számú határozat: 
Ezen határozatával a testület kinyilatkozta, hogy az Eu-s élelmiszersegély pályázat 
keretében a vállalati forrásokból származó élelmiszerekre kiírt, 2014. március 8-ai beadási 
határidejű pályázatra – a feltételek hiánya (hűtőkocsi hiánya, 1-2 napon belüli elszállítás 
és kiosztás, 1 napon belül lejáró szavatosságú termékek) miatt- nem tud igényt benyújtani. 
A döntésről tájékoztattam az Élelmiszerbankot. 

 
63/2014. (II. 20.) Kt. számú határozat: 
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjait választotta meg a testület, melyről az érintetteket 
a jegyző tájékoztatta. 

 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 
 

                         Dr. Fülöp Erik 
                                                                                                       polgármester 

 

 

 

 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2014. (III.27.) Kt. számú 
határozata 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 
 

114/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 
115/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 
116/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 
117/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 
124/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 
125/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 
132/2013.(V.23.)   Kt. számú határozat 
133/2013.(V.23.)  Kt. számú határozat 
153/2013.(V.30.)   Kt. számú határozat 
155/2013.(VI.12.)   Kt. számú határozat 
157/2013.(VI.12.)   Kt. számú határozat 
158/2013. (V.23.)   Kt. számú határozat 
168/2013.(VI.12.)   Kt. számú határozat 
171/2013. (VI.27.)   Kt. számú határozat 
172/2013.(VI.27.)   Kt. számú határozat 
174/2013.(VI.27.)   Kt. számú határozat 
181/2013. (IV.27.)   Kt. számú határozat 
182/2013.(VI.27.)   Kt. számú határozat 
192/2013.(VII.03.)   Kt. számú határozat 
194/2013.(VII.03.)   Kt. számú határozat 
195/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 
196/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 
197/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 
199/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 
200/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 
201/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 
203/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 
204/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 
206/2013. (VII.25.)   Kt. számú határozat 
221/2013. (VII.25.)  Kt. számú határozat 
222/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 
227/2013.(IX.12.)   Kt. számú határozat 
235/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 
263/2013. (X.24.)   Kt. számú határozat 
229/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 
230/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 
233/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 
248/2013. (IX.30.)   Kt. számú határozat 
249/2013. (IX.30.)   Kt. számú határozat 



253/2013.(X.03.)   Kt. számú határozat 
257/2013. (X.03.)   Kt. számú határozat  
272/2013.(X.24.)   Kt. számú határozat 
273/2014.(X.31.)   Kt. számú határozat 
274/2013.(X.31.)   Kt. számú határozat 
275/2013.(X.31.)   Kt. számú határozat 
285/2013 (XI.28.)   Kt. számú határozat 
290/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat  
291/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat  
298/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat 
236/2013. (IX.12.)   Kt. számú határozat 
241/2013. (IX.30)  Kt. számú határozat 
247/2013. (IX.30.)   Kt. számú határozat 
254/2013. (X.03.)   Kt. számú határozat 
258/2013. (X.03.)  Kt. számú határozat 
259/2013. (X.03.)   Kt. számú határozat 
266/2013. (X.24.)   Kt. számú határozat 
267/2013. (X.24.)   Kt. számú határozat 
270/2013. (X.24.)   Kt. számú határozat 
276/2013. (X.31.)   Kt. számú határozat 
277/2013. (X.31.)    Kt. számú határozat 
279/2013.(X.31.)   Kt. számú határozat 
282/2013.(XI.14.)   Kt. számú határozat 
284/2013. (XI.14.)   Kt. számú határozat 
286/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat  
316/2013. (XII.18.)   Kt. számú határozat  
287/2013. (XI.28.)  Kt. számú határozat 
292/2013. (XI.28.)                    Kt. számú határozat 
293/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat 
297/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat 
299/2013. (XI.28.)   Kt. számú határozat 
308/2013.(XII.18.)   Kt. számú határozat 
309/2013.(XII.18.)  Kt. számú határozat 
310/2013.(XII.18.)  Kt. számú határozat 
311/2013.(XII.18.)  Kt. számú határozat 
312/2013.(XII.18.)   Kt. számú határozat 
313/2013. (XII.18.)   Kt. számú határozat 
6/2014. (I.13.)    Kt. számú határozat 
7/2014. (I.13.)    Kt. számú határozat 
8/2014. (I.13.)    Kt. számú határozat 
9/2014. (I.13.)    Kt. számú határozat 
11/2014. (I.13.)   Kt. számú határozat 
12/2014. (I.30.)   Kt. számú határozat 
13/2014. (I.30.)   Kt. számú határozat 
14/2014. (I.30.)   Kt. számú határozat  
24/2014. (I.30.)   Kt. számú határozat 
29/2014. (I.30.)   Kt. számú határozat 
64/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 
16/2014. (I.30.)                        Kt. számú határozat 
21/2014. (I.30.)   Kt. számú határozat 
27/2014. (I.30.)   Kt. számú határozat 
37/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 



38/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 
39/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 
40/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 
41/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 
42/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 
43/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 
44/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 
51/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 
56/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 
57/2014. (II.20.)   Kt. számú határozat 
62/2014. (II. 20.)   Kt. számú határozat 
63/2014. (II. 20.)   Kt. számú határozat 
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TTII SS ZZAA VV AA SS VVÁÁ RR II   VVÁÁRROO SS  JJEEGG YY ZZŐŐ JJ ÉÉTTŐŐ LL  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: 

A Ht. hatálybalépése előtt a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírta, hogy az 
önkormányzati rendeletben meg kell határozni a közszolgáltató m egnevezését. A jelenleg 
hatályos törvényből kikerült ez a rendelkezés, ezért a Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdését, 

tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
- a Képviselő-testülethez – 

 
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI.27.) 
önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé az alábbiak okán: 
 
A Képviselő-testület megalkotta az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló 21/2011. (VI.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). A hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. Tv.  (továbbiakban: Ht.) 2013. január 1. napján lépett hatályba, és 
azóta több alkalommal módosult. Ismét szükségessé vált tehát a Rendelet felülvizsgálata, 
mivel a folyamatos törvényi változásokra tekintettel a rendelet több pontján szükséges 
módosítani.  
 
Ezt e-mailben érkezett észrevételében jelezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya is.  
 
Az észrevételre 2014. január 22. napján kelt levelemben egyeztetést és határidő 
hosszabbítást kezdeményeztem a Kormányhivatalnál, tekintettel arra, hogy a Rendelettel 
kapcsolatos észrevétel több pontján már hatályon kívül helyezett jogszabályra történik 
hivatkozás. 
  
A módosítás terjedelmére tekintettel az egész rendelet egységes szerkezetben történő 
elfogadását javaslom. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a módosítással érintett részek az 
elektronikus formában kiküldött anyagban kék színnel kerültek megjelölésre. 
  
 
1. A Ht. 2. §. (1) bekezdése 34. pontja határozza meg az „ingatlanhasználó” fogalmát (az 
ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel 
igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére ál). 
 
A R endeletben „ ingatlantulajdonos” s zóhasználat s zerepel. Tekintettel arra, hogy az 
„ingatlanhasználó” fogalom tágabb jelentésű, ezért szükséges a Rendelet egészén átvezetni ezt 
a módosítást, tehát az „ingatlantulajdonos” szóhasználat helyett az „ingatlanhasználó” 
szóhasználat indokolt. 
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- mely tartalmazta a közszolgáltató megnevezését, és az ügyfélszolgálat helyét -, javaslom 
törölni.  
Ebben a pontban a közszolgáltatási terület határai és a közszolgáltató tagjai által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenység kerülnek meghatározásra a hatályos jogszabálynak 
megfelelően. Ht. 35. § a.) és b.) pont: A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletben állapítja meg: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; a 
közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a 
tagoknak, illetve az alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi. 
 
2. A Rendelet 4. § (1) bekezdés és (2) bekezdését törölni szükséges azon oknál fogva, hogy 
az Önkormányzat tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hulladékgazdálkodási 
Társulásnak. A Társulási megállapodásban az önkormányzat átruházta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötésének jogát a társulásra, melyből következően az 
önkormányzat már nem rendelkezik szerződéskötési jogosultsággal. Ennek megfelelően 
nyilvános pályáztatást sem végezhet a tevékenység vonatkozásában.  
 
A Rendelet 4. § (2) bekezdés 2. mondata tartalmazza, hogy a Képviselő-testület által kötött 
közszolgáltatási szerződés időtartama maximum 20 év. A hatályos szabályozás értelmében 
ez az időtartam már csak maximum 10 év lehet. Ht. 34. § (7) bekezdés: A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre köthető meg. 
Tekintettel arra, hogy a Ht. meghatározza a szerződés maximális időtartamát, így azt a 
Rendeletben külön meghatározni. 
A (3) bekezdés olyan rendelkezést tartalmaz, amelyet nem szükséges rendeletben 
szabályozni, mivel a magasabb szintű jogszabály (Ptk.) enélkül is irányadó minden 
szerződéses jogviszonyra, ezért javaslom ezt törölni.  
 
3. A Rendelet 4. §. (5) bekezdése meghatározza azokat az  el emeket, amelyeket a  
közszolgáltatási szerződésben r ögzíteni k ell. Ez a felsorolás nem tartalmazhatja azon 
elemeket, amelyeket magasabb szintű jogszabály is tartalmaz, ezért összhangba kell 
hozni a hatályos Ht. 34. § (5) bekezdésével. Eszerint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító, 
statisztikai számjel), 
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését, 
c) a közszolgáltatási területet, 
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát. 
 
Fentiek értelmében a Rendeletből törölni kell a 4. § (5) bekezdés a) pontjának első és 
utolsó tagmondatát („a közszolgáltatás megnevezését”, … „a közszolgáltatás teljesítésének 
területi hat árát”). Törölni kell ugyanezen paragrafus c) pontját („a K özszolgáltatási 
szerződés időtartamát”). Törölni kell továbbá ugyanezen paragrafus f) pontját („a 
közszolgáltatás dí jára vonatkozó r endelkezéseket, k iemelten a k özszolgáltatás d íjának 
megállapítására v onatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényes 
mértékét”), tekintettel arra, hogy a Ht. 47/A. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának 
figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Ebből eredően a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a helyi önkormányzat már nem jogosult 
megállapítani. 
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4. A Rendelet 10. § (1) bekezdése a közszolgáltatásért fizetendő díj vonatkozásában 
tartalmaz rendelkezést és utal a Rendelet 1. mellékletére, amit azonban a Képviselő-
testület már korábban hatályon kívül helyezett. Ezért szükséges a Rendelet 10. § (1) 
bekezdésének hatályon kívül helyezése.  
 
5. A Rendelet 16. § (1) bekezdése a szilárd hulladék elszállításának gyakoriságát 
szabályozza. Tekintettel arra, hogy erről magasabb szintű jogszabály rendelkezik, így a 
Rendeletben ezt a részt hatályon kívül kell helyezni.  
 
6. A Rendelet IV. Fejezete 1 alcímet tartalmaz, amely a közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatok kezeléséről szól. A jogszabályszerkesztésről szóló jogszabály értelmében 
egy fejezeten belül minimum 2 alcímnek kell szerepelnie, ezért ez az alcím az I. fejezetbe 
kerül át. A Rendelet felépítése szempontjából is megfelelő, hiszen a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó szabályozás mind a szilárdhulladékra, mind pedig a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozik. 
 
A 3. § kiegészül az (5) bekezdéssel, ami az adatváltozás bejelentésének kötelezettségéről 
szól. A korábbi Rendelet 32/A. §-át hatályon kívül kell helyezni, tekintettel arra, hogy a 
2013. évre vonatkozó – hulladékszállítási díjkedvezmény igénybevételével kapcsolatos – 
póthatáridőt szabályozza, már nem aktuális. 
 
7. A Rendelet 7. § (2) és (3) bekezdésében a „jármű személyzete”, illetve a „jármű vezetője” 
megfogalmazás helyett a Közszolgáltató szóhasználat indokolt, tekintettel arra, hogy az 
Önkormányzat a Közszolgáltatóval áll szerződésese jogviszonyban. 
 
8. A Rendelet 12. § (2) b) pontját pontosítani szükséges. Meghatározásra került a közterületre 
történő tartós kihelyezés fogalma, amely jelen Rendelet alkalmazása szempontjából 1 hetet 
meghaladó időtartamot jelent.  
 
9. A Rendelet 12. § (5) bekezdését módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy az 
ingatlanhasználó már nem tudja kiszállítani a hulladéklerakó telepre a keletkezett 
többlethulladékot. Ezért ezt a szabályozást hatályon kívül kell helyezni, és helyette a Kelet-
Környezet Kft. által rendszeresített hulladékgyűjtő zsák használatáról kell rendelkezni ilyen 
esetben. 
 
10. A Rendelet 16. § (2) bekezdése az üdülőterület hulladékszállítási rendjére vonatkozik, 
amire külön szállítási szerződés vonatkozik, tehát a Rendeletben nem szükséges szabályozni. 
 
11. A Rendelet 28. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezése indokolt, mivel a 
szennyvízaknára a jelenleg hatályos szabályozás értelmében nem kell megkérni az építési 
hatóság engedélyét. 
 
12. A Rendelet 32. §-a rendelkezik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos támogatásról, ami jelenleg már nem alkalmazott és nem aktuális, ezért indokolt 
a hatályon kívül helyezése.  
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése 
értelmében a települési önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt 
kötelezettsége esetén a közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a kötelezettség 
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teljesítésének feltételeit és biztosítékait. Tehát ennek részleteiről a közszolgáltatási 
szerződésben kell majd rendelkezni. 
 
13. A Ht. hatálybalépésével egyidejűleg a folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos szabályozás átkerült a vízgazdálkodás tárgykörébe. Az új szabályozás lényege, 
hogy a települési folyékony hulladék fogalma helyett bevezeti a nem közművel elvezetett 
háztartási szennyvíz fogalmát. (olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti 
tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének 
hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.).  
 
Emiatt ezt a változást szükséges a Rendelet egészén átvezetni, tehát ahol a Rendeletben 
„folyékony hulladék” szóhasználat szerepel, ott az módosul „nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz” szóhasználatra. 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalma (vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. Tv. (továbbiakban: Vgtv.) 1. melléklet 37. pont) gyakorlatilag megegyezik a már 
hatályon kívül helyezett Hgt. 3.§ d.) pontjában meghatározott folyékony hulladék fogalmával. 
A kismértékű különbséget az jelenti, hogy a folyékony hulladék fogalmába minden olyan 
hulladékká vált folyadékot érteni kell, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki 
szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül. A nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalmába csak az olyan háztartási szennyvíz tartozik, 
amelyet a keletkezés helyéről vagy az átmeneti tárolóból – a közcsatornára való bekötés vagy 
a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségek hiányában – gépjárművel 
szállítanak el ártalmatlanítás céljából.  
 
Az önkormányzatoknak a nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére 
kötelezően ellátandó közszolgáltatást kell szervezni és fenntartani. 
 
A V gtv. 44./ F. § (3) b ekezdés c .) pont ja értelmében közszolgáltatást az végezhet, aki 
közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges - 
kijelölés alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést köt.  
 
Jelen szolgáltatás esetében a közbeszerzési értékhatár 8 millió forint. Ezt figyelembe véve a 
szolgáltatás – előzetes számítások alapján – nem esik közbeszerzési kötelezettség alá.  
 
Fentiekre és a HBVSZ Tiszavasvári üzemigazgatóságának vezetőjével folytatott egyeztetés 
alapján javaslom, hogy fenti közszolgáltatást a jövőben – kijelölés alapján - a HBVSZ Zrt. 
lássa el Tiszavasváriban, tekintettel arra is, hogy jelenleg is a HBVSZ Zrt. végzi ezt a 
szolgáltatást a lakosság részére egyedi megbízások alapján. 
 
A közszolgáltatás ellátásának a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott jellemzőit 
önkormányzati rendeletben kell megállapítani.  
 
Eszerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:  
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a 
közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet; 
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját, időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel 
összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségeit, a közszolgáltatás igénybevételének módját és 
feltételeit; 
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e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó  sajátos szabályokat; 
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 
A közszolgáltatási díj meghatározása 
 
Alapvető különbség a közszolgáltatási díj meghatározásának a folyékony hulladékra 
vonatkozó korábbi szabályaihoz képeset, hogy nem a fogyasztott víz mennyiségéhez, hanem a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni az 
ingatlantulajdonosnak.  
A Vgt. 44/I. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzatot a közszolgáltatás 
megszervezéséért és működtetéséért a költségvetési törvényben biztosított módon és 
összegben feladathoz kötött támogatás illeti meg. 
 
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Tv. 2. melléklete 2. pontja 
értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására a támogatás 
az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakodóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon települési 
önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves 
csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából – a vízgazdálkodásról szóló törvény 
alapján szervezett közszolgáltatás keretében – gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági 
ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 
 
A támogatást a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült évi mennyisége (m3) 
alapján igénylik, és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el. 
  
A Rendelet melléklete tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat. Ennek mértéke utoljára 2012. 
január 2. napján módosult, a jelenleg alkalmazható díj ez alapján 5.340 Ft/forduló + ÁFA 
(4 m3). 
 
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény 1. § (1) 
bekezdése értelmében a természetes ingatlantulajdonos részére a fizetendő szolgáltatási 
egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban 
teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én 
jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon 
feltételekkel számított összeg 90 %-át. 
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában alkalmazott díj: 
a.) önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy ingatlantulajdonosra, 
vagy  - ha önkormányzati díjrendelet nem alkotott – a szolgáltató által az adott településen 
a közszolgáltatási szerződésben megállapított, 2013. január 31-én alkalmazott 
szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat is). 
 
A HBVSZ Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelően díjkalkulációt készített a 
közszolgáltatás díjára vonatkozóan.  
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 „Cégünk f igyelembe v éve a t ulajdonos önk ormányzat k érését ar ra az  elhatározásra j utott, 
hogy elfogadja a közszolgáltatóként történő kijelölést. 
Azonban felhívjuk szíves figyelmüket a következőkre. A HBVSZ Zrt. k izárólag az  
Önkormányzat részére nyújtandó segítségként, jelen időpontig igen komoly veszteséggel 
végezte a kommunális szennyvízszippantási közszolgáltatást.  
Sajnos cégünk jelenleg használatos szennyvízszippantó gépjárműve nagyon elöregedett, 
elhasználódott, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelő, minden igényt kielégítő 
közszolgáltatást k énytelenek v agyunk az  ár aink f elülvizsgálatával, i lletve al vállalkozó 
bevonásával végeztetni. 
Ezért a fent leírtak figyelembevételével a nem közművel összegyűjtött kommunális szennyvíz 
begyűjtésére és ártalmatlanítására a következő díjszabást kívánja alkalmazni: 
 
1 szippantó gépjárművel begyűjtött szennyvíz mennyisége: 4,7 m3 
 
Szennyvíz ártalmatlanítás díja 1 m3-re vetítve:   550 Ft/m3 
1 forduló szippantás szennyvíz ártalmatlanítási díja:  2.585 Ft + ÁFA 
 
Szennyvíz begyűjtési/szállítási díja 1 m3-re vetítve: 1620,21 Ft + ÁFA/m3 
1 forduló szippantás szennyvíz begyűjtési/szállítási díja:  7.615 Ft + ÁFA 
 
1 forduló szennyvíz begyűjtési/szállítási/ártalmatlanítási díja:  
 

nettó 10.200 Ft + ÁFA/forduló, azaz bruttó 12.954 Ft 
 

A díj magában foglalja a számlázás és ügykezelés, illetve a kötelező ügyfélszolgálat díjait is. 
 
A szennyvíz keletkezési helye: Tiszavasvári szennyvíztisztító telep (4440 Tiszavasvári, 0296/13 
hrsz.) 
Fizetési mód: a szolgáltatás elvégzését követően számla ellenében azonnal” 
 
Fenti adatokból megállapítható, hogy jelenleg a Közszolgáltató – a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően elkészített díjkalkuláció alapján - 1 m3 nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtési/szállítási/ártalmatlanítási díját 2.170 Ft. + ÁFA összegben állapítja 
meg.  
 
Ezzel szemben a Rendeletben meghatározott, jelenleg alkalmazható legmagasabb díj  
1.335 Ft. + ÁFA / m3.  
 
A Rendeletben megállapított díj lényegesen – m3-enként 835 forinttal - kevesebb, mint a 
közszolgáltató által kalkulált, reálisan alkalmazható díj.  
 
A fent idézett, rezsicsökkentésről szóló jogszabály alapján a Közszolgáltatónak 
keletkezik kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy az általa - a jogszabály alapján 
megállapított - számlában meghatározott fizetendő összeg nem lehet magasabb a 2013. 
január 31. napján alkalmazott díjtétel 90 %-ánál. 
 
Tehát az önkormányzat rendeletében meghatározhat magasabb díjtételt, azonban a 
rezsicsökkentésről szóló jogszabály hatálya alatt az nem alkalmazható.  
Esetlegesen, ha a jövőben hatályát veszti vagy módosul a rezsicsökkentésre vonatkozó 
jogszabály, úgy a Rendeletben megállapított díjtétel alkalmazhatóvá válik. 



 8 

Tekintettel arra, hogy a Közszolgáltató által jelenleg alkalmazható legmagasabb díj jelentősen 
elmarad attól, amit a felmerülő költségek alapján jelenleg reálisan alkalmazni kellene, a 
Közszolgáltatónak ráfizetése keletkezik.  
 
Az önkormányzatnak ezt a közszolgáltatást kötelező fenntartania.  
Javaslom, hogy a fennálló díjkülönbözetet az önkormányzat támogatás formájában adja 
a résztulajdonában lévő HBVSZ Zrt. részére, mégpedig abból a Környezetvédelmi 
Alapból, amit a talajterhelési díjból befolyó bevételből képeztünk. Ez az összeg jogszabály 
értelmében csak környezetvédelmi célokra fordítható.  
 
A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás: 
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget 
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az 
önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni.  
Azonban a most elfogadásra kerülő magasabb díjtétel – a rezsicsökkentésről szóló 
jogszabály értelmében – nem alkalmazható, tehát a lakosságnak a Rendelet 
elfogadásával a fizetési kötelezettség terhe nem nő.  
Fentiekre tekintettel a rendelet hatálybalépésének időpontjaként 2014. április 1. napját 
javaslom.  
 
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Tv. 48. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az 
előterjesztést tájékoztatásul megküldtük a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, 
valamint véleményezésre a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség részére.  
 
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményéről a 
testületi ülésen adok tájékoztatást. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 
A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

 
Fentiek alapján a rendeletmódosításnak a várható következményeiről – az előzetes 
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 
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a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A szilárdhulladék kezelés közszolgáltatás díját 
a lakosoknak továbbra is ugyanúgy meg kell fizetni, mint eddig, azonban a díjat nem 
önkormányzati rendelet határozza meg. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
vonatkozásában a jelenleg megállapított díjhoz képest a szolgáltatási díjak nem emelkednek, 
tehát a díj változatlanul hagyása a lakosság körében pozitív visszajelzést válthat ki. 

- Környezeti és egészségi következményei: A megfizetett közszolgáltatási díjak fedezetet 
nyújthatnak a beszállítandó hulladék ártalmatlanítására, ezzel biztosítva a környezet és a 
közegészségügy védelmét. 

- Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A Rendelet megalkotása esetén az 
adminisztratív terhek nem változnak számottevően, hiszen a Szolgáltatóra hasonló 
adminisztratív feladatok hárulnak, mint a jelenleg hatályos szabályozás szerint. 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. hatálybalépése jelentős 
változásokat hozott mind a szilárdhulladék, mind a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz vonatkozásában, így a Rendelet felülvizsgálata elkerülhetetlen. A nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz vonatkozásában az önkormányzatnak kötelező 
közszolgáltatást kell fenntartania, ezzel kapcsolatos szabályokat rendeletben kell szabályozni. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A Szolgáltatónál rendelkezésre állnak. 
 
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a 
jogszabály előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak 
és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban 
ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 
rendeletet megalkotni szíveskedjen. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19. 
 
 
 

Bundáné Badics Ildikó 
                        jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2014. (…….) 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. 88. §. (4) bekezdésében, valamint a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) bekezdés 19.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklet 2.1.40. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Tv. 
48. § (3) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében illetékes Tiszántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével - a 
következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § A rendelet célja: Tiszavasvári város területén  
a) a települési szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes 
elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás (a továbbiakban: szilárd 
hulladékkezelés), 
b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz települési folyékony hulladék

ellátásával és igénybevételével kapcsolatos helyi szabályok megalkotása. 
 

2. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 
 
2. § A Közszolgáltató részére a jegyző félévente összesített címjegyzéket ad az új lakások, 
intézmények, üzletek használatbavételi engedélyeiről. 

 
összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás  

3. § (1) A Közszolgáltató a szolgáltatás ellátásához feltétlenül szükséges személyes 
adatokat – mint a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja 
neve – használhatja fel, és arról nyilvántartást vezet. 
(2) A megismert személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatást igénybevevő 
beazonosítására, a szerződéskötéshez és a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség 
betartatásához használhatja fel. 
(3) A szolgáltatást igénybevevő személyes adatait a Közszolgáltató nem hozhatja 
nyilvánosságra, abból harmadik személy részére adatot nem szolgáltathat. 
(4) A Közszolgáltatót adat- és titokvédelmi kötelezettség terheli. 
(5) Az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 8 napon 
belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, születési neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
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32/A. § Jelen rendelet 21.§-ában foglaltakon kívül 2012. évben a jelen rendelet 19-20. § 
szerinti kérelem benyújtása póthatáridejének kezdő időpontja 2012. december 1., záró 
időpontja 2012. december 31., mely időtartam alatt 2013. évre vonatkozóan jelen rendelet 19-
20.§-aiban szabályozott feltételeknek megfelelően lehet igényelni a kedvezményt. A kérelem 
jelen rendelet 19-20. § alapján kerül elbírálásra és a jogosultsági feltételeknek való megfelelés 
esetén jelen rendelet 20. §-ban foglalt kedvezményre jogosít. 
 
 

II. Fejezet 
A települési szilárd hulladék kezelése 

 
1. Hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 

 
4. § A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki: 
a) az ingatlanhasználó ingatlantulajdonos által biztosított gyűjtőedényben, vagy e rendeletben 
meghatározott egyéb módon, az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; 
b) az ingatlanon összegyűjtött, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente 
kétszeri begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; 
c) hulladéklerakó, hulladékgyűjtő szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló 
létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; 
d) az a.) és b.) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, és begyűjtött és elszállított települési 
szilárd hulladék ártalmatlanítására; 
e) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív 
begyűjtésére. 
 

2. A közszolgáltatási szerződés 
 
5. § (1) (A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás elvégzésére az Önkormányzat 
nyilvános pályázatot hirdet meg, a szolgáltatásra megkötött szerződés lejártát követő 9. 
hónapban.) A közszolgáltató kiválasztásáról a Képviselő-testület a jogszabályi előírások 
figyelembe vételével dönt.  
(2) A kiválasztott szolgáltatóval az Önkormányzat a szolgáltatatás ellátására vonatkozó, e 
rendelet szerinti szabályoknak megfelelő szerződést köt. (A szerződés időtartama maximum 
10 év. ) 
(3) A szilárd hulladék kezelést igénybe vevő és a szolgáltatást végző szervezet között 
szerződéses jogviszony jön létre, amelyben a Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályok az 
irányadók.  
(4) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb 
szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. 
(5) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében: 
a) A közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát; 
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás 
teljesítését; 
c) a Közszolgáltatási szerződés időtartamát; 
d) a települési szilárd hulladék gyűjtésének módját; 
e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját; 
f) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a  közszolgáltatás díjának 
megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényes 
mértékét; 
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g) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási 
kötelezettségét, és teljesítésének módját. 
 

3. A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos 
jogai és kötelezettségei 

 
6. § (1) A Közszolgáltatónak a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról úgy kell 
gondoskodnia, hogy a köztisztasági és környezetvédelmi előírások betartása a munkaszüneti 
és ünnepnapokon is maradéktalanul biztosítva legyenek. 
(2) A Közszolgáltató az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül köteles elvégezni. 
7. § (1) A települési szilárd hulladék gyűjtését a Közszolgáltató zárt, szabványos 
gyűjtőedénnyel, illetve az általa rendszeresített zsákkal végzi. 
(2) A szilárd hulladék elszállítását végző jármű személyzete A Közszolgáltató csak jelen 
paragrafus (1) bekezdése szerinti gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot köteles átvenni.  
(3) Amennyiben a gyűjtőedényben a 12. § (3) bekezdésében felsorolt anyagot, tárgyat 
helyeztek el a kiürítést a jármű vezetője

8. § (1) A települési szilárd hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása kizárólag csak 
Nyíregyháza-Oros, 02 354/5 hrsz. alatt található, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 
által működtetett Regionális Hulladékkezelő Telepen történik. 

 a Közszolgáltató jogosult megtagadni. Az ürítés 
megtagadásáról és indokairól a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevőt 24 órán belül 
értesíti. 
(4) A Közszolgáltató a gyűjtőedények ürítése során keletkezett szennyeződés eltakarítását 
azonnal köteles elvégezni, és a gyűjtőedényt az arra kijelölt helyre visszatenni.  
(5) A szolgáltatás eszközeit kizárólag az engedélyezett telephelyen szabad tárolni. 

(2) A hulladéklerakó telepnek a Közszolgáltató által elkészített, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő és jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott működtetése 
a Közszolgáltató feladata. A beszállított hulladékról a Közszolgáltató külön jogszabály szerint 
előírt nyilvántartást köteles vezetni.  
9. § (1) A hulladék gyűjtésére szolgáló szabványos gyűjtőedény beszerzéséről a 
Közszolgáltató gondoskodik, amelyet a  szolgáltatatást igénybe vevők részére elad, illetve 
bérbe ad. 
(2) A Közszolgáltatói tulajdonban lévő gyűjtőedény karbantartását, javítását, felújítását, 
cseréjét és szükség szerint, de április 1-jétől szeptember 1-jéig terjedő időszakban legalább 
havonta 1 alkalommal, annak mosását és fertőtlenítését a Közszolgáltató köteles elvégezni. 
(3) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés miatt 
következett be, javításának, kicserélésének költségei a Közszolgáltatót terhelik, függetlenül 
annak tulajdonjogától. 
 

4. A szolgáltatás szünetelése 
 
10. § A Közszolgáltató a szilárd hulladékkezelést csak az alábbi esetekben szüneteltetheti: 
a) az ingatlan beépítetlen és települési szilárd hulladék nem keletkezik; 
b) az ingatlanhasználó tulajdonos

 
 
 
 

 

 tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a 
Közszolgáltatónak legalább 30 nappal a távollét kezdete előtt - a távollét időtartamának 
pontos megjelölésével – előre, írásban jelez, és ha az ingatlant más ez idő alatt nem használja. 
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5. Az ingatlanhasználó és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési 
közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 
11. § 

12. § (1) A szilárd települési hulladékot felhalmozni nem szabad, azt kizárólag az arra 
szolgáló gyűjtőedényben lehet csak elhelyezni. 

(1) A szilárd hulladék kezeléséért az ingatlan tulajdonosa e Rendelet 1. mellékletében 
meghatározott díjat utólag köteles megfizetni. 
11. § A gazdálkodó szervezetek a tevékenységük során keletkező települési hulladékot 
kötelesek a közszolgáltatónak átadni, a közszolgáltatást igénybe venni, kivéve az 
elkülönítetten gyűjtött (például: veszélyes hulladék), hasznosított, illetve ártalmatlanított 
hulladékot. 

(2) A gyűjtőedényt a közterületre csak az ingatlanhasználó tulajdonos

a) A gyűjtőedény közterületre csak a szállítás napján helyezhető ki, a Közszolgáltató által 
megjelölt helyre. A begyűjtést követően, annak közterületről történő eltávolításáról az 
ingatlanhasználó 

 személyének 
azonosítására szolgáló jelzésével (utca, házszám stb.) az alábbiak szerint lehet kihelyezni: 

tulajdonos
b) A nagyobb méretű gyűjtőedényt (konténert) a közterületre tartósan (1 hetet meghaladóan) 
kihelyezni a jegyző engedélyével, a közterület használatra vonatkozó szabályok betartása 
mellett lehet. 

 köteles gondoskodni. 

c) Tilos a közterületre nem szabványos, hibás, fedél nélküli, piszkos, bűzös edényt 
kihelyezni, illetve ott tartani. A gyűjtőedények tisztántartásáért, időnkénti fertőtlenítéséért az 
ingatlanhasználó tulajdonos
(3) Tilos a gyűjtőedénybe mérgező, tűz és robbanásveszélyes, valamint folyékony, továbbá – 
külön jogszabály alapján – különleges kezelést igénylő (veszélyes hulladék), a gyűjtőjárművet 
károsító, a szállító egészségét és testi épségét, illetve a környezetet veszélyeztető anyagot 
elhelyezni. 
(4) A használó köteles a saját tulajdonában lévő elhasználódott gyűjtőedényt megjavíttatni, 
kicserélni. 
(5) Ha a hulladék méreténél vagy mennyiségénél fogva nem fér bele a gyűjtőedénybe, a 
szolgáltatást igénybe vevő köteles 

 a felelős. 

saját költségén kiszállítani a hulladéklerakó telepre 

13. § A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, 
elszállításáról 24 órán belül a rendezvény szervezője köteles saját költségén gondoskodni. 

a 
Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban a gyűjtőedény mellé kihelyezni, 
illetve azt külön megrendelés alapján a közszolgáltatónak átadni. 

14. § Az ingatlanhasználó ingatlan tulajdonosa

 
6. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 

15. § Az ingatlanhasználó 

 köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha 
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a 
közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a 
közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 
rendelkezésre áll.  
16. § (1) A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága heti egy alkalom, 
elszállítása a közszolgáltató által meghatározott szállítási rend szerint történik, kivéve a 17. § 
(2) bekezdésében foglaltakat.  
(2) Az üdülőterületen a hulladékelszállítás  
a) minden év április 1-jétől október 1-jéig szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal; 
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b) minden év október 1-jétől április 1-jéig szükség szerint, külön szállítási szerződésben 
meghatározott feltételeknek megfelelően történik. 
17. § (1) Évente két alkalommal a Közszolgáltató az általa előzetesen meghirdetett 
időszakban és módon lomtalanítási akciót szervez meg és bonyolít le ingyenesen. 
(2) A lomtalanítási akción kívül minden év tavaszán a nyesedékek begyűjtését március 30-ig, 
és a karácsonyt követően a karácsonyfák

7. Mentesség, kedvezmény 

 fenyőfák begyűjtését, elszállítását január 20-ig a 
Közszolgáltató saját költségén végzi. 
 
 

 
18. § Mentesül a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól az ingatlanhasználó,  
a.)  ha az ingatlan beépítetlen és települési szilárd hulladék nem keletkezik. 
b.) tartós (minimum 30 nap) távolléte esetén, melyet a szolgáltatónak legalább 30 nappal a 
távolléte előtt – a távolléti időtartam pontos megjelölésével – írásban bejelent és az ingatlant 
ez idő alatt más nem használja. 
19.§ Kérelemre a mindenkori közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő összegű 
kedvezményben részesül az egyedülálló nyugdíjas személy, aki 
a) tiszavasváriban bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, 
b) az ingatlan tulajdonosa, használója, feltéve, hogy más személynek azon a lakcímen 
bejelentett lakcíme, tartózkodási helye nincs, továbbá 
c) a kérelem benyújtását megelőző hónapban a nettó átlag jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát nem haladja meg. 
20.§ (1) A kérelmet minden év július 15. napjától szeptember 15. napjáig lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályára a jövedelemigazolással együtt. 
(3) Ha a jogosultság év közben áll be, azt legkorábban a következő év 1. napjától – a 
benyújtott kérelem alapján - lehet figyelembe venni. 
(4) A kedvezményre való jogosultságot a polgármester állapítja meg. 
 

 
III. Fejezet 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
A települési folyékony hulladékkezelés 

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 
  
 

21.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás Tiszavasvári Város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan 
tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél, vagy egyéb jogcímen használójánál (továbbiakban: 
ingatlantulajdonos) keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
terjed ki.  
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 
közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 
a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 
tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző 
Közszolgáltató részére átadott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az 
ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, 
b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása 
céljából nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen 
történő elhelyezésére. 
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2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

 
22. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel települési folyékony 
hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására jogosult, illetőleg kötelezett 
közszolgáltató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t (székhelye: 4220 
Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1.) saját tulajdonú településszolgáltatási és 
vagyonkezelő szervezetét a TIVA-Szolg. Kft-t (Tiszavasvári, Ady E. u. 8.) (továbbiakban: 
Közszolgáltató). 
(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata a Közszolgáltatóval 1 éves határozott időtartamra, 
2014. április …-tól 2015 . április …-ig kötött közszolgáltatási szerződést. 
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos települési folyékony 
hulladékkezelés közszolgáltatás ügyfélszolgálati helye: Tiszavasvári, Ady E. u. 8. 
(4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyékony hulladék 
gyűjtésébe, elszállításába a jogszabályi feltételekkel rendelkező helyi vállalkozót 
(továbbiakban: szállító) bevonhat. 
(5) A szolgáltatási területen csak azok a vállalkozók végezhetik a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz folyékony hulladék

24. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését 

 szállítását, akik a Közszolgáltatóval 
szerződést kötöttek. 
(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Tiszavasvári szennyvíztisztító telepén 
(4440 Tiszavasvári, 0296/13 hrsz.), az erre kijelölt fogadóaknába üríthető le. 
 

3. A közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei 
 

23.§ (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 
jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás 
esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 
(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, vele egyeztetett időpontban 
köteles a közszolgáltatást nyújtani. 
(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban vagy felhívás közzététele útján 
értesíteni köteles. 
  

4. A Közszolgáltató kötelezettségei 
 

települési 
folyékony hulladékkezelést
(2) A szennyvízszállítás kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy 
végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. 

 a Közszolgáltató teljes körűen látja el. 

a) A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét és címét. 
b) A Közszolgáltató a megrendeléstől számított 3 napon belül – az igénylővel egyeztetett 
időpontban – köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet folyékony 
hulladékot
(3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

 elszállítani.  
folyékony hulladék 

elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás 
alapján vagy egyéb módon feltételezhető, hogy nem kommunális eredetű. 
24.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz telepelülési folyékony hulladék 



 16 

csak Tiszavasvári városi szennyvíztelepén, az erre kijelölt fogadóaknába üríthető le.  
25. § (1) A Közszolgáltató a beszállított hulladék adatairól nyilvántartást köteles vezetni. 
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék  
a) mennyiségét, 
b) minőségét (lakossági, egyéb kommunális),  
c) eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem, stb.) 
26.§ A közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművet, eszközöket a közterületen tárolni 
tilos, telephelyen a többi járműtől el kell különíteni. 
 

6. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 
27. § (1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező 
szennyvíz (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz települési folyékony hulladék) 
szakszerű elhelyezéséről az alábbiak szerint: 
a) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, azt a 
közcsatornába kell bevezetni. 
b) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a 
keletkező szennyvíz jogszabályban meghatározott feltételek szerinti tárolását, rendszeres 
elszállítását kell biztosítani a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját 
szennyvíztisztítóba történő bevezetésével. 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyékony hulladék átmeneti tárolása 
csak az I. fokú építésügyi hatóság által engedélyezett zárt tárolóba (szennyvízaknába) 
történhet. 
(3) Az ingatlantulajdonos rendszeresen és időben köteles a tárolót kiüríttetni, a szolgáltatást 
igénybe venni. Köteles biztosítani a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket. 
28.§ A szennyvíz elszállítást arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem 
végeztetheti. 
29.§ Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon 
köteles kiegyenlíteni. 
30.§ (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, 
vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. 
(2) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély 
másolatával igazolja a Közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő háztartási 
szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmasa 
berendezéssel történik. 

 
7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz települési folyékony hulladék 

kezelésének díja és a díjfizetés rendje 
 
31.§ (1) A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos jelen rendelet 1. Mellékletében 
megállapított díjat köteles fizetni.  
(2) A díjfizetés módja: a szolgáltatást igénybe vevő a díjat a helyszínen – a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz folyékony hulladék átadásakor - számla ellenében fizeti 
meg.  
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. 
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32.§ Szolgáltató minden év november 15. napjáig a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
részletes költségelemzés benyújtásával kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan a 
szolgáltatási díj felülvizsgálatát. 
 

30. 

8. Egyéb rendelkezések 

(2) 

§ (1) A város közigazgatási területéről beszállított lakossági nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására az önkormányzat 
éves költségvetésében előirányzatot tervez, amelynek összege az ártalmatlanított folyékony 
hulladék várható mennyiségével arányos. 

a) 

Az (1) bekezdés szerinti támogatást a szállító, illetve a szolgáltató az ártalmatlanítást 
követően minden negyedévet megelőző hónap 10-ig igényelheti az önkormányzattól, 
amelyhez be kell nyújtania: 

b) 
a beszállított hulladék mennyiségét, és eredetét igazoló számlák másolatát, 

(3) 

a Közszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz lakossági folyékony hulladék leürítése a környezetvédelmi, talajvédelmi és 
egészségügyi előírásoknak megfelelően történt. 

(4) 

A támogatás elosztása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyékony 
hulladékot a szállító és az ártalmatlanítást végző Közszolgáltató között 30-70 %-os arányban 
történik. 

 
IV. Fejezet  

Záró rendelkezések 
 
33 § (1) Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 21/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
Tiszavasvári, 2014. március 27. 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
   polgármester  jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. március .. 
 
 
 
   Bundáné Badics Ildikó 
            j e g y z ő 
 
 
 

A támogatás folyósításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
.../2014. (III….) önkormányzati rendelet 

1. Melléklete 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés települési folyékony 
hulladékkezelés közszolgáltatási díja: 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári városban alkalmazandó nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés települési folyékony hulladékkezelés díjának felső 
határát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás:                                       550       Ft/m3 +  ÁFA 
Begyűjtés, szállítás:   1.620,21  Ft/m3 +  ÁFA 
Fizetendő közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke:        2170       Ft/m3 +  ÁFA 
 
Begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás (4,7 m3

 
(68/2008. (III. 28.) Korm.r. 3. § (2) bek. szerinti következő évi költségek Ft-ban) – 
(68/2008. (III. 28.) Korm.r. 3. § (3) bek. szerinti következő évi támogatások és 
bevételek Ft-ban) / következő évi várható szolgáltatási mennyiség köbméterben 
(közszolgáltatásba bevont összes háztartás (db) X előző évi korrigált fajlagos mennyiség) = 
1 köbméter folyékony hulladékkezelés díja Ft + ÁFA 

): 10.200 Ft/forduló + ÁFA 
 
A szolgáltatási díj megállapításának díjképlete: 
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Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló .../2014. (…….) 
önkormányzati rendelet indokolása 
 

1. Általános indokolás 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv.  (továbbiakban: Ht.) 2013. január 1. napján 
lépett hatályba, és azóta több alkalommal módosult. Ismét szükségessé vált tehát a Rendelet 
felülvizsgálata, mivel a folyamatos törvényi változásokra tekintettel a rendeletet több pontján 
szükséges módosítani.  
A Ht. hatálybalépésével egyidejűleg a folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos szabályozás átkerült a vízgazdálkodás tárgykörébe. 
Az önkormányzatoknak a nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére 
kötelezően ellátandó közszolgáltatást kell szervezni és fenntartani, és ezzel kapcsolatos 
szabályokat rendeletben kell szabályozni. 
 

2. Részletes indokolás 
 

1-3. §-hoz 
 
Itt kerül szabályozásra, hogy a Rendelet a szilárd hulladék kezelésére, és a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásra vonatkozik. A 
személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok mindkét területre vonatkoznak, ezért az 
általános rendelkezések fejezetében kaptak helyet. 
 

4. §-hoz 
 
Az önkormányzat tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hulladékgazdálkodási 
Társulásnak. A társulási megállapodásban az önkormányzat átruházta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötésének jogát a társulásra, melyből következően az 
önkormányzat már nem rendelkezik szerződéskötési jogosultsággal. 
Törlésre került a közszolgáltatói szerződés időtartamára vonatkozó rendelkezés, mert azt 
magasabb szintű jogszabály szabályozza. 
 

5. §-hoz 
 

Törlésre kerültek azok a rendelkezések, amelyek a közszolgáltatói szerződés tartalmára 
vonatkozóan magasabb szintű jogszabályban vannak szabályozva. 
 

6-20.§-hoz 
 

Ezen rendelkezéseken a Ht. módosítása következtében átvezetésre került az ingatlanhasználó 
fogalma, a korábbi ingatlantulajdonos szóhasználat helyett.  
Törlésre kerültek azok a rendelkezések, amelyek magasabb szintű jogszabályban már 
szabályozva vannak. 
A szolgáltató,illetve szolgáltatást végző szóhasználat helyett egységesen Közszolgáltató 
szóhasználat szerepel a Rendeletben. 
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21-23. §-hoz 
 

A Ht. hatálybalépésével egyidejűleg a folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos szabályozás átkerült a vízgazdálkodás tárgykörébe. Az új szabályozás lényege, 
hogy a települési folyékony hulladék fogalma helyett bevezeti a nem közművel elvezetett 
háztartási szennyvíz fogalmát. (olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti 
tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének 
hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.).  
Emiatt ezt a változást szükséges a Rendelet egészén átvezetni, tehát ahol a Rendeletben 
„folyékony hulladék” szóhasználat szerepel, ott az módosul „nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz” szóhasználatra. 
 

23-30. §-hoz 
 
A közszolgáltatás ellátásának a Vgtv. Új 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott jellemzőit 
önkormányzati rendeletben kell megállapítani.  
 
Eszerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 
állapítja meg:  
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen 
belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás 
céljából történő átadási helyet; 
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját, időtartamát, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra 
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségeit, a közszolgáltatás 
igénybevételének módját és feltételeit; 
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás 
ingyenességének eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó  
sajátos szabályokat; 
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, 
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 

31-32.§-hoz 
 

Alapvető különbség a közszolgáltatási díj meghatározásának a folyékony hulladékra 
vonatkozó korábbi szabályaihoz képeset, hogy nem a fogyasztott víz mennyiségéhez, hanem a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni az 
ingatlantulajdonosnak.  

 
 

1. melléklethez 
 

A Rendelet melléklete tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díj mértékét. 

 



1 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:

 

 a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 
38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Melléklet:

 
 - db 

A előterjesztés előadója:
 

 Bundáné Badics Ildikó jegyző  

Az előterjesztést témafelelőse:
 

 Petruskáné dr. Legeza Tímea  

Ügyiratszám: 
 

10984/2014. 

 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. melléklet 2.1.49. pontja 
Szociális és Humán Bizottság  SZMSZ 3. melléklet 3.5.1.14. pontja 
 

 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

Dr. Groncsák Andrea 
Városi Kincstár intézményvezető 

kincstar@tiszavasvari.hu 

Csák Józsefné  
Városi Kincstár gazdasági vezető 

kincstar@tiszavasvari.hu 

Reznek Istvánné Tiszavasvári Bölcsőde 
Intézményvezető 

cseperedok@tiszavasvari.hu 

 

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

Egyéb megjegyzés:  

 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 
                                                                     
 
 
 
 

 Petruskáné dr. Legeza Tímea 
                                                                                                    témafelelős 
 



2 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea 
tvonkph@tiszavasvari.hu 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
- a Képviselő-testülethez - 

 
a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé az alábbiak okán: 
 

 

A Tiszavasvári Bölcsőde vezetője az alábbi megkereséssel élt az önkormányzat felé a 
bölcsődei gyermekétkeztetési norma módosítása kapcsán: 

„1./ Étkezési norma emelése 
 
Azzal a kéréssel fordulok a fenntartóhoz, hogy a bölcsődei gyermekétkezési norma emelésére 
2014. május  01-től lehetőséget biztosítson. 
 
Az általunk tervezett normaemelés mértéke 5 %. 
A jelenlegi étkezési norma összege 185.-Ft + Áfa 
A 2014. m ájus 01-től tervezett étkezési norma összege 194.- Ft + Á fa, jelenleg ez az összeg 
az intézményi térítési díj alapja 
 
 
Indok: 

• Az élelmiszerek áremelkedésének kompenzálása annak érdekében, hogy  az OÉTI által 
2011-ben közzétett „ rendszeres é tkezést bizt osító, szervezett é lelmezési e llátásra 
vonatkozó t áplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára” elnevezésű  
ajánlás 1.sz. mellékletében meghatározott élelmi anyagok biztosítva legyenek.   

 
2./ A szolgáltatás önköltségének hatályos jogszabályok szerinti megállapítása: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. é vi X XXI. t örvény { a 
továbbiakban: G yvt.} 146. -151.§ és a s zemélyes gondos kodást ny újtó gyermekjóléti 
alapellátások é s a gy ermekvédelmi s zakellátások t érítési dí járól é s az  i génylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)  Korm. rendelet {a továbbiakban: 
Kormányrendelet) térítési díjra vonatkozó 2012. évtől alkalmazandó r endelkezései 
meghatározzák a bölcsődei intézményi térítési díj megállapításának szabályait . 
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A térítési díjra vonatkozó új szabályozás a f enntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a 
jogszabály adta lehetőséggel és bevezeti-e a gon dozásért kérhető térítési díjat, tehát minden 
önkormányzat és más fenntartó maga dönthet ebben a kérdésben. 
 
A fenntartó  feladata az intézményi térítési díj meghatározása. 
A Gyvt. 147.§ (2) bekezdés értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámítja az 
intézményi té rítési dí jat, melyet külön ke ll meghatároznia a  gon dozásra é s kü lön a z 
étkeztetésre vonatkozóan.   
 
Amennyiben a f enntartó. úgy  dönt , hog y nem ké r a gon dozásért t érítési dí jat, abban  az  
esetben is ki kell számolnia a gondozásra is az intézményi térítési díjat. 
 
Ha a f enntartó nem kíván t érítési dí jat s zedni a  gondozásért, akkor  az  intézményi t érítési 
díjat nullában ke ll meghatároznia a go ndozás e setében. Ö nkormányzat e setén a  
rendeletében kimondja, hogy ez az összeg nulla.  
Fontos, hogy ezt írásban dokumentálni kell (Kormányrendelet 9. . (2) bek.  
 
A bölcsődében a gondozásra számított intézményi térítési díj az élelmezés 
nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a nor matív állami hozzájárulás 
összegének különbözete.  
A szolgáltatás önköltségét a t árgyévre tervezett adatok alapján  a t árgyév  ápr ilis 01-ig kell 
megállapítani. 
Az é lelmezés ny ersanyagköltségének meghatározásakor az  ál talános f orgalmi adóv al növ elt 
összeget kell figyelembe venni (Kormányrendelet 9. § (1) bek.}. 
A gy ermekétkeztetés int ézményi té rítési dí jának az  al apja — Gyvt. 151.§ ( 3) b ekezdés 
értelmében.- az élelmezés nyersanyagköltségének az egy ellátottra jutó napi összege. 
 
3./ A Tiszavasvári Bölcsőde szolgáltatási önköltség számítása 2014. évi költségvetési adatok 
alapján: 
 
Bölcsődei  szakfeladat 2014 évi kiadásai 37 692 000  
Konyha kiadásai adagszám szerint arányosítva kb. 57,06% 6 519 000 
Bölcsődei ellátás összes kiadása 44 211 000 
Össz. Kiad. Osztva normatíva szempontjából költségvetésben figyelembe 
vett létszámmal  44 211 eFt/62 fő  

713 080 
 

2014 évi szolgáltatási önköltség 713 080 
 
 
4./ A gondozásra számított intézményi térítési díj alapja: 
 
2014 évi szolgáltatási önköltség 713 080 
Mínusz az élelmezés költsége 235 x 251 58 985 
Mínusz az állami normatíva összege 494 100 Ft/fő 494 100 
  
Éves intézményi térítési díj alapja 159 995 
 
 
Figyelembe véve az ellátások térítési díját megfizetők teherbíró képességét, lehetőség van 
arra, hogy  a f enntartó, az  i ntézményi t érítési dí jat a j ogszabály s zerint s zámított é s 
dokumentált összegnél alacsonyabb összegben, vagy nullában határozza meg. 
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Bölcsőde esetén a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tartósan beteg vagy fogyatékos,  
három vagy több gyermekes család gyermekének  e llátását t érítés mentesen kell bi ztosítani. 
Esetükben személyi térítési díj csak az étkezésért kérhető. 
 
Tekintettel a szülők teherbíró képességére, valamint arra, hogy a bölcsőde önkormányzati 
támogatásával segítjük a kisgyermekes családok városban  maradását, és lehetőséget 
adjunk akár  a G YES melletti munkavégzésre, v alamint ar ra t ényre, h ogy a c saládok e gy 
része alkalmi munkavállalással kényszerül kiegészíteni jövedelmét,  a go ndozás intézményi 
térítési díját  0 Ft/nap összegben javaslom meghatározni.” 
 

 

II. A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ az 
alábbi megkereséssel élt az önkormányzat felé a térítési díjak vonatkozásában: 

„A családok átmeneti otthonának önköltségei 2013. évben 
 
 
2013. évben a családok átmeneti otthona egész évben működött. 
  
A 2013.évi működés alatt az összes gondozási nap 5588. 
Ez alapján az átlagos ellátotti létszám: 15,3 fő 
 

Megnevezés 2013. évi költség  

Személyi juttatás 10 687 329 Ft 
Munkaadót terhelő járulék 2 554 707 Ft 
Dologi kiadások 2 146 440 Ft 
Összes kiadás 15 388 476 Ft 

 
 
A 2013. évre kapott állami támogatás összege: (15 főre)      9 534 750 Ft. 
 
A feladat mutatók alapján az egy főre eső gondozás havi önköltsége az alábbiak szerinti: 
 

Megnevezés Mutató (fő) Önköltség- 
Támogatás Ft/fő/hó 

1 főre eső önköltség 15,3 83 815 Ft 

2013. évi támogatás 15 52 971 Ft 

Max térítési díj  30 844 Ft 
 
 
 
Az intézményi térítési díj 2014. 05. 01-től:
1 napra eső térítési díj:      835 Ft/nap” 

    25 050 Ft/hó 
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A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) felhatalmazása 
alapján került sor az alábbiak szerint
 

: 

A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak értelmében „Gyvt (1997. évi XXXI. tv.) 29. § 
(1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: 
személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 
rendeletet alkot. 
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza 
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 
módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 
 
 

A Gyvt 147. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak értelmében: „a fenntartó megállapítja a 146. § 
(1) bekezdés szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a 
központi költségvetésről szóló törvényben bi ztosított t ámogatás különbözete. Az intézményi 
térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) 
kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen 
költségeinek arányában történő megosztásával. 

III. A térítési díj megállapítására vonatkozó joganyag egyes szabályai: 

(2) A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban 
együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 
gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 
(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig 
kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha 
azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön 
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.” 
 
A Gyvt. 148. § (1)-(2), (6) bekezdésében foglaltak értelmében a kötelezett által fizetendő 
térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető, a szolgáltatást 
vezető vagy a működtető (a továbbiakban együtt: intézményvezető) konkrét összegben 
állapítja meg. 
(2) A bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4) bekezdés alapján 
megállapítja a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi 
térítési díjat, valamint emellett - a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében 
nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat. 
(6) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy 
elengedését kéri, a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül 
a fenntartóhoz fordulhat. 
 
A Gyvt. 149. §-ában foglaltak értelmében térítésmentesen kell biztosítani a 40. § (1)-(3) 
bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ) szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatást, amely esetben 

 

intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. (Magasabb 
szintű jogszabály szövege a rendeletben nem ismételhető meg.) 



6 
 

A Gyvt. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: „A gyermekétkeztetés szabályait kell 
alkalmazni 
a) a bölcsődében, hetes bölcsődében, 
b) az óvodában, 
c) a nyári napközis otthonban, 
d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett 
externátusi ellátásban, 
e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - 
középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 
gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 
intézményében, 
g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 
nyújtott étkeztetésre.” 
 
A Gyvt. 15.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátások: 
a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsőde) 
c) a gyermekek átmeneti gondozása. (családok átmeneti otthona) 
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 
a) az otthont nyújtó ellátás, 
b) az utógondozói ellátás, 
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 
 
A Gyvt. 149. §-ában meghatározza azokat az ellátásokat, melyeket térítésmentesen kell 
biztosítani (a 40. § (1)-(3) bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ), és 
abban a bölcsőde nem szerepel, így annak ellenére, hogy az ellátás térítésmentesen biztosított, 
annak szerepelnie kell a rendeletben, 0,-Ft megjelöléssel. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelt 9. § (2) bekezdése alapján ha a bölcsődében a gondozásért 
külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj 
összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. 
 
A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás: 
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget 
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az 
önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni. 
Fentiekre tekintettel a rendelet hatálybalépésének időpontjaként 2014. május 1. napját 
javaslom.  
 

 

IV. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről,  a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról 
szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata: 
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A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM 
rendelet) 

Az IRM rendelet 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály 
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményről a testületet 
tájékoztatni kell. 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

 

 

A fentiek alapján a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,  a fizetendő térítési díjakról szóló 
rendelet módosításáról” szóló rendeletről – az előzetes hatásvizsgálata tükrében – az 
alábbi tájékoztatást adom: 

1. A módosítás és az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, 
különösen:  
1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
1.2. A módosításnak társadalmi, gazdasági hatásával annyiban számolhatunk, hogy a 
megemelt térítési díjak az érintettek számára többletfizetési terhet jelentenek majd. 
1.3. A rendelet módosításának költségvetési kihatása:  
A térítési díjak emelése következtében, azzal arányosan a költségvetési bevételek növekedése 
várható. 
 
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: 
A környezeti és egészségügyi következmény jelen módosítással és rendeletalkotással érintett 
tárgyban nem realizálható. 
 
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A módosítás éves szinten nem jelent többletfeladatot az önkormányzati ügyintézés előkészítő 
folyamatában. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Az Gyvt.-ben lévő felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége 
van a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai vonatkozásában. 
A jelenlegi módosítás azonban a már megállapított térítési díjak mértékének változására 
vonatkozik, tehát ennek elmaradása nem vonná maga után azt, hogy a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tegyen.  
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
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Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul.

 

 Az indokolásban a 
jogszabály előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak 
és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban 
ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 
 
 

 Bundáné Badics Ildikó 
               jegyző 
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RENDELET TERVEZET  

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2014. (…...) önkormányzati rendelete 
 

a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.49. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklet. 3.5.1.14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán 
Bizottság véleményének kikérésével − a következőket rendeli el: 
 
1. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
2.§ Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 27. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
   polgármester   jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. …………….. 
 
 
   Bundáné Badics Ildikó 
            j e g y z ő 
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1. melléklet a …../2014. (………..) önkormányzati rendelethez 

 
 
A Tiszavasvári Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben alkalmazandó 

térítési díjakról 
 
  
1.Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 
1.1. Családok átmeneti otthona:    25.050, - Ft/ ellátási hónap 
         835,-Ft/ellátási nap 
 (A szolgáltatás szociális ellátás keretében történik, mely ÁFA mentes.) 
 
2.Tiszavasvári Bölcsőde 
2.1. A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege: 0,-Ft/ellátási nap 
2.2. A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege ÁFA nélkül: 
         194, - Ft/ellátási nap 
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A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …./2014. (…..) önkormányzati rendelet indokolása 
 
 

                                    1. Általános indokolás 
 

A Tiszavasvári Bölcsőde vezetője megkereséssel élt az önkormányzat felé a bölcsődei 
gyermekétkeztetési norma emelésére vonatkozóan. 
 
A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) felhatalmazása 
alapján került sor az alábbiak szerint
 

: 

A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak értelmében „Gyvt. (1997. évi XXXI. tv.) 29. § 
(1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: 
személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 
rendeletet alkot. 
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza 
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 
módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 
 
 

                                   2. Részletes indokolás  
 

1. § 
 
A rendelet melléklete nem tartalmazza azon ellátások térítési díjának megállapítását, 
melyek törvény alapján térítésmentesek. Tartalmazza azonban a bölcsődei ellátás 
gondozási díját 0-Ft értéken, mivel ezen ellátásért megállapíthat térítési díjat a fenntartó, ám 
amennyiben nem teszi akkor is nevesítésre kell kerüljön a fizetési kötelezettség, még ha 0-Ft 
értéken is. 
 
A Gyvt. 149. §-ában foglaltak értelmében térítésmentesen kell biztosítani a 40. § (1)-(3) 
bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ) szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatást, amely esetben 

 

intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. (Magasabb 
szintű jogszabály szövege a rendeletben nem ismételhető meg.) 

A Gyvt. 149. §-ában meghatározza azokat az ellátásokat, melyeket térítésmentesen kell 
biztosítani (a 40. § (1)-(3) bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ), és 
abban a bölcsőde nem szerepel, így annak ellenére, hogy az ellátás térítésmentesen biztosított, 
annak szerepelnie kell a rendeletben, 0,-Ft megjelöléssel. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelt 9. § (2) bekezdése alapján ha a bölcsődében a gondozásért 
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külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani az intézményi térítési díj 
összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. 
 
A rendelet mellékletét képező térítési díj azonban az alábbi jogszabályhely alapján az 
óvodai és iskolai étkeztetés vonatkozásában is megállapításra kerül. 
 
A Gyvt. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: „A gyermekétkeztetés szabályait kell 
alkalmazni 
a) a bölcsődében, hetes bölcsődében, 
b) az óvodában, 
c) a nyári napközis otthonban, 
d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett 
externátusi ellátásban, 
e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - 
középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 
gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 
intézményében, 
g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében  
nyújtott étkeztetésre.” 
 

2. § 
 

A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás: 
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget 
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az 
önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni. 
 
Fentiekre tekintettel a rendelet hatálybalépésének időpontjaként 2014. május 1. napját 
javaslom.  
 
 



 
ELŐTERJESZTÉS 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én tartandó ülésére      

 
Az előterjesztés tárgya:

 

 A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására 
irányuló, a   Mezei Ernő által kezdeményezett teljes 
eljárás véleményezési szakaszának lezárása 

 
Melléklet:

 
 19 db szakmai vélemény és 1 db feljegyzés 

A napirend előterjesztője:
 

 Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó) 

Az előterjesztést készítette:
 

 Kovács Edina (témafelelős) 

Az előterjesztés ügyiratszáma:
  

 10841/2013. 

 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3.sz. melléklet 2.1.45 pontja 
  
  
  
 

 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

   
   
   
 

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

Egyéb megjegyzés:  

 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 

 Kovács Edina 
 témafelelős 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu  
Témafelelős: Kovács Edina 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testülethez 
 
 
A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
módosítására irányuló, a   Mezei Ernő által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési 

szakaszának lezárásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2012. november 12-én megtartott ülésén a 232/2012. (XI.12.) Kt. 
számú határozatával arról döntött, hogy a 27/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelettel 
elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására sor kerüljön – a Mezei 
Ernő (Nyíregyháza, Fészek u. 9.) kezdeményezésére – oly módon, hogy a Tiszavasvári - 
külterület, 0467/2 hrsz-ú ingatlan gyep, legelő művelési ágú, korlátozott mezőgazdasági 
övezetbe sorolt ingatlan különleges mezőgazdasági terület övezetre módosuljon. 
 
A Képviselő-testület által megindított teljes eljárásra vonatkozó jogszabályi előírás a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az alábbiakról rendelkezik: 
„36. § A teljes eljárás a) előzetes tájékoztatási, b) véleményezési, c) végső szakmai 
véleményezési, d) elfogadási és hatálybaléptetési szakaszból áll. 
… 
39. § (2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a 
jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem 
fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést 
indokolnia kell. (3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés 
dokumentálásával és közzétételével.” 
 
A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede tervező) került megbízásra. 
 
A Településtervezési szerződés aláírását követően a Kft. elkészítette a szükséges 
dokumentációt. A Rendezési terv módosítása két vonalon indult el: egyrészt 22 szakhatóság 
megkeresése történt meg annak érdekében, hogy nyilatkozzanak a módosítással kapcsolatban, 
másrészt 4 hatóság állásfoglalását kértük meg arra vonatkozóan, hogy a módosítás 
következtében szükséges-e környezeti hatásvizsgálat készítése. 
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A határidőig beérkezett 19 szakmai véleményt megvizsgálva megállapítható, hogy egyik sem 
tartalmaz ellenvéleményt a módosítási igénnyel kapcsolatban, így egyeztetést nem kellett 
kezdeményezni. Ezek alapján javaslom elfogadni a rendelkezésre álló szakmai álláspontokat. 
 
A véleményezési eljárással párhuzamosan el kellett végezni a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
4. § szerinti – a környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló – 
vizsgálatot is, melyet elvégeztettünk, és megállapítást nyert, hogy környezetre gyakorolt 
hatása jelentős. Ezért környezeti vizsgálat lefolytatását írták elő, melyet kérelmező 
elkészíttetett.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével 
szíveskedjen a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv módosítására irányuló, Mezei Ernő által kezdeményezett teljes eljárás 
véleményezési szakaszának lezárásáról  – a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően – 
döntést hozni. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2014. (III.27.) Kt. számú 
határozata 

 
 
A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
módosítására irányuló, a   Mezei Ernő által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési 

szakaszának lezárásáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1) Mezei Ernő által kezdeményezett teljes eljárás keretében lefolytatott véleményezi 
eljárás során beérkezett szakmai véleményeket megismerte, azok tartalmát elfogadja. 

 
2) Felkéri az Állami Főépítészt, hogy a végső szakmai véleményét a településrendezési 

eszköz elfogadásához adja meg. 
 

3) Felkéri a polgármestert, hogy a  
 

- döntést, valamint a beérkezett szakmai állásfoglalásokat küldje meg Dudás Ede 
megbízott főépítész részére 

- Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerint – a megbízott főépítész által – elkészített 
dokumentációt küldje meg az Állami Főépítész részére. 

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

 

































































 
ELŐTERJESZTÉS 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én tartandó ülésére      

 
Az előterjesztés tárgya:

 

 A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására 
irányuló, a   Reznekné Szabó Szilvia által 
kezdeményezett teljes eljárás véleményezési 
szakaszának lezárása 

 
Melléklet:

 
 15 db szakmai vélemény és 1 db feljegyzés 

A napirend előterjesztője:
 

 Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó) 

Az előterjesztést készítette:
 

 Kovács Edina (témafelelős) 

Az előterjesztés ügyiratszáma:
  

 233/2014. 

 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3.sz. melléklet 2.1.45 pontja 
  
  
  
 

 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

   
   
   
 

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

Egyéb megjegyzés:  

 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 

 Kovács Edina 
 témafelelős 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu  
Témafelelős: Kovács Edina 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testülethez 
 
 

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

kezdeményezett teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2013. január 31-én megtartott ülésén a 21/2013. (I.31) Kt. számú 
határozatával arról döntött, hogy a 27/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelettel 
elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására sor kerüljön – 
Reznekné Szabó Szilvia (Tiszavasvári, Ifjúsági u. 2/1.) kezdeményezésére – oly módon, hogy 
a Tiszavasvári – külterület, 0424/28 hrsz-ú rét, legelő művelési ágú ingatlan korlátozott 
funkciójú mezőgazdasági terület övezeti besorolása általános mezőgazdasági terület övezetté 
módosuljon, továbbá a magánút kialakításának feltételeit a rendezési terv rögzítse. 
 
A Képviselő-testület által megindított teljes eljárásra vonatkozó jogszabályi előírás a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az alábbiakról rendelkezik: 
„36. § A teljes eljárás a) előzetes tájékoztatási, b) véleményezési, c) végső szakmai 
véleményezési, d) elfogadási és hatálybaléptetési szakaszból áll. 
… 
39. § (2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a 
jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem 
fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést 
indokolnia kell. (3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés 
dokumentálásával és közzétételével.” 
 
A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede tervező) került megbízásra. 
 
A Településtervezési szerződés aláírását követően a Kft. elkészítette a szükséges 
dokumentációt. A Rendezési terv módosítása két vonalon indult el: egyrészt 18 szakhatóság 
megkeresése történt meg annak érdekében, hogy nyilatkozzanak a módosítással kapcsolatban, 
másrészt 4 hatóság állásfoglalását kértük meg arra vonatkozóan, hogy a módosítás 
következtében szükséges-e környezeti hatásvizsgálat készítése. 
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A határidőig beérkezett 15 szakmai véleményt megvizsgálva megállapítható, hogy egyik sem 
tartalmaz ellenvéleményt a módosítási igénnyel kapcsolatban, így egyeztetést nem kellett 
kezdeményezni. Ezek alapján javaslom elfogadni a rendelkezésre álló szakmai álláspontokat. 
 
A véleményezési eljárással párhuzamosan el kellett végezni a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
4. § szerinti – a környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló – 
vizsgálatot is, melyet elvégeztettünk, és megállapítást nyert, hogy környezetre gyakorolt 
hatása nem jelentős. A környezeti vizsgálat eldöntésével kapcsolatosan a testület 295/2013. 
(XI.28) Kt. sz. határozatával döntött, hogy nem indokolt környezeti hatásvizsgálat készítése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével 
szíveskedjen a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv módosítására irányuló, Reznekné Szabó Szilvia. által kezdeményezett 
teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról  – a határozat-tervezetben foglaltaknak 
megfelelően – döntést hozni. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2014. (III.27.) Kt. számú 
határozata 

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

módosítására irányuló, a   Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett teljes eljárás 
véleményezési szakaszának lezárása 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1) Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett teljes eljárás keretében lefolytatott 
véleményezi eljárás során beérkezett szakmai véleményeket megismerte, azok 
tartalmát elfogadja. 

 
2) Felkéri az Állami Főépítészt, hogy a végső szakmai véleményét a településrendezési 

eszköz elfogadásához adja meg. 
 

3) Felkéri a polgármestert, hogy a  
 

- döntést, valamint a beérkezett szakmai állásfoglalásokat küldje meg Dudás Ede 
megbízott főépítész részére 

- Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerint – a megbízott főépítész által – elkészített 
dokumentációt küldje meg az Állami Főépítész részére. 

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

 























































TISZAVASVÁRI VÁROS Településrendezési terv módosítás 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben foglalt egyeztetési eljárása 

TERVEZŐI VÁLASZOK 
 
 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal  
Jambrik Imre Állami F őépítész 
4024 Debrecen, Darabos u. 9-11. 

Állásfoglalás: Megérkezett 
(HBD/02/190-6/2013.) 

I.b. Területrendezési tervvel való összhang 
A település önkormányzata döntött a 
településrendezési terv teljes települést érintő 
felülvizsgálatáról, átvezetve a magasabb rendű 
tervek előírásait. 2014. évben a munkát az 
önkormányzat elkezdi, testületi döntés 
mellékelten csatolva. 
II. Településszerkezeti terv módosítása 
Az eddigi változások átvezetése megtörtént, 
melyet a jóváhagyott tervekkel becsatoltunk már, 
de mellékeljük tárgyi módosításhoz is. 
III.a. HÉSZ módosítás 
Az érintett rendeletrészt megjelenítettük a 
tervben. 
III.b. HÉSZ módosítás 
A terveket összhangba hoztuk. 
IV. Településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárásba bevonandó államigazgatási szervek: 
Az érintett államigazgatási szerveket soron kívül 
bevontuk, nyilatkozatukat mellékelten csatoljuk. 
 
 

2. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 
4425. Debrecen, Hatvan u. 16. 

Állásfoglalás  
állapota: 

Megérkezett  
(127/44/2013) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(XVI-R-079/00016-41/2013) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(SZ-T-004/004/01403-

1/2013.) 
Hatáskörébe tartozó kérdésekben, 
döntésekben részt kíván venni.   

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(24.2/Tv./2388-3/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

8. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság  
Debreceni Igazgatóság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 43. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(CD/59851-2/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

9.  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett    
(184-09/2013/Ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult.  
A pont: részletes indoklás csatolva 

10. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 
 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(K00408-0186/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 



TISZAVASVÁRI VÁROS Településrendezési terv módosítás 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben foglalt egyeztetési eljárása 

TERVEZŐI VÁLASZOK 
 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

11. Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
Földügyi Osztály 
4400 Nyíregyháza, Báthori u. 13. 

Állásfoglalás 
állapota: 

(10014/22/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

15. Országos Vízügyi Igazgatóság 
1012 Budapest, Márvány u. 1/d. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  
   

    

16. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala 
1066. Budapest, Pf. 102. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  

  

17. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ Világörökség Titkárság 
1535 Budapest, PF. 721. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(100/160-7/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

18. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatóság 
4025 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(HBG/01/08414-4/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

19. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
1885 Budapest, PF. 25. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(6406-1/2013/hho) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

20. Sz.-Sz.-B. Megyei Rendőr-f őkapitányság 
4401 Nyíregyháza, PF.66. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(15000/13293/1/2013. ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

21. Nemzeti Környezetügyi Intézet  
Tiszántúli Kirendeltsége  
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(Ti-NeKI 1015/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

22. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(826-2/2013/HO)   

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

 
 
Nyíregyháza, 2014. március 24. 
 
 
 
   

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

Marosán Andrea 
okl. településmérnök 

TT/1 09-0596 
  
 
 
 



  
 
  
 
 
 
Ügyiratszám : ……………/2014.                         
Ügyintéző    : Dudás Ede mb. főépítész       
                     
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal  
Jambrik Imre Állami Főépítész 
4024 Debrecen, Darabos u. 9-11.  
 
Tárgy:

 
Ssz. 

 

 Tiszavasvári Város településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításához 
önkormányzati kiértékelés 
 
 
 
Tisztelt Főépítész Úr! 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 21/2013. (I.31.) KT. számú határozatában a település 
11/2004. (VI.23.) KT.sz. rendeletének, Tiszavasvári Város Szabályozási Terveinek és Helyi 
Építési Szabályzata módosításáról döntött. 
 
Az Önkormányzat ezt a módosítást az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készítteti el. A „településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 38.§. szerinti véleményezési dokumentációt megküldtük az érintettek részére, melyek 
véleményeit tételes felsoroltuk, az azokban foglaltakat kikötés nélkül elfogadjuk: 
 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal  
Jambrik Imre Állami Főépítész 
4024 Debrecen, Darabos u. 9-11. 

Állásfoglalás: Megérkezett 
(HBD/02/190-6/2013.) 

I.b. Területrendezési tervvel való összhang 
A település önkormányzata döntött a 
településrendezési terv teljes települést érintő 
felülvizsgálatáról, átvezetve a magasabb rendű 
tervek előírásait. 2014. évben a munkát az 
önkormányzat elkezdi, testületi döntés 
mellékelten csatolva. 
II. Településszerkezeti terv módosítása 
Az eddigi változások átvezetése megtörtént, 
melyet a jóváhagyott tervekkel becsatoltunk már, 
de mellékeljük tárgyi módosításhoz is. 
III.a. HÉSZ módosítás 
Az érintett rendeletrészt megjelenítettük a 
tervben. 
III.b. HÉSZ módosítás 
A terveket összhangba hoztuk. 
IV. Településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárásba bevonandó államigazgatási szervek: 
Az érintett államigazgatási szerveket soron kívül 
bevontuk, nyilatkozatukat mellékelten csatoljuk. 
 



  
 
 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

2. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 
4425. Debrecen, Hatvan u. 16. 

Állásfoglalás  
állapota: 

Megérkezett  
(127/44/2013) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(XVI-R-079/00016-41/2013) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(SZ-T-004/004/01403-

1/2013.) 
Hatáskörébe tartozó kérdésekben, 
döntésekben részt kíván venni.   

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(24.2/Tv./2388-3/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

8. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság  
Debreceni Igazgatóság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 43. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(CD/59851-2/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

9.  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett    
(184-09/2013/Ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult.  
A pont: részletes indoklás csatolva 

10. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 
 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(K00408-0186/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

11. Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
Földügyi Osztály 
4400 Nyíregyháza, Báthori u. 13. 

Állásfoglalás 
állapota: 

(10014/22/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

15. Országos Vízügyi Igazgatóság 
1012 Budapest, Márvány u. 1/d. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  
   

    

16. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala 
1066. Budapest, Pf. 102. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  

  

17. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ Világörökség Titkárság 
1535 Budapest, PF. 721. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(100/160-7/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

18. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatóság 
4025 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(HBG/01/08414-4/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

19. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
1885 Budapest, PF. 25. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(6406-1/2013/hho) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

20. Sz.-Sz.-B. Megyei Rendőr-főkapitányság 
4401 Nyíregyháza, PF.66. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(15000/13293/1/2013. ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 
 



  
 
 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

21. Nemzeti Környezetügyi Intézet  
Tiszántúli Kirendeltsége  
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(Ti-NeKI 1015/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

22. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(826-2/2013/HO)   

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

 
 
Tiszavasvári, 2014. március ………… 
  
  
 
 
     
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2014. MÁRCIUS HÓ 



Partnerek Eljr. 37.§(4)a) bekezdés szerinti véleményeinek összefoglalása  
 
A partnerségi egyeztetés szabályairól Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő testülete 75/2013. 
(III.21.) önkormányzati rendeletében döntött a következők szerint:  
 
  
TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL 

ÖSSZEFÜGGŐ 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
 
A Képviselő-testület  

 

A településfejlesztési és településfejlesztési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során 
történő egyeztetéseknél a minél szélesebb körű véleményezési partnerek bevonásának, a vélemények 
megfelelő dokumentálási rendszerének és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságának 
biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában előírtak teljesítése érdekében az alábbi Partnerségi 
egyeztetési szabályzatot alkotja meg: 
 
 

I. 
AZ EGYEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐK/PARTNEREK KÖRE 

 
1. Tiszavasvári Város teljes lakossága 
2. Valamennyi települési székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
3. Tiszavasvári Város területén működő civil szervezetek 
 
Az előzetesen meghirdetésre bejelentkezett személyek és szervezetek esetében a polgármester a 
megbízott települési főépítész bevonásával dönti el az 1-3. pontban felsoroltak közül a résztvevők 
körét. 
 
 

II. 
A PARTNEREK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA ÉS ESZKÖZEI 

 
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei 

a) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a „http://www.tiszavasvari.hu” 
honlapján (továbbiakban: város honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés 
során keletkező dokumentációk egységes megjeleníthetősége érdekében 

b) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától 
függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az 
értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket 
tartalmazó tájékoztatást tölt fel a városi honlapon biztosított tárhelyre, melynek 
megjelenéséről felhívást tesz közzé 
 a városi honlap főoldalán, 
 a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán. 

 
 
 
 



1. számú táblázat 
Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes 

tájékoztatás 

Elfogadás előtti 

tájékoztatás 

Településfejlesztési koncepció - Van Van 
Integrált településfejlesztési 
stratégia 

- Nincs Van 

Településrendezési eszközök (pl. 
helyi építési szabályzat, 
szabályozási terv, település-
szerkezeti terv) 

Teljes eljárás Van Van 

Egyszerűsített 
eljárás 

Nincs Van 

Tárgyalásos 
eljárás 

Nincs Van 

c) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos 
észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: 
 Az írásos észrevétel Polgármesteri Hivatal Építési Iroda címére (4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4.) történő megküldésével, 
 Elektronikus levélben történő megküldéssel a varosfejlesztes@tiszavasvari.hu e-mail 

címre. 
2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja 

a) A beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal Építési Irodája táblázatban összegzi, 
b) A véleményekről készített táblázatot az ügyiratban lefűzve meg kell őrizni. 

 
3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendje 
a) Valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot az Építési Iroda megküldi a fejlesztési 

dokumentum, illetve a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki 
szakmai javaslatot készít az Építési Iroda részére. 

b) A tervezői szakmai javaslat alapján az Építési Iroda valamennyi érdemi észrevételre választ 
állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott 
válaszát. 

c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatot az Építési Iroda 
feltölti a honlap által meghatározott tárhelyre, és erről hirdetményt jelentet meg a városi 
honlapon. 

d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügyiratban lefűzve 
meg kell őrizni. 

 
4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 

intézkedések 
a) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz jóváhagyásának 

kihirdetését követő 10 napon belül az Építési Iroda az elfogadott települési eszközt teljes 
terjedelmében feltölti a városi honlapon megadott tárhelyre. 

b) Az intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé 
 a városi honlap főoldalán, 
 a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán. 

 
III. 

A SZABÁLYZAT HATÁLYOSSÁGA 
 
Jelen szabályzatban foglaltak az elfogadását követően megkezdett, Tiszavasvári Város közigazgatási 
területére készülő fejlesztési dokumentumokkal és településrendezési eszközökkel kapcsolatos 
eljárásokra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni. 



 
Államigazgatási szervek Eljr. 38.§ (2) b) bekezdés szerinti véleményeinek összefoglalása  
 

 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal  
Jambrik Imre Állami Főépítész 
4024 Debrecen, Darabos u. 9-11. 

Állásfoglalás: Megérkezett 
(HBD/02/190-6/2013.) 

I.b. Területrendezési tervvel való összhang 
A település önkormányzata döntött a 
településrendezési terv teljes települést 
érintő felülvizsgálatáról, átvezetve a 
magasabb rendű tervek előírásait. 2014. 
évben a munkát az önkormányzat elkezdi, 
testületi döntés mellékelten csatolva. 
II. Településszerkezeti terv módosítása 
Az eddigi változások átvezetése megtörtént, 
melyet a jóváhagyott tervekkel becsatoltunk 
már, de mellékeljük tárgyi módosításhoz is. 
III.a. HÉSZ módosítás 
Az érintett rendeletrészt megjelenítettük a 
tervben. 
III.b. HÉSZ módosítás 
A terveket összhangba hoztuk. 
IV. Településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárásba bevonandó államigazgatási 
szervek: 
Az érintett államigazgatási szerveket soron 
kívül bevontuk, nyilatkozatukat mellékelten 
csatoljuk. 
 

2. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség 
4425. Debrecen, Hatvan u. 16. 

Állásfoglalás  
állapota: 

Megérkezett  
(127/44/2013) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(XVI-R-079/00016-

41/2013) 
A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(SZ-T-004/004/01403-

1/2013.) 
Hatáskörébe tartozó kérdésekben, 
döntésekben részt kíván venni.   

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal 
Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(24.2/Tv./2388-3/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

8. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság  
Debreceni Igazgatóság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 43. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(CD/59851-2/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 



 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

9.  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett    
(184-09/2013/Ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult.  
A pont: részletes indoklás csatolva 

10. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 
 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(K00408-0186/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

11. Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
Földügyi Osztály 
4400 Nyíregyháza, Báthori u. 13. 

Állásfoglalás 
állapota: 

(10014/22/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

15. Országos Vízügyi Igazgatóság 
1012 Budapest, Márvány u. 1/d. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  
   

    

16. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala 
1066. Budapest, Pf. 102. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  

  

17. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ Világörökség Titkárság 
1535 Budapest, PF. 721. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(100/160-7/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

18. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatóság 
4025 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(HBG/01/08414-4/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

19. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
1885 Budapest, PF. 25. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(6406-1/2013/hho) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

20. Sz.-Sz.-B. Megyei Rendőr-főkapitányság 
4401 Nyíregyháza, PF.66. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(15000/13293/1/2013. ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 
 

21. Nemzeti Környezetügyi Intézet  
Tiszántúli Kirendeltsége  
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(Ti-NeKI 1015/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

22. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(826-2/2013/HO)   

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 
 
        Dr. Fülöp Erik 
        polgármester 



 
ELŐTERJESZTÉS 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én tartandó ülésére      

 
Az előterjesztés tárgya:

 

 A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására 
irányuló, a   Mándi Sándor által kezdeményezett teljes 
eljárás véleményezési szakaszának lezárása 

 
Melléklet:

 
 15 db szakmai vélemény és 1 db feljegyzés 

A napirend előterjesztője:
 

 Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó) 

Az előterjesztést készítette:
 

 Kovács Edina (témafelelős) 

Az előterjesztés ügyiratszáma:
  

 235/2014. 

 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3.sz. melléklet 2.1.45 pontja 
  
  
  
 

 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

   
   
   
 

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

Egyéb megjegyzés:  

 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 

 Kovács Edina 
 témafelelős 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu  
Témafelelős: Kovács Edina 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testülethez 
 
 
A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 

módosítására irányuló, a Mándi Sándor által kezdeményezett teljes eljárás 
véleményezési szakaszának lezárásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2013. február 14-én megtartott ülésén az 50/2013. (II.14.) Kt. számú 
határozatával arról döntött, hogy a 27/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelettel 
elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására sor kerüljön – Mándi 
Sándor és Szólláth Dávid kezdeményezésére – oly módon, hogy a Tiszavasvári-külterület 
051/23 hrsz-ú ingatlan védőerdő övezeti besorolása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
övezetté módosuljon, azzal hogy a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében 
kérelmező tulajdonában lévő 097/11 és 0296/8 hrsz-ú ingatlanokon védőerdő kerüljön 
kijelölésre. 
 
A Képviselő-testület által megindított teljes eljárásra vonatkozó jogszabályi előírás a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az alábbiakról rendelkezik: 
„36. § A teljes eljárás a) előzetes tájékoztatási, b) véleményezési, c) végső szakmai 
véleményezési, d) elfogadási és hatálybaléptetési szakaszból áll. 
… 
39. § (2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a 
jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem 
fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést 
indokolnia kell. (3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés 
dokumentálásával és közzétételével.” 
 
A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede tervező) került megbízásra. 
 
A Településtervezési szerződés aláírását követően a Kft. elkészítette a szükséges 
dokumentációt. A Rendezési terv módosítása két vonalon indult el: egyrészt a véleményezési 
szakaszban 17 szakhatóság megkeresése történt meg annak érdekében, hogy nyilatkozzanak a 
módosítással kapcsolatban, másrészt 4 hatóság állásfoglalását kértük meg arra vonatkozóan, 
hogy a módosítás következtében szükséges-e környezeti hatásvizsgálat készítése. 
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A határidőig beérkezett 15 véleményt megvizsgálva megállapítható, hogy egyik sem tartalmaz 
ellenvéleményt a módosítási igénnyel kapcsolatban, így egyeztetést nem kellett 
kezdeményezni. Ezek alapján javaslom elfogadni a rendelkezésre álló szakmai álláspontokat. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a véleményezési eljárással párhuzamosan meg 
kellett nyilatkoztatni a szakhatóságokat a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. A 
szakhatóságok véleménye alapján a környezeti hatásvizsgálat elkészítését elvégeztettük a 
kérelmezőkkel (Mándi Sándor, Szólláth Dávid). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével 
szíveskedjen a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv módosítására irányuló, Mándi Sándor és Szólláth Dávid által 
kezdeményezett teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról  – a határozat-
tervezetben foglaltaknak megfelelően – döntést hozni. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2014. (III.27.) Kt. számú 
határozata 

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

módosítására irányuló, a Mándi Sándor által kezdeményezett teljes eljárás 
véleményezési szakaszának lezárásáról 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1) Mándi Sándor és Szólláth Dávid által kezdeményezett teljes eljárás keretében 
lefolytatott véleményezi eljárás során beérkezett szakmai véleményeket megismerte, 
azok tartalmát elfogadja. 

 
2) Felkéri az Állami Főépítészt, hogy a végső szakmai véleményét a településrendezési 

eszköz elfogadásához adja meg. 
 

3) Felkéri a polgármestert, hogy a  
 

- döntést, valamint a beérkezett szakmai állásfoglalásokat küldje meg Dudás Ede 
megbízott főépítész részére 

- Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerint – a megbízott főépítész által – elkészített 
dokumentációt küldje meg az Állami Főépítész részére. 

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

 

























































TISZAVASVÁRI VÁROS Településrendezési terv módosítás 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben foglalt egyeztetési eljárása 

TERVEZŐI VÁLASZOK 
 
 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal  
Jambrik Imre Állami F őépítész 
4024 Debrecen, Darabos u. 9-11. 

Állásfoglalás: Megérkezett 
(HBD/02/190-6/2013.) 

I. A Cím kijavítása megtörtént. 
II.b. 
A település önkormányzata döntött a 
településrendezési terv teljes települést érintő 
felülvizsgálatáról, átvezetve a magasabb rendű 
tervek előírásait. 2014. évben a munkát az 
önkormányzat elkezdi, testületi döntés 
mellékelten csatolva. 
II.c. 
Az MTrT szerinti területi érintettséget a 
településszerkezeti terven ábrázoltuk, pótoltuk, az 
igazoló számításokat kiegészítettük. 
II.d. 
A szakmai szempontok kiegészítésre kerültek. 
II.e. 
A Megyei Főépítész nyilatkozata mellékelve, az 
általa kért javításokat megtettük. 
III.  
A dokumentáció 10. oldala kiegészítésre került. 
(II.d. pont) 
IV.a. Településszerkezeti terv módosítása 
Az eddigi változások átvezetése megtörtént, 
melyet a jóváhagyott tervekkel becsatoltunk már, 
de mellékeljük tárgyi módosításhoz is. 
IV.b. Az MTrT térségi övezetek lehatárolását 
pótoltuk. 
IV.c. 
Tervlap száma javításra került. 
V.a. 
A tervlap száma javításra került. 
V.b. 
A különleges mezőgazdasági üzemi területen a 
beültetési kötelezettség intézményét pótoltuk. 
V.c. 
A HÉSZ tervezetet kiegészítettük a 
dokumentációban.  
V.d. 
A záró rendelkezéseket kiegészítettük. 
VI.a.  
A jelmagyarázatot kiegészítettük. 
VI.b. 
Mivel a visszapótlás is saját területen történik, 
ezért erről érintett tulajdonos gondoskodik. 
(nyilatkozat mellékelve) 
VII. 
Éppen a szomszédos ökológiai folyosó védelme 
érdekében javasoltuk a védőerdő, önálló terület-
felhasználást, ami a tulajdonviszony ismeretében 
sem lett volna indokolatlan, de természetesn 
javítjuk Főépítész Úr állásfoglalása szerint. 
IV. Településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárásba bevonandó államigazgatási szervek: 
Az érintett államigazgatási szerveket soron kívül 



TISZAVASVÁRI VÁROS Településrendezési terv módosítás 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben foglalt egyeztetési eljárása 

TERVEZŐI VÁLASZOK 
 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

bevontuk, nyilatkozatukat mellékelten csatoljuk. 
IX. partnerségi egyeztetés eredményét 
mellékelten megküldjük.  

2. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 
4425. Debrecen, Hatvan u. 16. 

Állásfoglalás  
állapota: 

Megérkezett  
(127/48/2013) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(XVI-R-079/00016-45/2013) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(SZ-T-004/004/01574-

1/2013.) 
Hatáskörébe tartozó kérdésekben, 
döntésekben részt kíván venni.   

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(24.2/Tv./2386-3/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

8. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság  
Debreceni Igazgatóság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 43. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(CD/70570-2/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

9.  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett    
(43/2014/Ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult.  
2. Az alátámasztó munkarész kiegészítésre került, 
a mezőgazdasági térség és városias térség újra lett 
számolva. 
3. Az ajánlások pótlásra kerültek 
A.) Gépelési hiba javításra került. 
B.) A területek szétválasztása megtörtént. 
C.)A módosítással érintett terület MÁV Zrt. 
tulajdona, több éves egyeztetést követően sikerült 
feleknek megegyezni, melyhez már telekalakítási 
vázrajzot is készíttetek. Tehát a vasút 
illetékeseivel több körös egyeztetést folytattak le 
tulajdonosok, melyről a Hivatal illetékesei is 
értesültek. 
D.) Az érintett hatóságok nem jelezték eddig, 
hogy számukra érdektelen információ kaptak 
volna. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság korábbi 
állásfoglalásában (hiánypótlásában) az 
Alátámasztó munkarészekben megadott 
szempontokat kérte, azaz nem hiábavaló adatok 
szerepeltetéséről van szó. 

10. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 
 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(K00408-0270/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

11. Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
Földügyi Osztály 
4400 Nyíregyháza, Báthori u. 13. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  
  

  



TISZAVASVÁRI VÁROS Településrendezési terv módosítás 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben foglalt egyeztetési eljárása 

TERVEZŐI VÁLASZOK 
 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

15. Országos Vízügyi Igazgatóság 
1012 Budapest, Márvány u. 1/d. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  
   

    

16. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala 
1066. Budapest, Pf. 102. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  

  

17. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ Világörökség Titkárság 
1535 Budapest, PF. 721. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(100/160-8/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

18. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatóság 
4025 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(HBG/01/16178-2/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

19. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
1885 Budapest, PF. 25. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(6411-1/2013/hho) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

20. Sz.-Sz.-B. Megyei Rendőr-f őkapitányság 
4401 Nyíregyháza, PF.66. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(15000/13292/1/2013. ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

21. Nemzeti Környezetügyi Intézet  
Tiszántúli Kirendeltsége  
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(Ti-NeKI 1175/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 
Az állattartással kapcsolatos javaslatokat az 
alátámasztó munkarészbe beépítettük. 

22. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(825-2/2013/HO)   

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

23. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 
1675. Budapest, Pf. 41. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(LR/RK/NS/A/2501/2013.)   

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

 
 
Nyíregyháza, 2014. március 24. 
 
 
 
   

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

Marosán Andrea 
okl. településmérnök 

TT/1 09-0596 
  
 
 



  
 
  
 
Ügyiratszám : ……………/2014.                         
Ügyintéző    : Dudás Ede mb. főépítész       
  
 
                    
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal  
Jambrik Imre Állami Főépítész 
4024 Debrecen, Darabos u. 9-11.  
 
Tárgy:

 
Ssz. 

 

 Tiszavasvári Város településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításához 
önkormányzati kiértékelés 
 
 
Tisztelt Főépítész Úr! 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 50/2013. (II.14.) és 51/2013. (II.14.) KT. számú 
határozataiban a település 11/2004. (VI.23.) KT.sz. rendeletének, Tiszavasvári Város 
Szabályozási Terveinek és Helyi Építési Szabályzata módosításáról döntött. 
 
Az Önkormányzat ezt a módosítást az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készítteti el. A „településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 38.§. szerinti véleményezési dokumentációt megküldtük az érintettek részére, melyek 
véleményeit tételes felsoroltuk, az azokban foglaltakat kikötés nélkül elfogadjuk: 
 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal  
Jambrik Imre Állami Főépítész 
4024 Debrecen, Darabos u. 9-11. 

Állásfoglalás: Megérkezett 
(HBD/02/190-6/2013.) 

I. A Cím kijavítása megtörtént. 
II.b. 
A település önkormányzata döntött a 
településrendezési terv teljes települést érintő 
felülvizsgálatáról, átvezetve a magasabb rendű 
tervek előírásait. 2014. évben a munkát az 
önkormányzat elkezdi, testületi döntés 
mellékelten csatolva. 
II.c. 
Az MTrT szerinti területi érintettséget a 
településszerkezeti terven ábrázoltuk, pótoltuk, 
az igazoló számításokat kiegészítettük. 
II.d. 
A szakmai szempontok kiegészítésre kerültek. 
II.e. 
A Megyei Főépítész nyilatkozata mellékelve, az 
általa kért javításokat megtettük. 
III.  
A dokumentáció 10. oldala kiegészítésre került. 
(II.d. pont) 
IV.a. Településszerkezeti terv módosítása 
Az eddigi változások átvezetése megtörtént, 
melyet a jóváhagyott tervekkel becsatoltunk már, 
de mellékeljük tárgyi módosításhoz is. 



  
 
 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

IV.b. Az MTrT térségi övezetek lehatárolását 
pótoltuk. 
IV.c. 
Tervlap száma javításra került. 
V.a. 
A tervlap száma javításra került. 
V.b. 
A különleges mezőgazdasági üzemi területen a 
beültetési kötelezettség intézményét pótoltuk. 
V.c. 
A HÉSZ tervezetet kiegészítettük a 
dokumentációban.  
V.d. 
A záró rendelkezéseket kiegészítettük. 
VI.a.  
A jelmagyarázatot kiegészítettük. 
VI.b. 
Mivel a visszapótlás is saját területen történik, 
ezért erről érintett tulajdonos gondoskodik. 
(nyilatkozat mellékelve) 
VII. 
Éppen a szomszédos ökológiai folyosó védelme 
érdekében javasoltuk a védőerdő, önálló terület-
felhasználást, ami a tulajdonviszony ismeretében 
sem lett volna indokolatlan, de természetesn 
javítjuk Főépítész Úr állásfoglalása szerint. 
IV. Településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárásba bevonandó államigazgatási szervek: 
Az érintett államigazgatási szerveket soron kívül 
bevontuk, nyilatkozatukat mellékelten csatoljuk. 
IX. partnerségi egyeztetés eredményét 
mellékelten megküldjük.  

2. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 
4425. Debrecen, Hatvan u. 16. 

Állásfoglalás  
állapota: 

Megérkezett  
(127/48/2013) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(XVI-R-079/00016-45/2013) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(SZ-T-004/004/01574-

1/2013.) 
Hatáskörébe tartozó kérdésekben, 
döntésekben részt kíván venni.   

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(24.2/Tv./2386-3/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

8. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság  
Debreceni Igazgatóság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 43. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(CD/70570-2/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

9.  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett    
(43/2014/Ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult.  
2. Az alátámasztó munkarész kiegészítésre került, 
a mezőgazdasági térség és városias térség újra 



  
 
 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

lett számolva. 
3. Az ajánlások pótlásra kerültek 
A.) Gépelési hiba javításra került. 
B.) A területek szétválasztása megtörtént. 
C.)A módosítással érintett terület MÁV Zrt. 
tulajdona, több éves egyeztetést követően sikerült 
feleknek megegyezni, melyhez már telekalakítási 
vázrajzot is készíttetek. Tehát a vasút 
illetékeseivel több körös egyeztetést folytattak le 
tulajdonosok, melyről a Hivatal illetékesei is 
értesültek. 
D.) Az érintett hatóságok nem jelezték eddig, 
hogy számukra érdektelen információ kaptak 
volna. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság korábbi 
állásfoglalásában (hiánypótlásában) az 
Alátámasztó munkarészekben megadott 
szempontokat kérte, azaz nem hiábavaló adatok 
szerepeltetéséről van szó. 

10. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 
 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(K00408-0270/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

11. Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
Földügyi Osztály 
4400 Nyíregyháza, Báthori u. 13. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  
  

  

15. Országos Vízügyi Igazgatóság 
1012 Budapest, Márvány u. 1/d. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  
   

    

16. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala 
1066. Budapest, Pf. 102. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  

  

17. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ Világörökség Titkárság 
1535 Budapest, PF. 721. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(100/160-8/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

18. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatóság 
4025 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(HBG/01/16178-2/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

19. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
1885 Budapest, PF. 25. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(6411-1/2013/hho) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

20. Sz.-Sz.-B. Megyei Rendőr-főkapitányság 
4401 Nyíregyháza, PF.66. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(15000/13292/1/2013. ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

21. Nemzeti Környezetügyi Intézet  
Tiszántúli Kirendeltsége  
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(Ti-NeKI 1175/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 
Az állattartással kapcsolatos javaslatokat az 
alátámasztó munkarészbe beépítettük. 

22. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(825-2/2013/HO)   

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 



  
 
 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

23. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 
1675. Budapest, Pf. 41. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(LR/RK/NS/A/2501/2013.)   

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

 
 
Tiszavasvári, 2014. március ………… 
  
  
 
 
     
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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Partnerek Eljr. 37.§(4)a) bekezdés szerinti véleményeinek összefoglalása  
 
A partnerségi egyeztetés szabályairól Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő testülete 75/2013. 
(III.21.) önkormányzati rendeletében döntött a következők szerint:  
 
  
TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL 

ÖSSZEFÜGGŐ 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
 
A Képviselő-testület  

 

A településfejlesztési és településfejlesztési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során 
történő egyeztetéseknél a minél szélesebb körű véleményezési partnerek bevonásának, a vélemények 
megfelelő dokumentálási rendszerének és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságának 
biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában előírtak teljesítése érdekében az alábbi Partnerségi 
egyeztetési szabályzatot alkotja meg: 
 
 

I. 
AZ EGYEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐK/PARTNEREK KÖRE 

 
1. Tiszavasvári Város teljes lakossága 
2. Valamennyi települési székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
3. Tiszavasvári Város területén működő civil szervezetek 
 
Az előzetesen meghirdetésre bejelentkezett személyek és szervezetek esetében a polgármester a 
megbízott települési főépítész bevonásával dönti el az 1-3. pontban felsoroltak közül a résztvevők 
körét. 
 
 

II. 
A PARTNEREK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA ÉS ESZKÖZEI 

 
1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei 

a) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a „http://www.tiszavasvari.hu” 
honlapján (továbbiakban: város honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés 
során keletkező dokumentációk egységes megjeleníthetősége érdekében 

b) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától 
függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az 
értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket 
tartalmazó tájékoztatást tölt fel a városi honlapon biztosított tárhelyre, melynek 
megjelenéséről felhívást tesz közzé 
 a városi honlap főoldalán, 
 a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán. 

 
 
 
 



1. számú táblázat 
Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes 

tájékoztatás 

Elfogadás előtti 

tájékoztatás 

Településfejlesztési koncepció - Van Van 
Integrált településfejlesztési 
stratégia 

- Nincs Van 

Településrendezési eszközök (pl. 
helyi építési szabályzat, 
szabályozási terv, település-
szerkezeti terv) 

Teljes eljárás Van Van 

Egyszerűsített 
eljárás 

Nincs Van 

Tárgyalásos 
eljárás 

Nincs Van 

c) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos 
észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: 
 Az írásos észrevétel Polgármesteri Hivatal Építési Iroda címére (4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4.) történő megküldésével, 
 Elektronikus levélben történő megküldéssel a varosfejlesztes@tiszavasvari.hu e-mail 

címre. 
2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja 

a) A beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal Építési Irodája táblázatban összegzi, 
b) A véleményekről készített táblázatot az ügyiratban lefűzve meg kell őrizni. 

 
3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendje 
a) Valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot az Építési Iroda megküldi a fejlesztési 

dokumentum, illetve a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki 
szakmai javaslatot készít az Építési Iroda részére. 

b) A tervezői szakmai javaslat alapján az Építési Iroda valamennyi érdemi észrevételre választ 
állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott 
válaszát. 

c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatot az Építési Iroda 
feltölti a honlap által meghatározott tárhelyre, és erről hirdetményt jelentet meg a városi 
honlapon. 

d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügyiratban lefűzve 
meg kell őrizni. 

 
4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 

intézkedések 
a) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz jóváhagyásának 

kihirdetését követő 10 napon belül az Építési Iroda az elfogadott települési eszközt teljes 
terjedelmében feltölti a városi honlapon megadott tárhelyre. 

b) Az intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé 
 a városi honlap főoldalán, 
 a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán. 

 
III. 

A SZABÁLYZAT HATÁLYOSSÁGA 
 
Jelen szabályzatban foglaltak az elfogadását követően megkezdett, Tiszavasvári Város közigazgatási 
területére készülő fejlesztési dokumentumokkal és településrendezési eszközökkel kapcsolatos 
eljárásokra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni. 



 
Államigazgatási szervek Eljr. 38.§ (2) b) bekezdés szerinti véleményeinek összefoglalása  
 

 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal  
Jambrik Imre Állami Főépítész 
4024 Debrecen, Darabos u. 9-11. 

Állásfoglalás: Megérkezett 
(HBD/02/190-6/2013.) 

I.b. Területrendezési tervvel való összhang 
A település önkormányzata döntött a 
településrendezési terv teljes települést 
érintő felülvizsgálatáról, átvezetve a 
magasabb rendű tervek előírásait. 2014. 
évben a munkát az önkormányzat elkezdi, 
testületi döntés mellékelten csatolva. 
II. Településszerkezeti terv módosítása 
Az eddigi változások átvezetése megtörtént, 
melyet a jóváhagyott tervekkel becsatoltunk 
már, de mellékeljük tárgyi módosításhoz is. 
III.a. HÉSZ módosítás 
Az érintett rendeletrészt megjelenítettük a 
tervben. 
III.b. HÉSZ módosítás 
A terveket összhangba hoztuk. 
IV. Településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárásba bevonandó államigazgatási 
szervek: 
Az érintett államigazgatási szerveket soron 
kívül bevontuk, nyilatkozatukat mellékelten 
csatoljuk. 
 

2. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség 
4425. Debrecen, Hatvan u. 16. 

Állásfoglalás  
állapota: 

Megérkezett  
(127/44/2013) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(XVI-R-079/00016-

41/2013) 
A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal  
Közlekedési Felügyelőség 
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(SZ-T-004/004/01403-

1/2013.) 
Hatáskörébe tartozó kérdésekben, 
döntésekben részt kíván venni.   

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal 
Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(24.2/Tv./2388-3/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

8. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság  
Debreceni Igazgatóság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 43. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett  
(CD/59851-2/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 



 
Ssz. 

 

Az előzetes véleménykérési eljárásba 
bevont államigazgatási szervek 

 
Átvétel és állásfoglalás 

9.  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett    
(184-09/2013/Ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult.  
A pont: részletes indoklás csatolva 

10. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 
 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(K00408-0186/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

11. Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
Földügyi Osztály 
4400 Nyíregyháza, Báthori u. 13. 

Állásfoglalás 
állapota: 

(10014/22/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

15. Országos Vízügyi Igazgatóság 
1012 Budapest, Márvány u. 1/d. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  
   

    

16. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala 
1066. Budapest, Pf. 102. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Nem válaszolt  

  

17. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ Világörökség Titkárság 
1535 Budapest, PF. 721. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(100/160-7/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

18. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatóság 
4025 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(HBG/01/08414-4/2013.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

19. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
1885 Budapest, PF. 25. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(6406-1/2013/hho) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

20. Sz.-Sz.-B. Megyei Rendőr-főkapitányság 
4401 Nyíregyháza, PF.66. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(15000/13293/1/2013. ált.) 

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 
 

21. Nemzeti Környezetügyi Intézet  
Tiszántúli Kirendeltsége  
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(Ti-NeKI 1015/2013.)  

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

22. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

Megérkezett 
(826-2/2013/HO)   

A tervezett módosításhoz kikötések nélkül 
hozzájárult. 

 
 
 
 
 
 



Önkormányzatok Eljr. 38.§ (2) c) bekezdés szerinti véleményeinek összefoglalása  
 
23. Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
Állásfoglalás 
állapota: 

   

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

24. Polgár Város Önkormányzata 
4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   

 Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

25. Újtikos Községi Önkormányzat 
4096 Újtikos, Arany János u. 12. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   

 Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

26. Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 
4456 Tiszadob, Andrássy utca 37. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   

 Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

27. Tiszadada Község Önkormányzata 
4455 Tiszadada, Kossuth tér 1. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   

 Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

28. Tiszalök Város Önkormányzata 
4450 Tiszalök, Kossuth Lajos u. 67. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   

 Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

29. Nagycserkesz Község Önkormányzata 
4445 Nagycserkesz, Lenin út 10.  

Állásfoglalás 
állapota: 

   

 Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

30. Hajdúdorog Város Önkormányzata 
4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   

 Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

 
Civil szervezetek Eljr. 38.§ (2) a) bekezdés szerinti véleményeinek összefoglalása  
 
31. Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület  

4440 Tiszavasvári, Kunfi Zsigmond u. 4. 
Állásfoglalás 
állapota: 

   

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

32. „Bölcs Baglyok” Szögi Lajos Alapítvány 
4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 7. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

33. Cukorbetegek Klubja 
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 9. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

34. Csontváry Kör 
4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 



35. Együtt Egymásért Városvédő Egyesület 
4440 Tiszavasvári, Bethlen Gábor út 2. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

36. Generációk Egymásért Egyesület 
4440 Tiszavasvári, Nyírfa út 1. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

37. Hétszínvírág Bábcsoport 
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 67/a. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

38. Kör Karéj Néptáncegyüttes 
4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

39. Magyar Vöröskereszt 
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 8. 

Állásfoglalás 
állapota: 

  
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

40. Mazsorett Egyesület 
4440 Tiszavasvári, Kabay J. út 13 fsz./1. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

41. Napraforgó Nyugdíjas Klub 
4440 Tiszavasvári, Hétvezér út 2/a. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

42. NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
4440 Tiszavasvári, Móricz Zsigmond u. 6. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

43. Otthon Segítünk Alapítvány 
4440 Tiszavasvári, Móricz Zsigmond u. 6. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

44. Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

45. Őszikék Idősek Egyesülete 
4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

46. Reqviem Fúvószenekari Alapítvány 
4440 Tiszavasvári, Krúdy u. 7. fszt./2. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

47. Sibelius Vegyeskar Egyesület 
4440 Tiszavasvári, Hét vezér út 19. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

48. Szabadidős Programszervező Egyesület Állásfoglalás   



4440 Tiszavasvári, Hősök út 51. állapota:  

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

49. Tiszavasvári Média Egyesület 
4440 Tiszavasvári, Kabay u. 19/a. 

Állásfoglalás 
állapota: 

  
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

50. Tiszavasvári Sportegyesület 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

51. Tiszavasvári Városért Alapítvány 
4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 29. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

52. Tiszavasvári Városi Polgárőrség 
4440 Tiszavasvári, Ady E. út 8. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

53. Vakok és Gyengénlátók Szivárvány Klubja 
4440 Tiszavasvári, Hősök tere 38. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

54. Vasvári Pál Múzeum Baráti Köre Egyesület 
4440 Tiszavasvári, Kálvin út 7. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

55. Vasvári Pál Társaság 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Állásfoglalás 
állapota: 

   
 

Nem kívánt az egyeztetés további 
folyamatában részt venni. 

 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 
 
 
 
 
        Dr. Fülöp Erik 
        polgármester 



 
ELŐTERJESZTÉS 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én tartandó ülésére      

 
Az előterjesztés tárgya:

 

 Tiszavasvári Város hatályos településrendezési 
eszközeinek 10 éves felülvizsgálata 

  
 

A napirend előterjesztője:
 

 Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó) 

Az előterjesztést készítette:
 

 Kovács Edina (témafelelős) 

Az előterjesztés ügyiratszáma:
  

 11076/2014. 

 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3.sz. melléklet 2.1.45 pontja 
  
  
  
 

 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

   
   
   
 

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

Egyéb megjegyzés:  

 
Tiszavasvári, 2014. március 25. 
 

 Kovács Edina 
 témafelelős 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu  
Témafelelős: Kovács Edina 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testülethez 
 
 

Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves 
felülvizsgálatáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013-as évben Tiszavasvári Önkormányzata több alkalommal döntött a településrendezési 
terv módosításáról, melyek nagy részét a Képviselő-testület elfogadta, elősegítve a helyi 
lakosság építési igényeinek kielégítését, illetve a vállalkozók, vállalkozások fejlődését az 
esetleges új munkahelyek teremtésével.  
 
A Településrendezési terv készítése és módosítása során a magasabb rendű tervekkel való 
összhangot biztosítani kell, tehát a 2003. évi XXVI. Törvénnyel jóváhagyott Országos 
Településrendezési Terv (OTrT) alapján készített, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Közgyűlésének a 19/2011. (XII.1.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Településrendezési Tervvel (MTrT).  
A 2004-ben jóváhagyott Tiszavasvári településrendezési terv a megyei tervi övezeteket, 
előírásokat, ajánlásokat még nem tartalmazhatta. Habár az eddigi módosítások során az 
Állami Főépítész elfogadta a megyei tervvel való összhangra utaló munkarészeket, 
hivatkozásokat, viszont előírta, hogy a településszerkezeti tervet legkésőbb a következő 
módosítás alkalmával egységes szerkezetbe kell foglalni.  
 
A fentiekre hivatkozva szükségessé vált a településrendezési terv felülvizsgálata, 
aktualizálása, egyrészt, mert a 10 évenkénti felülvizsgálat 2014-ben lejár, másrészt, mert a 
Megyei Terv átvezetéséről haladéktalanul gondoskodni kell. 
 
A településrendezési terv felülvizsgálata egy hosszabb idejű folyamat, melynek költségeit 2 
költségvetési évre terveztem. Az idei 2014-es év költségvetésébe be lett építve az erre 
vonatkozó tervezési költség fele, azaz nettó 4.836.000 Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével 
szíveskedjen – a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően – döntést hozni. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Településszerkezeti terv, tervleírás; szabályozási terv; helyi építési szabályzat módosítását 
kizárólag szakirányú tervező végezheti, ezért felvettük a kapcsolatot a NYÍRSÉGTERV Kft-
vel (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3.,) ahol Dudás Ede tervező az idei módosítási 



 3 

eljárásokban megbízott települési főépítészként vesz részt. A vele történt telefonos egyeztetés 
során alakult ki a fent ismertetett álláspont a településre vonatkozó módosítással kapcsolatban. 
 
Mivel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § 
(1) bekezdése alapján a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladata, ezáltal a módosítási eljárások megindítása és a 
végső változat elfogadása is a Testület hatáskörébe tartozik. 
 
A módosítással kapcsolatos testületi pozitív döntés esetén az Önkormányzat a tervezési 
feladat ellátására Településtervezési szerződést köt a kiválasztott tervezővel. Ennek keretén 
belül rögzítve lesz, hogy 
 a megbízott tervező vállalja a felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentumok elkészítését, 
 az Önkormányzat vállalja 

• az elkészített dokumentumok jogszabályi előírásokban meghatározott 
szakhatóságoknak, továbbá állami főépítésznek történő eljuttatását, 

• a beérkezett állásfoglalások tervezőnek történő továbbítását, 
• a lakosság tájékoztatásához szükséges hirdetmény elkészítését és helyben történő 

kihirdetését, 
• a Képviselő-testületi döntéshez szükséges előterjesztés elkészítését és beterjesztését. 

 
 
Tiszavasvári, 2014. március 25. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2014. (III.27.) Kt. számú 
határozata 

 
 

Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1) Támogatja a Tiszavasvári Város teljes közigazgatási területére kiterjedő hatályos 
településrendezési eszközeinek módosítását, a 10 éves felülvizsgálat keretében. 

 
2) A településrendezési eszközök módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével 

a NYÍRSÉGTERV Kft-t (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede 
tervezőt) bízza meg, oly módon, hogy a – 2 évre vonatkozó - tervezői díj, továbbá az 
esetlegesen felmerülő egyéb költségek összegének viselését a Tiszavasvári Város 
Önkormányzata vállalja. 

 
3) Felkéri a polgármestert, hogy a  

 
- Településrendezési Terv módosításából eredő feladatokat lássa el, 
- Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá. 
 

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

 



 
ELŐTERJESZTÉS 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én tartandó ülésére      

 
Az előterjesztés tárgya:

 

 Pásztor István által kezdeményezett Bajcsy-
Zsilinszky E. u. 52. alatti 240 hrsz-ú ingatlan helyi 
védettség alá vonása  

Melléklet:
 Helyszínrajz 

 Kérelem 

 Fotók 
 

A napirend előterjesztője:
 

 Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó) 

Az előterjesztést készítette:
 

 Kovács Edina (témafelelős) 

Az előterjesztés ügyiratszáma:
 

 9529/2014. 

 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3.sz. melléklet 2.1.45 pontja 
  
  
  
 

 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

   
   
   
 
 

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

Egyéb megjegyzés:  

 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 

 Kovács Edina 
 témafelelős 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu  
Témafelelős: Kovács Edina 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testülethez 
 

Pásztor István által kezdeményezett Bajcsy-Zsilinszky E. u. 52. alatti 240 
hrsz-ú ingatlan helyi védettség alá vonásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervvel 
(továbbiakban: HÉSZ) kapcsolatosan módosítási igény merült fel: 
 
A Pásztor István és Villás Erzsébet (Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 54.) tulajdonában 
lévő Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 52. sz. alatti 240 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása 
szerint Kertvárosias lakó övezetben (Lke-3) van, ahol egy 20. század elején épített lakóépület 
és gazdasági épület található. A fent nevezett ingatlant a Kör-Karéj Egyesület hosszú távú 
kivásárlással kombinálva az ingatlan hasznosítását a saját céljaira szeretné használni. A céljai 
eléréséhez a tervei között szerepel az ingatlanon lévő lakóépület és gazdasági épület felújítása, 
a mellékelt fotókon látható leromlott állapota miatt. Ezt követően bővítéssel egy térségi 
hagyományőrző központ létesítését tervezi az Egyesület. Ennek a megvalósításához és az 
épületekben lévő értékek megőrzése érdekében a Kör-Karéj Egyesület szeretne benyújtani 
pályázatot „a kulturális örökségünk védelmére”. 
 
A Kérelmező által tervezett beruházások csak abban az esetben valósulhatnak meg, ha az 
ingatlanon meglévő épületeket helyi védettség alá vonják. 
 
Fentiek alapján azzal a kéréssel fordult Pásztor István a Testülethez, hogy az ingatlanon lévő 
épületeket szíveskedjen helyi védelem alá vonni. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A HÉSZ módosítását kizárólag szakirányú tervező végezheti, ezért felvettük a kapcsolatot a 
NYÍRSÉGTERV Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3.,) ahol Dudás Ede tervező az 
idei módosítási eljárásokban megbízott települési főépítészként vesz részt. A vele történt 
telefonos egyeztetés során alakult ki a fent ismertetett álláspont az ingatlanra vonatkozó 
módosítással kapcsolatban. 
 
Mivel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § 
(1) bekezdése alapján a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladata, ezáltal a módosítási eljárások megindítása és a 
végső változat elfogadása is a Testület hatáskörébe tartozik. 
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A módosítással kapcsolatos testületi pozitív döntés esetén az Önkormányzat 
Településrendezési szerződést köt a kérelmezővel, melyben a kérelmező vállalja a szakirányú 
végzettségű tervező közreműködésének díját, ezen felül a tervezési feladat ellátására 
Településtervezési szerződést köt a kiválasztott tervezővel. Ennek keretén belül rögzítve lesz, 
hogy 
 a megbízott tervező vállalja a módosítással kapcsolatos dokumentumok elkészítését, 
 az Önkormányzat vállalja 

• az elkészített dokumentumok jogszabályi előírásokban meghatározott 
szakhatóságoknak, továbbá állami főépítésznek történő eljuttatását, 

• a beérkezett állásfoglalások tervezőnek történő továbbítását, 
• a lakosság tájékoztatásához szükséges hirdetmény elkészítését és helyben történő 

kihirdetését, 
• a Képviselő-testületi döntéshez szükséges előterjesztés elkészítését és beterjesztését. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével 
szíveskedjen döntést hozni arról a kezdeményezésről, amely a 27/2012. (IX.14.) rendelettel 
jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányul. 
 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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Pásztor István által kezdeményezett Bajcsy-Zsilinszky E. u. 52. alatti 240 hrsz-ú ingatlan 
helyi védettség alá vonása című előterjesztés mellékletei: 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2014. (III.27) Kt. számú 
határozata 

 
 
Pásztor István által kezdeményezett Bajcsy-Zsilinszky E. u. 52. alatti 240 hrsz-ú ingatlan 

helyi védettség alá vonásáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
1) Támogatja a Pásztor István (Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 54.) kezdeményezését, 

miszerint a 27/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására sor kerüljön. 

 
2) Elrendeli a Tiszavasvári, 240 hrsz-ú ingatlanon található 20. század elején épített 

lakóépület és gazdasági épület helyi védettség alá vonását. 
 
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 Pásztor István (Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 54. sz.) vállalja. 

 
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 
  
 



ELŐTERJESZTÉS 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én tartandó ülésére      

 
Az előterjesztés tárgya: A Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által 

használt, üzemeltetett önkormányzati tulajdonú 
csatornák átadása 

 
 
Melléklet: Lista a csatornákról 

 
A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó) 
 
Az előterjesztést készítette:
 

 Kovács Edina (témafelelős) 

Az előterjesztés ügyiratszáma: 2073/2014. 
  
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3.sz. melléklet 2.1.35 pontja 
  
  
  
 

 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 

  
   
   
 

Tiszavasvári, 2014. március 24. 

Egyéb megjegyzés:  
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 

 Kovács Edina 
 témafelelős 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu  
Témafelelős: Kovács Edina 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testülethez 
 
 

A Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, üzemeltetett önkormányzati 
tulajdonú csatornák átadásáról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Királyéri Vízgazdálkodási Társulat (4450 Tiszalök, Honvéd u. 54.) megkeresett, azzal a 
kéréssel, hogy nyilatkozzak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1) 
bekezdése alapján „a helyi önkormányzatnak e rendelkezés hatálybalépésétől számított három 
hónap áll rendelkezésre, hogy a tulajdonában álló, belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló 
vízfolyást, csatornát felajánlja üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület szerinti 
vízügyi igazgatási szervnek.” 
Az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló 2013. évi CCXLIX törvény 
(továbbiakban: törvény) 6. § építette be 1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1) bekezdését, 
melynek hatálybalépése a törvény 21. § szerint 2014. január 1., tehát a rendelkezésre álló 
három hónap lejárta 2014. március 31. 
 
 
A fenti jogszabály 45/D § (2) bekezdése szerint felajánlás megtörténte után „A vízügyi 
igazgatási szerv e rendelkezés hatálybalépésétől számított hat hónapon belül a) szakmailag 
ellenőrzi a helyi önkormányzattól érkező felajánló nyilatkozatot abból a szempontból, hogy az 
üzemeltetési és fenntartási célú átadásra felajánlott vízfolyás, csatorna belvízelvezetési vagy 
öntözési célokat szolgál-e, és b) vizsgálja, hogy vízfolyás- vagy csatornaszakasz akadályozza-
e a belvizek elvezetését vagy az öntözővíz továbbítását. 
 
 
45/E. § (1) Ha a vízügyi igazgatási szerv a 45/D. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakmai 
ellenőrzés eredményeképpen megállapítja, hogy a felajánlott vízfolyásnak, csatornának a 
belvízelvezetésben vagy az öntözésben betöltött szerepe közérdekű, a vízfolyás, csatorna 
tulajdonosával – az üzemeltetési és fenntartási feladatok átvállalásáról – ellenérték nélküli 
üzemeltetési szerződést köt.” 
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Fentiekre hivatkozva javaslom, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 
a határozat-tervezet 1. sz. mellékletben szereplő csatornákat ajánlja fel a működési terület 
szerinti vízügyi igazgatási szerv, jelen esetben a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság részére. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat 
által használt, üzemeltetett önkormányzati tulajdonú csatornák átadásáról. 
 
Tiszavasvári, 2014. március 24. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 

 

A Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, üzemeltetett önkormányzati 
tulajdonú csatornák átadásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1995. évi LVII. törvény 45/D §-a 

alapján az alábbi döntést hozza:  

 

1.) Tiszavasvári Város Önkormányzata felajánlja a határozat 1. sz. mellékletben szereplő 

csatornákat üzemeltetésre és fenntartásra a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv, 

azaz Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.) részére. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Tiszántúli Vízügyi 

Igazgatóság elnökét, illetve a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat igazgatóját. 

 

 

Határidő: 2014. március 31.                       Felelős: Dr. Fülöp Erik 

                                                         polgármester 
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1. számú melléklet a /2014. (III.27.) Kt. számú határozathoz 

 

 



 
ELŐTERJESZTÉS  

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2014. március 27-én tartandó ülésére      
 
 
 
 
Az előterjesztés tárgya:

 

 Az ÉAOP-4.1.1./A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló 
„Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle 
Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében” 
elnevezésű projekt támogatás elemeinek megelőlegezésére 
szolgáló hitelkeret megszüntetéséről 

Melléklet:
 

 - 

Az előterjesztés előadója:
 

     Dr. Fülöp Erik polgármester 

Az előterjesztés témafelelőse:
 

     Girus András osztályvezető  

Az előterjesztés ügyiratszáma
 

:    2539-5/2014. 

 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. sz. melléklet 2.1.5.pontja 

  
 
 

 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

Név Titulus Elérhetősége 
   
 
 

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

Egyéb megjegyzés:  

 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19.                                   
 
 

                         Girus András 
                                                                                                     témafelelős 



TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

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

: Girus András 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  
- a Képviselő-testülethez -  

Az ÉAOP-4.1.1./A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló „Férőhelybővítés és 
komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés 
érdekében” elnevezésű projekt támogatás elemeinek megelőlegezésére szolgáló hitelkeret 

megszüntetéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Önkormányzatunk az ÉAOP-4.1.1./A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló 
„Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a 
minőségi nevelés érdekében” elnevezésű projekt támogatás elemeinek megelőlegezésére 30.000 
eFt-os hitelkerettel rendelkezik. Az előterjesztés készítésekor a hitelszámla egyenlege 6.364.240 Ft. 
A támogatás fogadására szolgáló elkülönített számla egyenlege ugyanezen időpontban 24.094.076 
Ft. Ebből jóteljesítési biztosíték 3.418.966 Ft. A fennmaradó összeg a kiutalt támogatásokat 
tartalmazza.  
 
Költségtakarékossági okból intézkedést tettem a kiutalt támogatásból a hitelszámla egyenlegének 
teljes összegű törlesztésére.  A fennmaradó összeg a további pályázati kifizetésekre használható fel.  
Az OTP Bank Nyrt. levélben fordult hozzám, hogy nyilatkozzak a hitelkeret további felhasználását 
illetően. 
A hitelkeret rendelkezésre tartási ideje 2014. március 4.-én lejárt, további lehívás csak a szerződés 
módosítása esetén válna lehetségessé, mely módosítás önmagában 300 eFt-ot meghaladó kiadással 
jár. Mivel a támogatás fogadására szolgáló elkülönített számlán levő szabadon felhasználható 
egyenleg jelentős részben biztosítani képes jelen pályázat további finanszírozását, javaslom hogy a 
Képviselő-testület döntsön a hitelkeret megszüntetéséről. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglaltakat 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19. 
 
 
 
 

 Dr. Fülöp Erik 
              polgármester 

 



HATÁROZATTERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

...../2014. (III.27.) Kt. sz. 
határozata 

 
Az ÉAOP-4.1.1./A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló „Férőhelybővítés és 

komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés 
érdekében” elnevezésű projekt támogatás elemeinek megelőlegezésére szolgáló hitelkeret 

megszüntetéséről 
 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉAOP-4.1.1./A-11-2012-0006 számú 
támogatással megvalósuló „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle 
Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében” elnevezésű projekt támogatás elemeinek 
megelőlegezésére szolgáló 1-2-13-4400-0232-8 számú hitelkerettel kapcsolatban az alábbi döntést 
hozza: 
 
 

1. Kinyilatkozza, hogy a hitelkeretből további összeget nem kíván lehívni, a fel nem használt 
keretről lemond. 

 
2. Kéri a számlavezető pénzintézettől jelen határozat kézhezvételét követően a hitelkeret 

megszüntetését. 
 

3. Felkéri a polgármestert jelen határozatban foglaltakról tájékoztassa az OTP Bank Nyrt. 
nyíregyházi igazgatósága képviselőit. 

 
 
 
 
Határidő: azonnal                            Felelős:
 

 Dr. Fülöp Erik polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én tartandó ülésére      

 
 

 
Az előterjesztés tárgya:   Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 
 
Melléklet:                                - 

 
A napirend előterjesztője:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:  Girus András témafelelős 

 
Az előterjesztés ügyiratszáma:    10482-2/2014. 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  SZMSZ 3. sz. melléklet 2.1.49. pontja 
  
  
  
  
  
 

 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 

 
 

  
  
  
 
 
Egyéb megjegyzés:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20.  
 
  
 Girus András 
 témafelelős 
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TTIISSZZAAVVAASSVVÁÁRRII   VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

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

ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testülethez  - 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési 
tervéről 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ának (1) bekezdésében 
rögzítettek alapján az Önkormányzat - mint e törvényben meghatározott ajánlatkérő -, a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet 
köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  

Az Önök elé terjesztett közbeszerzési terv tartalmazza az Önkormányzat 2014. évre 
tervezett, a Kbt. hatálya alá tartozó megrendeléseinek közbeszerzési eljárásait. 

 Az Önkormányzat és intézményei esetében egy határozatban javaslom elfogadni a 
közbeszerzési tervet.  

Az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok esetében külön-külön 
határozatban javaslom elfogadni az éves közbeszerzési terveket.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 2014. évi 
közbeszerzési terv jóváhagyására. 

 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 

 

 

 
 Dr. Fülöp Erik   
 polgármester 



 3 

HATÁROZATTERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2014.(III.27.) Kt. sz. 
határozata 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi összesített 
közbeszerzési tervéről 

 
 
 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII.  törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi közbeszerzési tervét a 
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az intézmények vezetőit a terv folyamatos 
aktualizálására. 

3. Felkéri a jegyzőt a terv nyilvánosságának biztosítására. 
 
 
 
 
 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:

 

  Dr. Fülöp Erik polgármester 
                                                                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző  
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                                                                                                                                                            …/ 2014.(III.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 
 
 
 

Közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

 
 
 
 

CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megindításának 
tervezett 
időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

I. Árubeszerzés       

       

II. Építési beruházás       

  „Nemleges” 
 

 

   

III. Szolgáltatás-
megrendelés 

      

       

IV. Építési koncesszió       
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V. Szolgáltatási koncesszió       

       

                                  
                          
Tiszavasvári, 2014. ……………………. 
 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester jegyző 
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TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 
 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

       

 II. Építési beruházás           

 „Nemleges” 

       

 III. Szolgáltatás-megrendelés           

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

 
BUNDÁNÉ BADICS ILDIKÓ 
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EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNY 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

       

 II. Építési beruházás           

 „Nemleges” 

       

 III. Szolgáltatás-megrendelés           

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

       

MORAVSZKI ZSOLTNÉ 
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VASVÁRI PÁL MÚZEUM 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

       

 II. Építési beruházás           

 „Nemleges” 

       

 III. Szolgáltatás-megrendelés           

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

       

BALOGHNÉ SZŰCS ZSUZSANNA 
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

       

 II. Építési beruházás           

 „Nemleges” 

       

 III. Szolgáltatás-megrendelés           

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

       

LÁZÁR ISTVÁN
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VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

       

 II. Építési beruházás           

„Nemleges” 

       

 III. Szolgáltatás-megrendelés           

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

       

                          DR. GRONCSÁK ANDREA 
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TISZAVASVÁRI SZOCIÁLIS,-GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2014. ÉVI 
KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy 
a szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

       

 II. Építési beruházás           

„Nemleges” 

       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés           

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

       

NÁCSÁNÉ DR. KALÁN ESZTER HAJNALKA 
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TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy 
a szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

       

 II. Építési beruházás           

„Nemleges” 

       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés           

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

       

         REZNEK ISTVÁNNÉ 
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HATÁROZATTERVEZET 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
……./2014.(III.27.) Kt. sz. 

határozata 
 

(amely a  …/2014.(III.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 
 
 

A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.  2014. évi összesített 
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 
 
 
 
 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.  
törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.  2014. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri az ügyvezetőt a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az ügyvezetőt a terv nyilvánosságának biztosítására. 
 
4.    Felkéri a polgármestert tájékoztassa jelen határozatról a Tiszavasvári Város  Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.  
 
 
 
 
 
 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 
2014. évi közbeszerzési terve 

 
 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

Rész száma 1 Elnevezés: 
TEJTERMÉKEK 15500000-3 

közösségi 
értékhatárt elérő 

    

Rész száma 2 Elnevezés: 
KENYÉR, PÉKSÜTEMÉNY 15600000-4     

Rész száma 3 Elnevezés: 
TŐKEHÚS 15100000-9     

Rész száma 4 Elnevezés: 
BAROMFI HÚS ÉS 

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, HAL 

15100000-9 
15200000-0 

Kbt. 2.rész, 
XII.fejezet szerinti 

eljárás 
2014.04.hó 

A szerződés aláírását 
követő 12 hónap nem 

Rész száma 5 Elnevezés: 
MIRELIT ZÖLDSÉG, 

GYÜMÖLCS 
15800000-6   

 
 

Rész száma 6 Elnevezés: FRISS 
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS, 

TOJÁS 

15300000-1 
15100000-9   

 
 

Rész száma 7 Elnevezés: 
SZÁRAZÁRU 15800000-6     

      

 II. Építési beruházás           

       

       

 III. Szolgáltatás-megrendelés           
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IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

       

       

 
 
 
                Gáll Antalné s.k. 
                      ügyvezető 
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HATÁROZATTERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……./2014.(III.27.) Kt. sz. 
határozata 

 
(amely a  …/2014.(III.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 
 

 
A TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft.  2014. évi összesített 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 
 
 
 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.  
törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. A TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő  Kft.  2014. évi közbeszerzési tervét a jelen 
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri az ügyvezetőt a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az ügyvezetőt a terv nyilvánosságának biztosítására. 

4. Felkéri a polgármestert tájékoztassa jelen határozatról a TIVA-Szolg Településszolgáltató és 
Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét.  

 
 
 
 
 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:
                                                                                       SzabóAndrás-ügyvezető 

  Dr. Fülöp Erik polgármester 
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2014. évi közbeszerzési terve 

 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

       

 II. Építési beruházás           

    
           „Nemleges”    

       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés           

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

       

       

 
 

Szabó András s.k.  
  ügyvezető
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 1 

ELŐTERJESZTÉS  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2014. március 27-én tartandó ülésére      
 
 
 
 
Az előterjesztés tárgya: A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett 

tevékenysége 
 
Melléklet: Beszámoló a határozat-tervezet mellékleteként 

 
Az előterjesztés előadója: dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Az előterjesztés témafelelőse:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  
 
Az előterjesztés ügyiratszáma: 10615/2014. 
 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. sz. melléklet 2.2.18. pontja 

  
 
 

Név 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 

Titulus Elérhetősége 
Toldi András Tű. százados nyiregyhaza.kir@katved.gov.hu 
 
 
Egyéb megjegyzés:  
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 17.                                   
 
 

            Gazdagné dr. Tóth Marianna 
                                                                                                      témafelelős 



 2 

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna 
 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  
- a Képviselő-testülethez -  

A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) 

bekezdése alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos 

tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település 

tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról.” 

 

Fenti törvényi kötelezettségének eleget téve Toldi András tű. százados a határozat-tervezet 

melléklete szerinti írásos beszámolót küldte meg a képviselő-testület elé terjesztés céljából. 

 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 17. 
 
 
 
 

 Dr. Fülöp Erik 
              polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

...../2014. (III.27.) Kt. sz. 
határozata 

 
a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről 

 
 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 

parancsnokát a hozott döntésről. 
 
 
 
 
Határidő: azonnal                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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…/2014.(III.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.   
Tel: (+36 42) 404-444 Fax: (+36 42) 404-444  
E-mail: nyiregyhaza.kir@katved.gov.hu 
 

 
szám: 233-1/2014/NYH.HT 

 
 

 

 

 NYÍREGYHÁZA  

HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 

2013. 

ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N y í r e g y h á z a 
 

  
 

mailto:okf.hivatal@katved.gov.hu�
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BESZÁMOLÓ  
A NYÍREGYHÁZA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG  

2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
1. Bevezető 

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KVK) szervezeti elemeként 
működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) a hatályos 
jogszabályok és szervezetszabályzó eszközök alapján végezte az elmúlt évben a tevékenységét. Az 
általános feladatainkat a szakmai iránymutatásoknak és előírásoknak megfelelően, a féléves 
ellenőrzési és felügyeleti tervekben, a havi naptári és ellenőrzési tervekben foglaltaknak 
megfelelően végeztük. A 2013. év lényegében az első év volt, amikor a katasztrófavédelem és a 
tűzoltóság átalakítása már véglegesen megtörtént, nem történtek szerkezeti, és személyi változások. 
Kivételt képez, hogy az év elején a közigazgatási rendszerben bekövetkezett változással egy időben 
a magalakított járások területére 4 katasztrófavédelmi megbízott került kinevezésre, akik a 
területükön az átfogó katasztrófavédelmi feladatokat látják el, a HTP állományában, és a HTP 
parancsnokának irányítása alatt. 
 

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság felépítése: 
2013. január 1 –ével az új állománytábla alapján a következőképpen alakult a feltöltöttség: 
A hivatali munkarendben dolgozó állomány: 

• Tűzoltóparancsnok 1fő 
• Tűzoltóparancsnok-helyettes  1fő 
• Műszaki biztonsági tiszt  1fő 
• Katasztrófavédelmi Megbízott  4fő 

Az készenléti szolgálatot teljesítők állománytáblája alapján 111 fő, de a zárolt, be nem töltött 
státuszok miatt a tényleges létszám 104 fő az alábbiak szerint: 

 
• Szolgálatparancsnok  2 fő kinevezett 1 fő megbízással 
• Rajparancsnok  3 fő megbízással, 3 fő nincs betöltve  
• Szerparancsnok  3 fő 
• Különleges szerkezelő  36 fő 
• Beosztott tűzoltó  15 fő 
• Gépjárművezető  48 fő 

Szolgálatszervezés 

A szolgálati csoportok 35-34-35 fős létszámmal működnek, az állománytábla szerinti létszámkeret 
37 fős készenléti létszámot tartalmaz szolgálati csoportonként. A napi szolgálatot 23-24 fővel látjuk 
el, ha az összes készenléti szer üzemképes. Az első három szer állományának csökkentésre 
engedélyt kaptunk Igazgató Úrtól, így az I. szer 6 fővel, II. szer 5 fővel, III. szer 4 fővel állt 
készenlétben, illetve vonult.  
A jelenlegi feltöltöttség mellett a túlóra keletkezése elkerülhetetlen, figyelembe véve a képzések, 
orvosi vizsgálatok, betegszabadságok átlagos értékeit, illetve az egyéb berendeléseket. Jelenleg 1 fő 
tiszti átképzőn vesz részt a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban.  
Túlóra keletkezése elkerülhetetlen volt főleg a létszám fel töltetlensége miatt, de a 150 órát nem 
haladta meg, mivel szolgálat menetes napokkal kompenzálható.  
Március 14-15-én keletkezett hó helyzettel kapcsolatosan a szolgálat megerősítésre került 6 fő 
berendelésével, részükre a túlmunka kifizetésre megtörtént. 
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Június 6-tól 12-ig a Dunai árvízi védekezésben 45-fő Nyíregyházi Tűzoltó vett részt, a Pilismaróti 
védekezésben 41-fő, a Bátaszéki védekezésben 4-fő vett részt.  A meghatározott feladatokat 
fegyelmezetten, szakszerűen, végrehajtották. Részükre a túlmunka kifizetésre megtörtént. 
 
Tűzoltás, műszaki mentés 

A 2013-as év a tűz- és káresetek számát vizsgálva kevesebb káreseményt hozott, mint az 
előző év. A csapadékos időjárás következtében sokkal kevesebb tűzeset történt a szabad területeken, 
az esetszámokat vizsgálva a tűzesetek száma kevesebb, mint a műszaki mentések száma. A 
tűzesetekkel kapcsolatosan a tűzmegelőzési tevékenységekkel kapcsolatos lakosság tájékoztatás, 
figyelmeztetés esetlegesen bírságok kiszabása jelentősen hozzá járult a szabadterületen történt 
tűzesetek csökkenéséhez. Továbbá az eset számok csökkenésének oka a működési területünk 
jelentős csökkenése.  

A tűzoltóság működési területe jelentős mértékben csökkent, a Nyíradonyi és a Baktalórántházai 
Katasztrófavédelmi Őrs megalakulásával.  

- Baktalórántháza vonul Apagy, Nyírtét, és Ramocsaháza településekre,  

- Nyíradony vonul Balkány, Biri, Geszteréd településekre.  

- Borsod megyében megalakult a Cigándi Katasztrófavédelmi őrs 2013.november 01-én, amely 
Tiszatelek és Beszterec településsekkel tovább csökkentette a Nyíregyháza HTP működési 
területét.  

- Jelenleg 31 település mentő tűzvédelmét látjuk el.  

 

Vonulási statisztika a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén: 
 

A 2013-as év a tűz- és káresetek számát vizsgálva kevesebb káreseményt hozott, mint az előző év. 
A csapadékos időjárás következtében sokkal kevesebb tűzeset történt a szabad területeken, az 
esetszámokat vizsgálva a tűzesetek száma kevesebb, mint a műszaki mentések száma. A 
tűzesetekkel kapcsolatosan a tűzmegelőzési tevékenységekkel kapcsolatos lakosság tájékoztatás, 
figyelmeztetés esetlegesen bírságok kiszabása jelentősen hozzá járult a szabadterületen történt 
tűzesetek csökkenéséhez. Továbbá az eset számok csökkenésének oka a működési területünk 
jelentős csökkenése.  

 

Év 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Megyei összes 3573 5952 8225 4626 4475 3092 

Nyíregyházi Tűzoltóság  1875 3257 3199 2499 1328 965 

Tűzeset (+ utólagos tűzeset) 558 743+55 377+56 851+64 709+32 431 

Káreset, műszaki mentés 931 2181 2342 1355 384 534 
Téves riasztás, szándékosan 
megtévesztő jelzés 324 278 424 229 203 177 
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Az alábbi táblázat a HTP tevékenyének, vonulásainak főbb mutatóit tartalmazza: 

 
 

A vonulások során a tényleges riasztási fokozatok: 
- I. Riasztási fokozat: 949 esetben   138 esetben Kiemelt 
- II. Riasztási fokozat:  8 esetben  5 esetben Kiemelt 
- III. Riasztási fokozat:  1 esetben   1 esetben  Kiemelt 
- IV. Riasztási fokozat:  0 esetben   0 esetben  Kiemelt 
- V. Riasztási fokozat:  1 esetben   1 esetben  Kiemelt 

 
A működési területen lévő 31 településen az alábbiak 
szerint alakultak az esetszámok: 
A működési területen lévő 31 településen az alábbiak szerint alakultak az esetszámok: 
HTP és ÖTP beavatkozási számok: 
Balsa:  1 
Buj:  7 
Demecser:  21 
Érpatak:  4 
Gávavencsellő: 17 
Ibrány:  86 
Kálmánháza:  12 
Kék:  15 
Kemecse  33 
Kótaj:  23 
Nagycserkesz: 20 

Nagyhalász: 40 
Nagykálló:  35 
Napkor: 19 
Nyírbogdány: 27 
Nyíregyháza:  630 
Nyírpazony:  19 
Nyírtelek:  31 
Nyírtura:  8 
Paszab:  13 
Rakamaz:  38 
Sényő:  7 

Szabolcs:  3 
Székely:  12 
Tímár:  7 
Tiszaeszlár:  10 
Tiszanagyfalu: 4 
Tiszarád: 11 
Újfehértó: 93 
Vasmegyer: 6 
Tiszabercel: 38 

Káresetfajta alapján: 
Állatbaleset:  6 
Egyéb:  91 
Elemi csapás:  73 
Életmentés:  47 
Épületomlás, magas épület baleset:  8 
Fa kidőlés:  75 
Gázszivárgás:  10 
Halott kiemelés:  5 
Közúti baleset:  107 
Omlásveszély:  8 
Robbanás:  2 

Rovar:  6 
Szénmonoxid mérgezés: 10 
Technológiai meghibásodás:  3 
Teher- vagy személyfelvonó baleset:  1 
Vasút, mozdony baleset:  1 
Baleset magasban:  1 
Baleset mélyben:  1 
Vizi baleset jégről mentés:  1 
Közlekedési eszközből kifolyt üza:  1 
Vízkárok: 16 
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A fenti kimutatásokból megállapítható, hogy a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
a tevékenységének jelentős részét (64 %) Nyíregyháza város közigazgatási területén teljesíti.  
A megyeszékhely területe 274,54 km2, melyen 118.185 fő él, a 2013-as adatok alapján. Ha a 
kirendeltséghez tartozó 4 járás adatait összevetjük a megyeszékhellyel, akkor 
megállapíthatjuk, hogy Nyíregyháza város a KVK illetékességi területének (1815 km2) 15%-
át teszi ki, mely területen a 4 járás lakossági adatait figyelembe véve (246.885 fő) a lakosság 
megközelítőleg 48%-a él. 
A Nyíregyházi HTP és a megyei összesített mutatók összevetése további adatokkal szolgál az 
állomány leterheltségére vonatkozóan, melyet az alábbi ábra szemléltet: 

 

A diagram adatai alapján megállapítható, hogy 2013-ban - megyénkben – a 
katasztrófavédelemhez érkezett segélyhívások igen jelentős részében közel egyharmadában a 
Nyíregyházi HTP állománya hajtotta végre a beavatkozást. A fent leírt adatok és 
viszonyszámok alapján megállapítható a Nyíregyházi HTP leterheltsége, valamint ennek okán 
indokolt a készenléti szer- és beavatkozó állomány számának fenntartása, illetve a 
lehetőségek szerinti fejlesztése. 
 
A HTP beavatkozásainak helyszínein 876 fő sérült személyen segítettünk, sajnos 12 fő hunyt 
el (műszaki mentésnél, balesetnél) az eseményekkel összefüggésben, továbbá 21 esetben 
indult tűzvizsgálat.  

Önkormányzati Önkéntes és Létesítményi Tűzoltóságok: 
Tűzoltóságok működése 
Nyíregyháza HTP működési területén található 2 Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és 8 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület melyek kötöttek együttműködési megállapodást a HTP-vel. 

Önkéntes Tűzoltó egyesületek és vonulási számok 

Létesítményi Tűzoltó parancsnokságok a tűzoltóság működési területén:  

Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

Tiszabercel 0   Ibrány 31      Újfehértó 105 
Demecser 62  Újfehértó 20   Ibrány     177 
Gávavencsellő 6  Rakamaz  18  
Nagyhalász    23  Nagykálló 42 
Nyírbogdány (jelenleg érvényes EMÜ-vel nem rendelkezik) 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2013. évében:  
202 alkalommal segítették a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó parancsnokság munkáját:  
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Michelin Hungária Kft. Létesítményi Tűzoltóság 
DUNAPACK Papír és Csomagolóanyag Rt. Létesítményi Tűzoltóság 
 
 
Vonulási statisztika, Újfehértó Önkormányzati Tűzoltóság: 

 
 
Vonulási statisztika, Ibrány Önkormányzati Tűzoltóság: 
 

 
 
A Nyíregyháza HTP az Újfehértó ÖTP és Ibrány ÖTP szakmai irányítását és felügyeleti 
ellenőrzését a 13/2012. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés alapján került végrehajtásra. 
Az ÖTP-ok negyedéves felügyeleti ellenőrzése végrehajtásra került. Az ellenőrzések során 
megállapítást nyert, hogy szakmai tevékenységük eleget tesz a meghatározott 
követelményeknek. Az állomány kiképzése a továbbképzési tervek alapján folyik. Technikai 
eszközeik karbantartott, a műszaki követelményeknek megfelelnek. Az ellenőrzések során 
nagyobb, ismétlődő hiányosság nem merült fel. 
A Nyíregyháza HTP működési területén lévő szaktevékenységet vállaló Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületek szakmai irányítását és felügyeleti ellenőrzését a 3/2013. számú BM OKF 
Utasítása alapján került végrehajtásra. Az egyesületekkel az együttműködési megállapodások 
megkötésre kerültek. Negyedéves felügyeleti ellenőrzésük végrehajtásra került. A 
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szaktevékenységet vállaló egyesületek ellenőrzésük során megállapítást nyer, hogy az 
együttműködési megállapodásban foglaltak követelményeknek eleget tesznek. 
 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2013-ban is pályázhattak eszközre, felszerelésre, 
üzemanyag költségre, két alkalommal, melyet a Nyíregyháza HTP véleményezte 
ellenőrizte és felterjesztette. Minden pályázó ÖTE elnyerte a támogatást. 
 
2013-ban ÖTE I. pályázaton nyert támogatások az alábbiak szerint alakultak: 

- Demecser ÖTE nyert összesen 328.355.-Ft-ot, ebből üzemanyag költségre 74.000.-Ft-
ot, tűzoltó gépjármű, tűzoltó technika javítás, felújítás és felülvizsgálatra 164.136.-Ft-ot, 
tűzoltó technikai és védőeszközt 57.219.-Ft értékben, valamint oktatásra 33.000.-Ft-ot. 

- Gávavencsellő ÖTE nyert összesen 337.494.-Ft-ot, ebből tűzoltó technikai és 
védőeszközt 324.294.-Ft értékben, valamint oktatásra 13.200.-Ft-ot. 

- Nagyhalász ÖTE nyert összesen 346.094.-Ft-ot, ebből felújított légzőkészüléket 
296.888.-Ft értékben, tűzoltó technikai és védőeszközt 49.206.-Ft értékben. 

- Nagykálló ÖTE nyert összesen 330.323.-Ft-ot, ebből tűzoltó technikai és védőeszközt 
286.923.-Ft értékben, valamint oktatásra és PÁV vizsgálatra 43.400.-Ft-ot. 

- Rakamaz ÖTE nyert összesen 244.032.-Ft-ot, ebből üzemanyag költségre 54.000.-Ft-ot, 
tűzoltó technikai és védőeszközt 172.432.-Ft értékben, valamint oktatásra 17.600.-Ft-ot. 

- Újfehértó ÖTE nyert összesen 251.117.-Ft-ot, ebből tűzoltó technikai és védőeszközt 
201.117.-Ft értékben, oktatásra és PÁV vizsgáltra 50.000.-Ft-ot. 

2013-ban ÖTE II. pályázaton nyert támogatások az alábbiak szerint alakultak: 
- Demecser ÖTE nyert 237.500.-Ft-ot EDR rádióra, Nagykálló ÖTE 237.500.-Ft-ot nyert 

szintén EDR rádióra, továbbá Újfehértó ÖTE nyert 400.000.-Ft-ot szertár építésre, 
felújításra, bővítésre. 

A 2013. év jelentősebb káreseményei az alábbiak voltak: 
2013. március 14-19 közötti szélsőséges időjárás következtében (hó helyzet) a Tűzoltóság 
58 db káreseménynél avatkozott be. 
A komplex tevékenységi kört érintően a március 14-én az országban bekövetkezett rendkívüli 
időjárás következtében a kirendeltség területének nagy részén több napra megszűnt az 
áramszolgáltatás, rendkívüli hó-eltakarítási munkákat kellett végezni. A helyzet kezelése 
érdekében, a kirendeltség folyamatosan segítette a megyei veszélyhelyzet kezelő központ és a 
települések tevékenységét. A lakosság védelme érdekében a feladat végrehajtásba 
bekapcsolódtak a HVB-k elnökei. A téli rendkívüli hidegre való tekintettel 25 településen 
melegedő helyek beüzemelésére volt szükség. 

 
Beavatkozás típusa Szám 

 
Gépjárműmentés 

12 

Elemi csapás - viharkár 3 
Fa kidőlés 26 
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A tűzoltóság állományába tartozó Katasztrófavédelmi 
megbízottak, rendkívüli időjárásból, illetve adódó ideiglenes elhelyezések végrehajtásában, a 
márciusi hosszantartó áramkimaradással járó viharkár időszakában segítették a települések 
polgármestereit, folyamatos kapcsolattartással részt vettek a kirendeltségi adatszolgáltatások, 
jelentések összeállításában. A Katasztrófavédelem illetve a Tűzoltóság aggregátorokat 
biztosított a rászoruló Önkormányzatok részére. Tűzoltóink a káreseteknél történt 
beavatkozásokon kívül közreműködtek a kijelölt melegedőhelyek eszközeinek a 
kiszállatásában berendezésében. 

Tűzesetek: 
2013. április 19-én KGST piac pavilontűz 
A Műveletirányító ügyeletre érkezett be a tűzjelzés, amely szerint Nyíregyháza, Tokaji úton, a 

piacon ég egy raktár. A 
tűzhöz a nyíregyházi 
tűzoltók három 
gépjárműfecskendővel, egy 
vízszállító és egy magasból 
mentő különleges szerekkel 
vonultak, illetve a 

Katasztrófavédelmi 
Műveleti Szolgálat is részt 
vett az esemény 

felszámolásában. A tűzoltók kiérkezésekor egymás mellé épített 8x11 méteres üzlet, a 
mellette lévő 2db. 6x6m-es, az üzlet mögött elhelyezkedő 8x5 méteres, továbbá 1x1,5 méteres 
raktárakban égtek az ott tárolt háztartási felszerelések és ágyneműk teljes terjedelmükben, a 
hatalmas füst messziről látszott. A tűz oltásának idejére a területet lezárták és kiürítették. Az 
épületeket áramtalanították. A tűz körülhatárolása 13 óra után pár perccel valósult meg. 
Személyi sérülés nem történt. Az utómunkálatok hosszabb időt vettek igénybe, ehhez (a 
beavatkozó állomány váltása céljából) a kisvárdai és baktalórántházi tűzoltókat is riasztották. 
A tűz végleges eloltása 4 db "D" 3 db "C" és 1 db Létrasugár segítségével 18 óra előtt pár 
perccel történt meg. A beavatkozó egységek a tűz oltása során a raktárakból 1 db 11,5 kg- os 
PB gázpalackot is kimentettek. A tűzeset során személyi sérülés nem történt. A tűz 
keletkezési okának megállapítására tűzvizsgálati eljárás indult. 

2013. május 31-én Nyíregyháza Szent Flórián tér 
– és szobor avatás 
Május 31-én a rendőrséggel és a büntetés 
végrehajtással közösen rendvédelmi nap került 
megtartásra. A rendezvényt a város főterén a 
Katasztrófavédelem Központi Zenekara térzenével 
nyitotta meg. Ezután statikus és dinamikus 
bemutatók színesítették a rendvédelmi napot: a 
tűzoltók egy diszkóbalesetet szimuláltak, ahol a két 
összeütközött személygépkocsiba szorult embereket 
mentették, majd a rendőrség kutyás bemutatója és a 

büntetés-végrehajtás zárkafeltörési akciója volt látható. A rendezvény fénypontjaként Szent 
Flórián szoboravatásra került sor Nyíregyházán. A szobrot az Apáczai Csere János Általános 
Iskola melletti téren állították, melyet ettől a naptól Szent Flórián térré kereszteltek. 
2013. június 6-12 Dunai árvíz 

A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság állományából a 
Pilismaróti árvízi (június 6-12) védekezésben 41 tűzoltó 
vett részt. Az árvízi 
védekezésben részt 
vevő állomány 

Közúti baleset 16 
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munkája elősegítette a bordás megtámasztások időben elkészülését még az árhullám tetőzése 
előtt. Az árhullám tetőzőse után a szabolcsi állománynak nagy szerepe volt a gátak 
állapotának fenntartásában megőrzésében. A védekezés során a nyíregyházi tűzoltók észlelték 
a gát sérüléseit, omlást, repedést, buzgárokat, gátcsuszást, át ázást. Az észlelt gátsérüléseket 
időben jeleztük a vízügyi szakembereknek, és azok javítását időben elvégeztük. A társ 
szervekkel a feladatok végrehajtása és az együttműködés probléma mentesen zajlott. A 
szabolcsi tűzoltó állomány fegyelmezetten, szakszerűen végrehajtotta a meghatározott 
feladatokat 

2013. július 11-én Nyíregyháza Nyírség út 53 
Két személy emelőkosaras gépjárművel tetőjavítási munkálatokat végzett 
a tulajdonukban lévő házon. A munkálatok közben egy 33 éves férfi a 
gép mellett a kezelőszervnél a másik 60 éves személy a kosárban 
dolgozott. Eddig ismeretlen okból a házuk előtt kb: a 10 méter magasan 
húzódó magas feszültségű vezetékhez irányították a gépezetet, ahol az ott 
tartózkodó személy a hátával hozzáért a légvezetékhez, mely áramütés 
következtében égési sérüléseket szenvedett a felső testén, a mentőápoló 
elmondása alapján 2 illetve 3 fokú égési sérülései keletkeztek kb:20% k-
ban. A lent tartózkodó személy eszméletét vesztette, kiérkezésünkkor a 
mentők megpróbálták újraéleszteni, sikertelenül. A helyszínen életét 
vesztette. Az égési sérült férfit mentő helikopter szállította Debrecenbe, súlyos életveszélyes 
állapotban. a kiérkező E-n ON munkatársai áramtalanították a kérdéses útszakaszt. A 
helyszínt a Rendőrség munkatársai biztosították, kik a sérült elszállítása után megkezdték a 
helyszínelést. A helyszínelést követően az emelőkosaras gépjárművet összecsomagoltuk, és 
biztonságos helyzetben rögzítettük.  
2013. augusztus 11-én Kis vakond tábor tűzeset 

Egy tábor területén lobbant lángra egy 10x15 
méteres faépület Nyíregyháza – Sóstón a 
Szódaház utcában. Az egyik közelben lakó 
fiatalember jelzett a tűzoltóknak.

2013. szeptember 30-án Nyírtelek, Tokaji út 30. 

 Elmondása 
szerint vastag fekete füst szállt az égig, mintha 
gumit égetnének. Jelzése után hamarosan 
megérkeztek a nyíregyházi tűzoltók három 
gépjárműfecskendővel és egy vízszállító 
különleges szerrel, továbbá a Katasztrófavédelmi 
Műveleti Szolgálat is vonult a tűzesethez. A 
tűzoltást az áramtalanítást követően két irányból 4 
db. „C” sugárral kezdték meg a beavatkozó 
egységek. A tűz keletkezésének idejében, a 
táborban gyerekek nem tartózkodtak. A tűz 
körülhatárolása a beavatkozás megkezdését 

követő 13. percben megtörtént, ennek köszönhetően az nem terjedt át a szomszédos 
épületekre. A tűzoltás során az épületből 2 db11,5 kg- os PB gázpalack is kimentésre került. 
A beavatkozást a kint lévő egységek 15 óra után pár perccel fejezték be.  

A jelzett helyen kukorica – siló terményszállító rendszerében keletkezett 
technikai meghibásodás miatt beizzott a silóban tárolt kukorica. Kiérkezés 
után a tároló oldalát több helyen motoros roncsvágó használatával 
megbontottuk, a takarmányt eltávolítottuk. 1 db „C” sugár használatával az 
izzást megszüntettük.  

2013. október 3-án Nyíregyháza Derkovits út 137 Vibracoustic Kft 
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A jelzett helyen egy kültéri, 2,5* 5 m-es tűzveszélyes 
folyadéktároló kamrában égett a benne tárolt éghető 
folyadék. Két fő dolgozó égési sérüléseket szenvedett, akiket 
a mentő elszállított a helyszínről. A tároló a nyomás hatására 
megnyílt és a tűz átterjedt a mellette tárolt műanyag 
raklapokra, melyekből égett kb. 40 db. A tüzet 1 db „D” és 
egy db „C” habsugárral oltottuk el, valamint működött egy 
védősugár is. A kamrában tárolt további éghető folyadékok, 
veszélyes anyagok, szerves oldószerek, vulkanizáló 
folyadékok beazonosítását a KML végezte el. A KMSZ 
helyszíni szemlét készített. 
2013. november 14-én Nyíregyháza Debreceni út 263. bútorraktár 
A jelzett helyen egy 2500 négyzetméteres raktárépületben 1100 
négyzetméteren égett a bútorgyártáshoz használt fa, textil, 
szivacs. Kiérkezésünk előtt a dolgozók a tűz oltását megkezdték, 
a közművek kizárását elvégezték. Az épületből az ott dolgozók 
kijutottak, közülük személyi sérülést senki sem szenvedett. A tűz 
veszélyeztette a közvetlen környezetében lévő szomszédos 
raktárt. A tüzet 6 db „c” sugárral és 2 db vízágyúval eloltottuk. 
A tulajdonos a helyszínen tartózkodott. A felszálló füst a 
lakosságot és a környezetét nem veszélyeztette. A beavatkozás 
során 2 fő tűzoltó I. fokú égési sérülést szenvedett, mindketten 
az alkarjukon. Sérüléseiket a mentők a helyszínen ellátták, 
szolgálatban maradtak. Az eset után tűzvizsgálat indult. 

Közösségi szolgálat 
A vonatkozó szabályozás alapján a 2012/13-as tanévben 7 középiskolával, a 2013/14-es 
tanévben 17 középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást. Ezen iskolák között két 
nagykállói, egy demecseri, egy tiszalöki és egy újfehértói középiskola esetében a kihelyezett 
szolgálatteljesítés feltételei biztosítottak. Nagykálló estében a helyi ÖTE, Tiszalök esetében a 
Tiszavasvári ÖTP már tartott foglalkozásokat az elmúlt év decemberében.  
A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a működési területén lévő Demecseri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a Nagykállói ÖTE-vel, az Újfehértói ÖTP-vel - mint 
közreműködő szervezettel - kötött együttműködési megállapodást, mely alapján 
közreműködnek a közösségi szolgálat teljesítésében.  
A vidéki közösségi szolgálatteljesítés helyi szintű koordinálását részben a katasztrófavédelmi 
megbízottak végzik, részükre és valamennyi foglalkoztatást szervező és lefolytató ÖTE/ÖTP 
parancsnok részére CD-n oktató segédanyagokat biztosítottunk. A Nyíregyházi HTP a 
Demecseri ÖTE-vel kötött együttműködési megállapodás alapján, a kirendeltségi koordinátor 
szervezésével a Demecser ÖTE példaértékűen foglalkoztatott a 74 fő elsőéves gimnazista 
tanulót. 
Együttműködési megállapodás alapján a 2012/2013-as tanévben 298 fő tanuló teljesített 
közösségi szolgálatot a kirendeltségen. 
A tantermi szakirányú ismeretbővítő képzés képezte a foglakozások egy részét, de sor került a 
műveletirányítási, tűzjelzés adási és vételi tevékenység ismertetésére, éles jelzésvételek, 
riasztási feladatok, a laktanyai felszerelések bemutatására, karbantartás elvégzésére, szerelési 
feladatok - gyakorlás szintű - elvégzésére és tűzoltási feladatok ellátásában való 
közreműködésre. 
A Nyíregyházi HTP szolgálatparancsnoki és végrehajtói állománya is aktívan közreműködött 
a foglalkozások végrehajtásában. A közösségi szolgálat keretében többek között a biztonságos 
gázhasználattal kapcsolatos tudnivalók - diákok által kezelhető szintű - ismertetése történt 
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meg.. A Demecseri kihelyezett közösségi szolgálatteljesítési helyszínen az árvízvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységek (gátépítés, homokzsáktöltési és pakolási munkák) gyakorlati 
elsajátítására is sor került. 
 
 

3. Munkavédelmi helyzet 
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen egészségvédelmi megbízott nincs, az 
irányítása alatt működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságon a megbízott műszaki 
biztonsági tiszti beosztásban lévő Tóth Tamás tü. zls látja el – a megyei munkavédelmi 
felügyelő szakmai iránymutatása mellett –a munkavédelemhez kapcsolódó tevékenységet. A 
belső szabályozók a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
munkavédelmi szabályzata, és mentési terv.  
A 2013. évben meghatározott munkavédelmi feladatok (revíziók, felülvizsgálatok, 
nyomáspróbák, oktatások, stb.) végrehajtást nyertek. 
A Nyíregyházi HTP-n az egészségvédelmi megbízotti feladatokat a 66/2012. sz. BM OKF 
Főig. Intézkedésben foglaltaknak megfelelően Tóth Tamás tű. zászlós és Lipták Gábor tű 
zászlós látja el. 2013 decemberében 7 fő vizsgázott munkavédelemből. 
A Hajdu Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 2013. októberében a 
munkavédelemmel foglalkozó személyek részére 1 regionális munkavédelmi továbbképzés 
történt. A továbbképzés fő célja elsősorban a jogszabályi változások és a BM OKF 
Főigazgatói intézkedések módosításának, valamint a 2013. évi átszervezésből adódó 
munkavédelmi feladatok ismertetése volt. 
A munkavédelmi szabályzatban valamint az éves képzési tervben meghatározottak alapján az 
elmúlt évben a készenléti állomány részére félévenként, valamint a gépkezelők részére 
negyedévente 1 alkalommal került sorismétlődő munkavédelmi oktatás megtartására, melyet 
oktatási naplóban rögzítettünk.  
Az oktatásról távol maradt dolgozók pótoktatása megtörtént. A hivatali munkarendben 
dolgozók ismétlődő munkavédelmi oktatása, valamint az 5 új felszerelő előzetes 
munkavédelmi oktatása az előírásoknak megfelelően került végrehajtásra. 
A készenléti szolgálat részére a fentieken túlmenően 2013. évben 2 alkalommal mindhárom 
szolgálati csoport részére rendkívüli munkavédelmi oktatásokat is tartottunk, melyet a 
munkavédelmi oktatási naplóba rögzítettünk.  
A rendkívüli munkavédelmi oktatásokat elsősorban az OKF munkabiztonsági főfelügyelője 
által kiadott témakörök szerint, valamint a munkavédelmet érintő jogszabályváltozások 
aktualitása szerint kerültek végrehajtásra. 
A munkavédelmi szabályzattal, kockázatértékeléssel, azok időszakos felülvizsgálataival a 
munkavégzéshez szükséges előírt okmányokkal, nyilvántartásokkal rendelkezünk.  

4. Ügyeleti rendszer helyzete 
A Nyíregyháza HTP híradó ügyeleti rendszere 2012. április 1-jével változásokon ment 
keresztül. A megyei híradó ügyeleti szolgálat leköltöztetésre került a városi ügyelet 
helységébe. Az újonnan felállt megyei művelet irányítási szolgálat így a HTP híradó 
ügyeletesével egy helységben látja el a szolgálatát. 
A Nyíregyháza HTP híradó ügyeleti szolgálat feladatköre is változott, mivel a 105 segélyhívó 
vonal fogadását már csak részlegesen fogadja, csak tömeges jelzés esetén, mivel a megyei 
ügyelet elsődlegesen kezeli a beérkezett 112 és 105 segélyhívó telefonszámokat. A HTP 
híradó ügyeletese szolgálat vezénylés alapján látja el a feladatait. 
 

5. Szervezett gyakorlatok összegzése, illetve a tűzoltóságok gyakorlatai 
ellenőrzési tapasztalatai  
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Gyakorlatok, gyakorlások  
2013. évben Nyíregyháza HTP-n az éves kiképzési terv alapján 48 helyismereti gyakorlat, 
12 szituációs begyakorló gyakorlat és 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlat került 
végrehajtásra. A gyakorlatok átlag végrehajtási időtartama 90-120 perc közöttire tehető, a 
Dunapack LTP és a Michelin LTP-kel egy-egy alkalom során került közös szituációs 
begyakorló gyakorlat végrehajtásra. Továbbá önkéntes tűzoltó egyesületek 3 helyszínen 
vettek részt helyismereti gyakorlat végrehajtásában.  
Kiképzési terven kívül 2013. november 26-án a Nyíregyháza repülőtéren tartott Rendőrség 
és a Katasztrófavédelem által közösen szervezett gyakorlaton vett részt Nyíregyháza HTP 
állománya, feltételezés szerint sugárzó anyagot szállító kis repülőgép kényszerleszállást 
hajtott végre. 
A szolgálati csoportok részt vettek a Baktalórántházai gyakorlópályán az MKI 
szervezésében lebonyolított éghető folyadékok tűzoltásának a gyakorlatán, mely nagyon 
hasznosnak bizonyult az állomány részéről. 
A gyakorlatok végrehajtása minden esetben megfelelő értékelést kapott, több gyakorlat 
végrehajtását a KMSZ és az Ellenőrzési Szolgálat is ellenőrizte. Az ellenőrzések során 
kisebb hiányosságok merültek fel a védőfelszerelések viselésének elmaradása, valamint a 
szerelési feladatok nem szabályzat szerinti szerelése miatt, amelyre minden esetben a hiba 
kiküszöbölése érdekében intézkedés kiadására került sor. 
A 2013. évi gyakorlatterven felül mindhárom szolgálati csoportnál végrehajtásra került 
mélyből-magasból mentési gyakorlat a kőlaposi gyakorlópályán, kishajó vezetési (rocsó) és 
vízből mentési gyakorlat a Tisza folyón Tokajnál, valamint tűzoltási gyakorlat a 
baktalórántházi kiképző pályán. 
 

6. Sport, Tűzoltó sport, rendezvények versenyek 
 A 2013-as évben is a napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része volt a rendszeres 
elméleti, gyakorlati továbbképzés és a fizikai állóképesség javítása érdekében a 
sportfoglalkozások tartása, amelyek a ciklikus kiképzési terv alapján zajlottak. 
A továbbképzés tervezéséért és szervezéséért én vagyok a felelős, melyet a koordinálásom 
mellett a parancsnok-helyettesem tervez. A szolgálatparancsnok felel a szolgálati 
csoportjában a továbbképzés végrehajtásáért. A továbbképzés naponta 3-5 óra kiképzésből áll.  
Az elméleti és szerelési foglalkozáson elsajátított ismereteket ellenőrző gyakorlatokon, 
szolgálati csoport ellenőrzések során kérjük számon.  Az év folyamán ismertetésre, oktatásra 
kerülnek a megjelent új jogszabályok, szabályzatok, utasítások, intézkedések. 
A fentebb felsoroltak, valamint a betervezett elméleti foglalkozások, a helyi és területi szintű 
helyismereti, szituációs és ellenőrző gyakorlatok is mind azt a célt szolgálják, hogy a 
beosztotti és szolgálatparancsnoki állomány minél gyorsabban haladjon a szakmai érés és 
tapasztalatszerzés útján.  
Megyei ellenőrző gyakorlaton vettünk részt 2013.02.05-én egy nyíregyházi telephelyű, ipari 
tisztítószereket átcsomagolásával foglalkozó üzemben. A feltételezett helyzet szerint, az üzem 
egyik raktárhelységében keletkezett tűz.  
Az idei évben az irányítói állomány részt vett a megyei tűzoltósási főfelügyelő által tartott 
tűzoltásvezetői továbbképzésen, ahol elméleti és gyakorlati ismereteiket bővíthették a 
résztvevők. 
Az irányító állomány több alkalommal vett részt szakmai továbbképzéseken, melyek 
megítélésem szerint frissítették, tovább emelték szakmai tudásszintjüket.  
Március hónapban a főigazgatói feladatszabás szerint részt vettem a Pécelen megtartott 1 
hetes vezetői képzésen, melynek ismereteit kamatoztathatom munkám során. Örömmel 
fogadtam, hogy az „alparancsnoki” állomány részére is megtartásra kerül rövidített formában 
a képzés, melyre június hónaptól regisztráltuk be szolgálatparancsnokainkat.  
A májusban megrendezett megyei szakmai versenyen a Nyíregyházi csapat csak a harmadik 
helyet szerezte meg.  
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XI. „Lépcsők 2013” Megyei Lépcsőfutó Verseny csapat kategóriájának győztese a 
Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2 fős csapata lett, Borkó József tű. őrmester. és 
Szabó István tű. zászlós. 43,43-es, időeredménnyel. 

 
 
Kispályás labdarúgó Bajnokság 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiírt Megyei Tűzoltó 
Kispályás Labdarúgó Bajnokságon vettünk részt. A Nyíregyházi tűzoltóság csapata második 
helyet ért el. 

7. Katasztrófavédelmi megbízottak 
A katasztrófavédelmi megbízottak által végrehajtandó feladatok a kirendeltség heti 
koordinációs értekezletén kerülnek meghatározásra a tűzoltóparancsnok részére, melyek napi 
szinten pontosításra kerülnek. A katasztrófavédelmi megbízottak részére a kirendeltség heti 
koordinációs értekezletét követően tart feladatszabást a tűzoltóparancsnok a heti feladatok 
vonatkozásában, továbbá naponta telefonon egyeztetnek a tervezett, illetve a végrehajtott 
feladatokról. A tűzoltóparancsnok által kiadott feladatok szakmai felügyeletét és 
koordinálását a kirendeltségi felügyelők és a hatósági osztályvezető végzik, melyről a 
tűzoltóparancsnokot folyamatosan tájékoztatják. A katasztrófavédelmi megbízottak részt 
vesznek a HTP és a kirendeltség havi értekezletén. 
A katasztrófavédelmi megbízottak feladatellátásuk során folyamatos kapcsolatot tartanak a 
települések polgármestereivel, közbiztonsági referenseivel, illetve a társ és együttműködő 
szervek, szervezetek képviselőivel. Ez a folyamatos kapcsolat biztosítja a felkészülés és 
védekezés során a gördülékeny feladat végrehajtást. 
A katasztrófavédelmi megbízottak első féléves tevékenységének eredménye egyrészt az 
általuk végzett szakfeladatok, illetve a saját illetékességi területük veszélyeztetettségének 
megismerése, amely a további munkájukat fogja segíteni. 
A rendkívüli időjárásból, illetve tűzesetekből adódó ideiglenes elhelyezések végrehajtásában, 
a márciusi hosszantartó áramkimaradással járó viharkár időszakában segítették a települések 
polgármestereit, folyamatos kapcsolattartással részt vettek a kirendeltségi adatszolgáltatások, 
jelentések összeállításában. Az illetékességi területen megrendezésre került szabadtéri 
rendezvények előkészítésében való közreműködésükkel növelték az ott részt vevők 
biztonságát. 
A kirendeltségi szintű polgári védelmi adattárak elkészítése, pontosítása biztosítja a 
veszélyhelyzet kezelés megfelelő szintű végrehajtását.  

A katasztrófavédelmi megbízottak illetékességi területen végezték: 

- belterületi lefolyástalan területek szemléje 
- veszélyes fák, fasorok ellenőrzése 
- közreműködés vis maior esemény ellenőrzésében (Kótaj, Rakamaz, Nyírtét, Tiszarád, 

Kemecse, Vasmegyer, Beszterec, Nyírpazony, Nyíregyháza, Kék, Demecser, Sényő, 
Tiszalök, Tiszadada, Nagykálló, Bököny, Érpatak, Újfehértó, Biri, Geszteréd, Szakoly, 
Kállósemjén) 

- lakossági riasztó eszközök ellenőrzése az E-On képviselőivel 
- helyszíni szemle ideiglenes elhelyezésekről 
- pv. szervezetbe beosztottak eskütételei ünnepségének szervezése, közreműködés a 

lebonyolításban, forgatókönyv elkészítése 
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- riasztási és kommunikációs gyakorlat végrehajtása a HVB és az illetékességi terület 
településeinek közreműködésével 

- közreműködés a kirendeltségi ifjúsági verseny lebonyolításában 
- közreműködés a március 15-én bekövetkezett rendkívüli időjárás következtében 

felmerült feladatok végrehajtásában 
- belvízi védekezéssel kapcsolatos helyszíni szemlék lebonyolítása, jelentések 

felterjesztése 
- települési pv. szervezetek megalakítási terveinek elkészítése 
- a polgári védelmi szervezetbe beosztott technikai eszközök adatainak pontosítása 
- közreműködés polgári védelmi adattár létrehozásában 
- járási mentőszervezet megalakításában való közreműködés 
- folyamatos kapcsolattartás az illetékességi terület polgármestereivel, jegyzőivel, 

közbiztonsági referensekkel, pv. ügyintézőkkel 
- együttműködésből adódó feladatok végzése (önkormányzatok, járási hivatal, vízügy) 
- részvétel vezetői értekezleteken, régióértekezleten (Debrecen, Miskolc) 
- részvétel hatósági felkészítéseken, vizsgákon 
- közreműködés a települési veszély-elhárítási tervek készítésében 
- szabadtéri tömegrendezvényekről a kirendeltség tájékoztatása, közreműködés a 

biztosítási tervek elkészítésében 
- KAP ellenőrzési tervek és adatrögzítések 
- új befogadó helyek felmérése (folyamatban) 
- nyári veszélyek tanuló ifjúsággal történő megismertetése 
- gumiabroncs lerakatok felmérése 
- ADR ellenőrzés végrehajtásában való közreműködés 
- zenés, táncos szórakozóhelyek ellenőrzésében való közreműködés 
- törzsvezetési gyakorlaton való részvétel (november) 
- téli időjárásra való felkészülés keretében a hóátfúvásos útszakaszokon kihelyezésre 

került hófogó rácsok ellenőrzése 
- hulladék szállítás felügyeletével kapcsolatos feladatok végzése, hulladék szállítási 

szerződések bekérése, a szállítás folyamatosságának nyomon követése 
- polgári védelmi szervezetek felkészítése, továbbképzése 
- önkormányzati védművek, vízkár-elhárítási tervek ellenőrzése a vízügyi igazgatóság, 

valamint a HVB képviselőjével 
- közbiztonsági referensek alapképzésében, továbbképzésében való közreműködés 

8. Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe 
Pénzügyi gazdálkodás 
Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség gazdálkodását a Sz-Sz-B Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesi szervezete végzi. A 
tűzoltóságon a gazdasági feladatokat 1 fő műszaki biztonsági tiszt látja el. A szakmai irányítás 
mellett havonta 100 000,- forint beszerzési előleget kapunk, ebből szerezzük be a sürgősségi 
anyagokat, amelyet vagy épületfenntartásra, vagy kisebb gépjárműjavításra, szolgálat 
ellátással összefüggő feladatokra fordítunk. Ezzel az összeggel a kiadástól számított 30. napon 
belül el kell számolni az Igazgatóság pénztára felé. 
Az elszámolás jogosságát és a felhasználás helyét a Tűzoltóparancsnok, vagy a helyettese 
záradék aláírásával igazolja. 

Műszaki tevékenység  
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A szabályzat alapján a készletek és a tárgyi eszközök nyilvántartását, könyvelését nem csak a 
FORRÁS QSL programmal végeztük, a műszaki biztonsági tiszt egyedi nyilvántartó 
kartonokon manuálisan is rögzíti.  
Az üzemanyag ellátást szeptemberig a vonulós járművek esetében, saját üzemanyagkútból 
oldottuk meg, azonban az üzemanyagkút környezetvédelmi érvényessége szeptemberben 
lejárt, így a készenléti szerek is a MOL kúton tankolnak.  
Járműveink karbantartását, negyedéves szemléit az MKI ütemezése alapján a HEROS Zrt. 
végzi. A kirendeltségen és a parancsnokságon a járművek karbantartását az év elejétől 
műszaki felelősök irányítják és felügyelik. A gépjárműfecskendők szivattyúinak vizsgálatát, a 
tűzoltólétrák, mentőkötelek, mászó övek terheléspróbáját és felülvizsgálatát, a HTP kiképzett 
és a tevékenység végzésére feljogosított állománya végezte. Egyéb felülvizsgálatokat (tűzoltó 
készülékek, tűzcsapok, feszítő-vágó berendezések, emelőpárnák, légző-álarcok, légző-
palackok, sisakok, fűrészek, gyorsdarabolók, hegesztő berendezések) külső felülvizsgáló 
szakemberek végezték el. 
Nyíregyháza HTP 107 db új RESPIRÁTOR bevetési ruhát kapott, így a teljes állomány 
egyéni védőfelszerelését lecseréltük. A gépjármű vezetőket új típusú, a biztonságos 
gépjárművezetést biztosító sisakokkal láttuk el.  

Az alábbi tűzoltógépjárművek javítása vált szükségessé az elmúlt évben: 

- A SIMON típusú emelőkosaras gépjármű motorhiba miatt sokáig volt javítás alatt. 
- A 2000-es MERCEDES gépjárműfecskendő segédalvázát a HEROS cserélte. 
- A RÁBA hab kocsi légtelenítő szivattyúja alkatrész hiány miatt sokat állt. 
- A RENAULT gépjárműfecskendő menet közbeni leállásait, több szervizelés után 

végül a Polgáron található Volvo szerviz tudta megjavítani. 
- A 4000-es MERCEDES gépjárműfecskendő elhasználódott, nagy felújítást igényel. 

A KVK ügyintézői gépjárműparkja egy SKODA YETI típusú személygépkocsival bővült, így 
jelenleg 3 személygépkocsi áll rendelkezésre a szakmai feladatok végrehajtására. A 
Nyíregyházi HTP-n egy CITROEN BERLINGO segítségével látják el az aktuális 
anyagbeszerzési és ügyintézői feladatokat, valamint a KVMB feladatokat ellátó kollégák 2 
szolgálati gépkocsik használnak. 
 A bérfizetés és az utazási költségtérítés fizetése problémamentesen zajlik. A teljes hivatásos 
állomány a ruházati utánpótlási ellátmányt megkapta, valamint a természetbeni ellátás 
keretében biztosított egyenruházati termékeket mindenki megkapta. A cafetéria juttatás 
minden dolgozó részére kifizetésre került. 
 

9. Összegzés 
2013 évben a legnagyobb kihívást a márciusi hó helyzet és a dunai árvíz jelentette. A 
Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság állománya teljes mértékben helytállt.  A Nyíregyháza 
Hivatásos Tűzoltóság munkavégzése folyamatos, hatékony és eredményes; a jogszabályok és 
belső szabályzók készségszintű alkalmazásával.  
Az elmúlt évben végrehajtottuk azokat a feladatokat, melyeket a szakterületek részére az 
országos és megyei irányítás meghatározott, elláttuk a katasztrófavédelmi szervezet általános 
és speciális feladatait, valamint eljártunk a hatáskörünkbe utalt ügyekben. Folyamatosan arra 
törekedtünk, hogy a tevékenységünket a hatályos szabályozásoknak maximálisan megfelelve, 
a szakmai iránymutatásoknak megfelelően végezzük. 
A katasztrófavédelmi rendszer szervezeti szintű átalakítását követően folyamatosan bővülnek 
a feladat- és hatáskörök. A növekvő munkaterhek folyamatos képzést, önképzést igényeltek, 
illetve igényelnek az állomány részéről.  
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Az idén sem lesz ez másként, hiszen az országos tűzvédelmi szabályzat módosítása 
hamarosan várható.  
Összességben úgy értékelem, hogy a tűzoltóság állománya az elmúlt év során feladatait 
megfelelő szinten hajtotta végre. Köszönet illeti az állományt azért a rendkívüli helytállásért, 
melyet a napi szolgálat ellátás, a rendkívüli jogrend időszakában, illetve azt el nem érő 
beavatkozás igénylő „katasztrófa” helyzetek kezelésében nyújtott. 

Nyíregyháza, 2014. február 20.                    Tisztelettel: 

Toldi András tü. százados 
parancsnok 
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ELŐTERJESZTÉS  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2014. március 27-én tartandó ülésére      
 
 
 
 
Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a Tiszavasvári Szociális,-Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári 
Bölcsőde intézményekben az étkeztetés terén megtett 
intézkedésekről 

 
Melléklet: 2 

 
Az előterjesztés előadója: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Az előterjesztés témafelelőse:  Girus András osztályvezető  
 
Az előterjesztés ügyiratszáma:       665-2 /2014. 
 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. sz. melléklet 2.2.18. pontja 
Szociális és Humán Bizottság SZMSZ 3.sz melléklet 3.5.1.1.4. pontja 
 
 

Név 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 

Titulus Elérhetősége 
Nácsáné Dr. Kalán Eszter 
Hajnalka 

TISZEK - Intézményvezető szeszk@gmail.com 

Reznek Istvánné TIB - Intézményvezető cseperedok@tiszavasvari.hu 
 
 
Egyéb megjegyzés:  
…………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19.                                   
 
 

                         Girus András 
                                                                                                      témafelelős 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

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

 

ELŐTERJESZTÉS  
- a Képviselő-testülethez -  

Beszámoló a Tiszavasvári Szociális,-Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 
és a Tiszavasvári Bölcsőde intézményekben az étkeztetés terén megtett intézkedésekről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 275/2013.(X.31.) Kt. számú 
határozatában döntött arról, hogy a Tiszavasvári Szociális,-Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgáltató Központban (továbbiakban: TISZEK) és a Tiszavasvári Bölcsődében 
(továbbiakban: TIB) az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása a korábbiaknak megfelelő 
szervezeti keretek között történjen a továbbiakban.  
A határozat 2. és 3. pontja mindkét intézményvezető számára konkrét elvégzendő feladatokat 
szabott. A TISZEK és a TIB vezetői eleget tettek a határozatban foglaltaknak, az elvégzett 
intézkedésekről szóló beszámolók a határozattervezet 1. és 2. számú mellékletében találhatók 
meg.  
A beszámolókból megállapítható, hogy az érintett vezetők a számukra előírt feladatokkal 
foglalkoztak, intézkedéseket tettek. Egyes módosítások már működnek, mások a 
közeljövőben kerülnek bevezetésre. Mindkét intézmény esetében felmerült a 
nyersanyagnorma változtatásának kérdése, mely külön előterjesztés tárgya lesz. 
 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19. 
 
 
 
 

Dr. Fülöp Erik 
              polgármester 
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HATÁROZATTERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

...../2014. (III.27.) Kt. számú 
határozata 

 
Beszámoló a Tiszavasvári Szociális,-Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 
és a Tiszavasvári Bölcsőde intézményekben az étkeztetés terén megtett intézkedésekről 

 
 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szociális,-
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 1. számú mellékletben és a 
Tiszavasvári Bölcsőde 2. számú mellékletben az étkeztetési feladatellátás terén 
megtett intézkedésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az érintett intézmények vezetőit tájékoztassa a 

határozatban foglaltakról. 
 
 
 
 
Határidő: azonnal                            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
 
 



.../2014. (III.27.) Kt. számú határozat-tervezet 1. számú melléklete



.../2014. (III.27.) Kt. számú határozat-tervezet 2. számú melléklete
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. március 27-én tartandó ülésére      

 
Az előterjesztés tárgya:  Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról 

 

Melléklet: beszámoló a határozat-tervezet mellékleteként  

 

Ügyirat száma:    6619/2014 

 

Az előterjesztés előadója:   Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

Az előterjesztés témafelelőse:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Szociális és Humán Bizottság Szmsz 3. melléklet 3.6.4. pontja 
  
 

Nácsáné dr. Kalán Eszter 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 

intézményvezető kalaneszter@gmail.com 
   
 
 
Egyéb megjegyzés:  
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 18.          
                          

 
 
 
 
 

 
Gazdagné dr.Tóth Marianna                                                                                                                       

                                                                                     témafelelős 
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4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 
Tel.: 42/520-500    Fax.: 42/275–000    e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu. 

 
Témafelelős

Az intézményvezető beszámolójában kitér arra, hogy a 6 körzeti védőnő egy 15 m2-es 
irodában dolgozik. A Védőnői Szolgálat nem rendelkezik gyermekkocsi tárolóval, a 
várószoba télen hűvös. Ezen problémák megoldására javaslom, hogy vizsgáljuk meg a 
Védőnői Szolgálat más helyen történő elhelyezését. Gondolok itt a régi fizikoterápiának 
helyet adó helyiségekre, vagy a központi orvosi ügyelet helyére, amennyiben az átköltözne a 

: Gazdagné dr. Tóth Marianna      
                                                           

 
ELŐTERJESZTÉS 

                                                - a Képviselő-testülethez - 
 

        Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2014. évi munkájáról  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 317/2013. (XII.18.) Kt. sz. 
határozatában március hónapra előirányozta a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló 
beszámolójának megtárgyalását. 
 
A védőnői szolgálat a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 
Központ keretei között működik. A védőnői szolgálatok területi elv alapján végzik 
tevékenységüket. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 
meghatározza a védőnői szolgálat feladatait, melyek többek között  a családok egészségének 
megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenységek, valamint a betegség 
kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.  
 
A fentiekben említett területet érintően a részletes beszámolót – melyet a TISZEK 
intézményvezetője és a Védőnői Szolgálat védőnői készítettek el -, a határozat-tervezet 
mellékleteként tárom Önök elé.  
 
A beszámoló 13. oldalán említett már benyújtásra került pályázat keretén belül CTG 
készülékre (szülész-nőgyógyászatra), 1 db szűrőaudiometerre (hallásvizsgálati készülék), 
magzati szívhang hallgatásra szolgáló készülékre, különböző méretű mandzsettás 
vérnyomásmérőre nyújtott be pályázatot az intézmény. 
 
Tájékoztatom a testületet, hogy az elmúlt évi beszámoló elfogadásakor a testület felkért, hogy 
a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésekor a tagönkormányzatok között 
felosztásra kerülő kistérségi vagyontárgyakból – amennyiben lehetőség van rá – a Védőnői 
Szolgálat informatikai eszközeinek fejlesztése céljából számítógépre, laptopra, fénymásolóra 
vonatkozó igényt jelezzem a Társulás felé. Ezen kötelezettségemnek eleget tettem és a 
Védőnői Szolgálat részére 1 db számítógépet monitorral átadtam részükre munkájuk 
könnyítése érdekében. 
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régi fizikoterápia helyére. Természetesen meg kell vizsgálni, hogy az egyes feladatokhoz a 
jogszabály milyen számú és mekkora alapterületű helyiségeket ír elő, valamint a 
mozgáskorlátozottak által történő megközelítésre is tekintettel kell lenni. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolót és a 
csatolt határozat tervezetet – a kötelező feladatellátás szem előtt tartásával - megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 18. 
        
 
                                                                                                            Dr. Fülöp Erik  

                                       polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
..../2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 
 

a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
1. A Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 

tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
2. Felkéri a Védőnői Szolgálatot, hogy továbbra is kiemelten kezelje a lakosság körében a 

megelőzést, kezdeményezze és vegyen részt prevenciós feladatok ellátásában. 2014. 
évben fektessen nagyobb hangsúlyt az egészségügyi kártevők elleni védekezés és azok 
hatékonyabb visszaszorítása érdekében végzett tevékenységre.    

 
3. Felkéri továbbá, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájáról az ellátás 

megszervezésére kötelezett irányába, a jegyző által kiadott szempontrendszer alapján. 
 

4.  A Védőnői Szolgálat kiemelt figyelmet fordítson a pályázati lehetőségekre, különösen az 
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramokat érintően. 
 

5. Felhívja a TISZEK intézményvezetőjének figyelmét az alábbiakra: 
- folyamatosan vizsgálja a Védőnői Szolgálat tárgyi feltételrendszer javításának lehetőségeit 

(tanácsadó épülete, fűtése, babakocsi tárolás stb), 
- keresse az informatikai hálózat fejlesztésére (számítógép, gyorsabb internet, legalább 1 

laptop), egy kisebb teljesítményű fénymásolóra, valamint a nőgyógyászati szakrendeléshez 
kapcsolódó ultrahang és NST vizsgálatok elvégzésére alkalmas eszközök beszerzési 
forrásait, 

- vizsgálja meg a Védőnői Szolgálat más helyen történő elhelyezésének lehetőségét és annak 
eredményéről írásban számoljon be a testület részére. 

                                                                                                             
6. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítsen minden érintettet. 
 
7. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot – a Védőnői Szolgálat iskola- egészségügyre 
vonatkozó beszámolójára tekintettel - küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Tiszavasvári Tankerülete részére. 
                    
                                               
    Határidő: azonnal, illetve folyamatosan                  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
                                                                                                     TISZEK intézményvezető 
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…/2014. (III.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
Tiszavasvári Szociális-Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ   

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

4440 Tiszavasvári Kossuth út 8 

Tel.:42-520-241 

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

 

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2013. évben végzett munkájáról 
 
Védőnői szolgálat: 
 
 
2013-ban a területi védőnői körzeteket ellátó védőnők neve: 
 
I - es körzet: Draviczkyné Varga Anita 
 
II - es körzet: Vanczerné Németh Mária 
 
III - as körzet: Molnárné Mikó Gyöngyi 
 
IV - es körzet: Kovács Zita Nóra 
 
V-ös körzet: Kovács Zita Nóra, Lengyel-Mezei Annamária 
 
VI-os körzet + Szorgalmatos ellátási terület: Matyasovszki Judit 
 

A védőnők alapfeladataikat az egészségügyi jogszabályok –így különösen a 49/2004 (V.21.) 

ESzCsM rendelet előírásai, a módszertani útmutatók, szakmai protokollok alapján végzik.  

A védőnő kompetencia köre egyre szélesebb, napjainkra már az egész család egészségügyi, 

szociális problémáinak a megoldásában is részt vesz, humán szolgáltatásokat nyújt, és 

tanácsokat ad a felmerülő problémák megoldására.  

2013-ban mind a hat védőnői állás be volt töltve, A VI-os körzet ellátása tartós 

helyettesítéssel történt. A VI-os körzet vegyes védőnői körzet, mely a terület feladatain túl 

általános iskolai munkát is magában foglal (Szorgalmatos).  

Az iskola-egészségügyi feladatokat 3 iskolavédőnő koordinálta. Két iskolai körzet tartós 

helyettesítéssel működik. 
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a) a 

A 49/2004 (V.21.) ESzCsM rendelet előírásai alapján a védőnő feladata: 

 

nővédelem,

- a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, 

 ezen belül 

- az anyaságra való felkészülés segítése, 

- a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel; 

- a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint; 

- a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az 

életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; 

 

b) az újszülött kortól

- az új szülöttek, a k oraszülöttek, a k issúllyal s zületettek, v alamint az  e gészségi é s 

környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus 

fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése, 

 a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ezen belül: 

- a szoptatás és az  anyatejes táplálás fokozott f igyelemmel kísérése, az  anyatejjel való 

táplálás ösztönzése különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes 

technikájára, a t ejelválasztás f okozásának é s fenntartásának m ódjaira; f okozott 

figyelemmel minden k orcsoportban az  é letkornak, e gészségi ál lapotnak és f ejlettségi 

szintnek megfelelő táplálásra és táplálási nehézségekre, 

- a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a 

gyermekjóléti szolgálat h aladéktalan értesítése m ellett a veszélyeztetett gy ermek és  

családjának fokozott gondozásba vétele, 

- a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására, 

- az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal 

küzdő gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve 

a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel, 

 

c) a c saládok t ájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások 

szervezése, ny ilvántartása, j elentése a k ülön j ogszabályban, m ódszertani l evélben f oglaltak 

szerint; 
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 d) az óvodában a védőnői feladatok végzése, az  oktatási intézményben a tanulók ellátása a 

külön jogszabályban foglaltak szerint; 

e)az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása; 

f)a családgondozás keretében

- a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 

megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, 

szerető családi környezet kialakításához, 

, 

-  ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (a családlátogatás) igénybevételét 

megtagadja a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gy ermek önmaga által 

előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok 

fennállása esetén hatósági eljárás kezdeményezése 

- figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, 

továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybevehető ajánlott szűrővizsgálatokról, 

- tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről, 

- tájékoztatás a gy ermek j ogairól, az  e gészségügyi e llátáshoz v aló j ogairól é s a  

törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről, 

g) a gyermekvédelemmel

- részvétel a gyermekjóléti szolgálat éves tanácskozásán, eseti megbeszélésein 

 kapcsolatos tevékenységéről évente írásos tájékoztató 

készítése az illetékes gyermekjóléti szolgáltató számára 

h) közösségi egé szségfejlesztési, egészségvédelmi pr ogramok t ervezésében

- családlátogatás, 

, 

szervezésében és megvalósításában részvétel. 

 

A védőnői gondozás leggyakrabban alkalmazott módszerei a következők: 

- önálló védőnői tanácsadás, 

- orvossal tartott tanácsadás, 

- fogadóóra tartása, 

- egészségnevelés a családok otthonában, családlátogatások során, 

tanácsadóban, oktatási intézményekben (iskola, óvoda), 

- egészségfejlesztés közösségi színtéren. 
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a. családi életre való felkészítés, a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, 

a gyermek nevelésének és szocializációjának segítése, valamint a gyermek 

fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása, 

A családok komplex gondozása a következő elemekből tevődik össze: 

b. kiemelten a várandós nők, csecsemők védelme, rendszeres gondozása,  

c. gyermekágyas anya és újszülöttjének gondozása, 

d. egészségnevelés (egyéni és közösségi szinten), 

e. szűrővizsgálatok végzése, biztosítása, 

f. védőoltások megszervezése, 

g. tanácsadások szervezése, lebonyolítása (várandós; csecsemő - önálló és orvossal 

tartott-, nővédelmi) 

h. csoportok, foglalkozások, klubok szervezése (szülésfelkészítő tanfolyam, 

babamasszázs, elsősegélynyújtó, csecsemőgondozó tanfolyam) 

 

A védőnők családgondozói tevékenységük során kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű 

családok, ezen belül a roma lakosság gondozását.  

Munkánk során fontosnak tartjuk az ismerethiányból, szociális és egészségügyi, pszichés 

okokból adódó hátrányok leküzdésének segítését, az egészségügyi fizikai, pszichés 

állapotromlás megakadályozását, a problémák kezelését a családok mindennapjaiban.  

A rendszeres, napi kapcsolat lehetővé teszi, hogy kialakuljon a kölcsönös bizalom, elfogadjuk 

egymás értékrendjét, és kultúráját, ami hatékonyan segíti a problémák felismerését, kezelését. 

A megfelelő kapcsolat kialakításához a gondozott családokkal ezeken túl szükség van 

megfelelő szakismeretekre, empátiára, előítélet mentességre, a másik ember feltétel nélküli 

elfogadására, hitelességre, elismerésre, egymás tiszteletben tartására, illetve korrekt 

helyzetfeltárásra, értékelésre.   

A védőnői munka zömmel oktató – nevelő – segítő jellegű, alapvető eleme az értelemre, 

érzelemre hatás, ami feltételezi a megfelelő, mindkét fél számára egyértelmű, és érthető 

kommunikációt. A leghatékonyabb eszköz az egyéni beszélgetés során a meggyőzés, bár néha 

ez is kevésnek bizonyul.  
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Gondozott családok számának alakulása körzetenként: (2013.12.31.-i állapot szerint)  

 

 Gondozott családok száma: Dohányzás: 
1. körzet 162 26 
2. körzet 171 79 
3. körzet 164 38 
4. körzet 143 88 
5. körzet 158 66 
6. körzet 130 8 

       
       Összesen: 
 

928 305 

  
 
2013-ban összesen 7413 családlátogatást végeztünk, a szaklátogatások száma 10305 volt. 

Tanácsadáson 0-6 éves korig 3309 gyermek jelent meg, ami önálló és orvossal tartott 

tanácsadást is magában foglal.  

Nővédelmi gondozással kapcsolatban 415 látogatást végeztünk, és 319 esetben adtunk 

tanácsot 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Élve 

születések 

száma: 

184 206 205 217 200 204 204 148 169 180 189 

Otthon 

szülés: 

5 6 6 2 3  8 2  0 1 

Intézeti 

szülés: 

179 200 199 215 197  196 146  180 189 

Koraszülés: 24 25 12 11 31 25 17 21 10 26 22 

Hátrányos 

helyzetű 

szülés: 

96 94 115 93 117  124 87  99 97 

Halvaszülés: 2 1 3 1 1  - 1 0 1 1 

Fogyatékkal 

született: 

3 1    3 - -  3 6 
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A várandós anyák, és a 0-6 éves korú gondozottak létszáma 2013.12.31-én: 

 

Összes 
létszám

Ebből 
Veszélyezte
tett 

Összes 
létszám

Ebből 
Veszélyezte
tett 

Összes 
létszám

Ebből 
Veszélyezte
tett 

Összes 
létszám

Ebből 
Veszélyezte
tett 

Összes 
létszám

Ebből 
Veszélyezte
tett 

Összes 
létszám

Ebből 
Veszélyezte
tett 

Összes 
létszám

Ebből 
Veszélyezte
tett 

Várandós 20 12 12 8 23 12 15 11 25 20 10 3 105 66
Csecsemő: 35 16 39 3 26 12 30 24 32 28 28 6 190 89
1-3 éves: 59 23 62 37 65 39 61 39 47 38 45 12 339 188
3-6 éves: 125 74 116 60 125 63 129 81 100 79 102 54 697 411
Összesen: 239 125 229 108 239 126 235 155 204 165 185 75 1331 754

Körzeten belül 

6. Körzet Csoportok összesítése1. Körzet 2. Körzet 3. Körzet 4. Körzet 5. Körzet

 

 A fenti rendelet 5.§ 1) bekezdése alapján: Egy védőnői körzetben a védőnő által ellátható nők 

(várandós, gyermekágyas anyák), gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony 

megkezdéséig) és az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú 

gyermekek száma összesen legfeljebb 250 fő lehet. 

 

A területi védőnői munka két fő színtéren történik:  

egyrészt a családok otthonában, ahol a látogatások alkalmával aktuális tanácsokkal látjuk el a 

családtagokat,  

míg a találkozások másik része a védőnői tanácsadóban zajlik, ahol a különböző növekedési, 

fejlődési, státuszvizsgálatok, egyéb eszközös mérések, védőoltások történnek. 

A gyermekellátás részeként:  

-    részt veszünk a családi környezet szociális problémáinak megelőzésében, 

-    tanácsot adunk gondozási, nevelési kérdésekben, 

-    táplálási tanácsot adunk, 

-    ellenőrizzük és regisztráljuk a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődését, 

-   elvégezzük az alap szűrővizsgálatokat, státuszvizsgálatokat végzünk (1, 3, 6 hónapos, 

1, 2, 3, 4, 5, 6 éves korban.) 

-    a kiszűrt eseteket megbeszéljük az illetékes szakemberrel, 

-    kapcsolattartás a családdal és a szakemberekkel, 

-    a higiénés viszonyokat figyelemmel kísérjük. 

 

Egészségfejlesztési munka az óvodákban  

 

A 2013/2014 –es tanév I. félévében Tiszavasvári óvodáiban a beíratottak létszáma: 595 fő. A 

Szorgalmatosi óvodába 42 gyermek járt.  
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Az óvodás korú gyermekek szűrővizsgálata továbbra is a védőnői tanácsadóban történik a 

státuszvizsgálatok (3,4,5,6 éves korban) keretében.  A nevelési intézményekben így tisztasági 

szűrővizsgálatot, illetve egészségnevelést végzünk. Igény szerint szülői értekezleten veszünk 

részt.  

2013. év végén és 2014 év elején a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Intézete lehetőséget nyújtott ingyenes Hepatitis A oltásra az oktatási 

intézményekbe járó gyerekek számára a városban kialakult járvány miatt. Az óvodákban 329 

fő a bölcsődében 53 fő kapott oltást a felméréseink alapján. 

A fejtetvességgel nagyobb mértékben fertőzött óvodai intézményekben a 2 heti 

rendszerességgel végzett szűrővizsgálatok, visszaellenőrzések továbbra sem hozzák meg a 

várt eredményt.  

A tetvességgel kapcsolatos rendelkezések alapján állandó jelentési kötelezettségünk van a 

Népegészségügyi Intézet felé. A kártevők elleni védekezésben a magasabb rendű szakmai 

szervek bevonása hozhatna javulást. 

Tapasztalataink: 
 

Munkánk során tapasztaljuk, hogy a családok egyre több szociális problémával, anyagi 

nehézséggel küzdenek, ami a gondozási munkánkat is megnehezíti. Nehézséget okoz egy 

drágább, korszerűbb tápszer, babaápolási cikk beszerzése. Sok esetben a vizsgálatokra történő 

beutazás költsége is nagy terhet ró a családok költségvetésére.  

Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy a főként hátrányos helyzetű kismamák a várandósság 20. 

hete körül jelentkeznek csak felvételre.  

Ez egyik részről lehet hanyagság, másrészről valószínűleg így spórolják meg a terhesség első 

felében a vizsgálatokra történő utazás költségeit. Azonban ezek a vizsgálatok nagyon 

fontosak lennének, hiszen a fejlődési rendellenességek kora terhességben szűrhetők, és orvosi 

indokkal 18. hétig megszakíthatóak.  

A társadalmi, gazdasági nehézségek egyre több családban éreztetik hatásukat. Sok családban 

gondot okoz a gyermekek megfelelő ellátása, egyes szülők többszöri felszólítás ellenére sem 

hozzák el gyermeküket védőoltásra, státuszvizsgálatra. 

 Egyes családokban megoldhatatlannak látszó probléma a fejtetvesség. A rühesség és az ótvar 

is egyre nagyobb mértékben terjed el a területen és az oktatási intézményekben is. 

Ezen területeken a szakemberek összehangolt munkája ellenére is csak kismértékű, átmeneti 

javulás észlelhető. Fenti okok miatt évről évre több jelzéssel kell élnünk a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé. 
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A rendelet 6. § (1) bekezdése alapján: A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek 

során kapcsolatot tart és együttműködik 

a) az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a 

szakellátás, 

b) a közoktatás, 

c) a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények 

illetékes szakembereivel. 

 

Egészségnevelés, szűrővizsgálatok, rendezvények: 

 

A védőnői munka minden színterén törekszünk az egészséges életmód népszerűsítésére, a 

betegségek megelőzését célzó szűrővizsgálatok igénybevételére buzdítunk. 

Közreműködtünk az egyes iskolai egységek egészségnapi rendezvényén előadások tartásával, 

ételkóstolók, bemutatók tartásával, szűrővizsgálatok végzésével. Ezen helyszíneken vércukor, 

koleszterin, testsúly, testmagasság, testzsír – százalék méréseket végeztünk, s az 

eredményeket értékelve igyekeztünk életmódbeli tanácsokat adni.  

A városi Egészségnapon Tiszavasváriban és Szorgalmatoson szűrővizsgálatokat végeztünk, 

értékeltük, egészségnevelést tartottunk. A kiszűrt személyeket szakrendelésekre küldtük, s ha 

lehetőség volt rá, nyomon követtük az egyént. 

A védőnői munka bővült a méhnyakrák szűréssel. Ezt a feladatot egy gyakorlati 

továbbképzés teljesítése után végezhetjük.  

2013-ben már 3 védőnő is csatlakozott ehhez a szűrő mintaprogramhoz. Így a jogosult 

hölgyek helyben térítésmentesen vehetik igénybe ezt a vizsgálatot. Tiszavasváriban többen is 

éltek ezzel a lehetőséggel. A szűrés a Védőnői Szolgálat épületében zajlott egy erre a célra 

kialakított helységben. 

Közreműködtünk, zsűriztünk a területi elsősegélynyújtó versenyen, melyet a Tiszavasvári és 

Hajdúnánási Vöröskereszt szervezett.   

2013. októberétől a nehéz anyagi helyzetben élő asszonyoknak lehetőségük van ingyenes 

Intrauterin fogamzásgátló eszköz beszerzésére. Eddig 56 nő élt ezzel a lehetőséggel.  
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- Alapellátási Konferencia 

Továbbképzések, konferenciák: 

 

Munkánk hatékonysága érdekében továbbképzéseken, konferenciákon vettünk részt. 2013- 

ban: 

- Védőnői Konferencia Budapest 

- Megyei Védőnői Továbbképző napok 

- -Továbbképző munkaértekezlet 

- -Magiszter Óvoda szervezésében továbbképző napok (Rejtelmes Mesevilág) 

- -Korai fejlesztésről 

- -Gyermekvédelemről 

- -Méhnyakrákszűrésről 

Az értekezleteknek főként a Nyíregyházi Főiskola, illetve a Kistérségi Népegészségügyi 

Intézet ad otthont, s a pontszerző továbbképzések nagy részének szervezést is ők végzik, 

kiegészülve a Magyar Védőnők Egyesületének (MAVE) nagyszabású rendezvényeivel. 

Lehetőség szerint részt veszünk a Jelzőrendszeres tanácskozásokon.  

 

- háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, szinte napi 

rendszerességgel, 

Kapcsolatok: 

A családok egészségének megőrzése érdekében hatékonyan együttműködünk a 

- gyakran konzultálunk gyermekgyógyász, nőgyógyász szakorvosokkal, 

egészségügyi szakdolgozókkal, 

- Szociális intézményekkel, dolgozókkal, 

- Gyermekvédelmi Szolgálattal, ugyancsak napi kapcsolatban vagyunk, 

- Gyámhivatallal,    

- Családsegítő Szolgálattal, 

- Nevelési Tanácsadóval, pszichológussal, gyógytornásszal, 

- Oktatási, nevelési intézményekkel, 

- Civil Szervezetekkel, Vöröskereszttel, 

Ezen okok miatt korszerűbb, modernebb munkafeltételek váltak szükségessé. 

Fejlesztési szükségletek: 

 

A technika fejlődése, és a védőnői munka kiteljesedése újabb kihívások elé állít bennünket.  
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Jelentéseink nagy része számítógépre feltöltendő adathalmaz, a kommunikációt és a 

különböző jelentések, beszámolók gyors és pontos elkészítését és továbbítását megkönnyítené 

egy gyorsabb internet.  

A papírmunkához szükség lenne egy kisebb teljesítményű fénymásolóra. 

A tanácsadó helyiségei kicsik, szűkösek. A 6 körzeti védőnő egy irodában, azaz 

munkaszobában dolgozik ( kb.15 m2 –es irodában).  

Az elkerített kis helyiségben zajlik a méhnyakrák szűrés, magzati szívhang hallgatás, illetve a 

négyszemközti bizalmas beszélgetésekre is csak itt van lehetőség.  

a

 A tanácsadó kialakítására a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 4. számú melléklete 
tartalmaz előírásokat: 

A tanácsadó kialakítása 

A tanácsadónak 
) a műszaki előírások, tárgyi feltételek, szakmai feladatok, valamint a munkavédelmi és 

higiénés követelmények figyelembevételével kialakított, a négyszemközti védőnő-gondozott 
találkozásra is alkalmat adó helyiséggel, 

b) várószobával, gyermekkocsi tárolóval, 
c) mellékhelyiségekkel (mosdó, WC, külön személyzeti,) 
kell rendelkeznie. 
A tanácsadónak jól megközelíthetőnek, akadálymentesnek kell lennie. Biztosítani kell a 

megfelelő fűtést, világítást, valamint a hideg, meleg folyóvizet. 
Amennyiben legalább két védőnő dolgozik egy tanácsadóban, részükre munkaszobát kell 

biztosítani. 
 

Nincs gyermekkocsi tároló, a várószobába hideg időben hűvös van, mivel az ajtó közvetlenül 

ebbe a helyiségbe nyílik. (Ezt már szakhatóság is észrevételezte korábbi jegyzőkönyvében.)  

A tanácsadó alapfelszerelését 5. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelethez 
határozza meg: 

Ezek közül szükséges az audiométer, különböző méretű mandzsetta, hűtőtáska, nyomtató, 
másoló beszerzése. 
 

Nemcsak a védőnői munkát könnyítené meg, hanem a várandósok vizsgálatokhoz jutását is 

segítené, ha a nőgyógyászati szakrendelés keretében, mellett lehetőség lenne helyben 

elvégeztetni egyes ultrahang és NST vizsgálatokat. 

 

A beszerzéseket megpróbálja az intézmény pályázati forrásból biztosítani.(A pályázat 

benyújtásra került 2014. 03.07.) 
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A védőnői szolgálat részére új hűtő beszerzése megtörtént. A veszélyes anyagok tárolására 
alkalmas hulladékgyűjtő elhelyezésre került, egyeztetve a KÖMIR Kft. szolgáltató céggel. 
 

Az épület adottságaiból adódó hiányosság - a fentieken túl- nincs védőnői öltöző, 

(öltözőszekrény irattári funkciót tölt be), étkezési lehetőség nincs biztosítva. 

 

2012. januárjában a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel megszűnt a bűdi városrészben a 

tanácsadó működése. Az elmúlt év tapasztalatai alapján indokolt lenne egy tanácsadó ismételt 

kialakítása, működtetése. 

 

 

 

Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka 
TISZEK intézményvezetője 
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Iskola - egészségügyi beszámolók összesítése 
2012/2013-as tanév 

 

A fejtetvességgel kapcsolatban a 2012/13-as tanévben hatályos szakmai ajánlásnak 

Tiszavasváriban az iskola-egészségügyi munkát ellátó orvosok és védőnők: 

 

 Tiszavasvári Középiskola, Szakközépiskola és Kollégium:  

 Orvos: Dr. Kádár István           Védőnő: Hrotkó Anita, Puskás Bernadett 

 

TÁI Kabay János Iskolai Egysége:  

Orvos: Dr. Mérnyi Ágnes        Védőnő: Hrotkó Anita 

   Dr. Kodak István 

 

TÁI Vasvári Pál Iskolai Egysége:    

Orvos: Dr. Nyáguly István      Védőnő: Hrotkó Anita 

 

Magiszter Alapítvány Általános Iskola:     

Orvos: Dr. Mérnyi Ágnes     Védőnő: Puskás Bernadett 

   Dr. Kodak István 

 

Tiszavasvári KözépiskolaVáci Mihály Tagintézménye:     

Orvos: Dr. Tolna Klára       Védőnő: Puskás Bernadett 

 

Szorgalmatos Deák Ferenc Általános Iskola: 

 Orvos: Dr. Nyáguly István    Védőnő: Matyasovszki Judit 

 
Az iskola-egészségügyi szolgálat és a társszakmák között az együttműködés a szakmai 

irányelvek mentén valósult meg. 

 

A 2012/2013-as tanévben a tanulók egészségi állapotában nagy változás nem állt be az előző 

évekhez képest.  

A táblázatból azt látjuk, hogy egyes intézményekben továbbra is a fejtetvesség a legfőbb 

gond, illetve megjelentek a különböző fertőző bőrbetegségek (ótvar, rüh), valamint néhány 

iskolában még mindig jellemző a szülők hanyag magatartásából adódóan a szakorvosi 

vizsgálatok elmulasztása.  
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megfelelően az iskolavédőnők a szűrővizsgálatokat elvégezték a kiszűrt gyermekek szüleit a 

tetvesség tényéről tájékoztatták, mivel a hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak rá, a 

nagymértékben fertőzött gyermekeket kezelték is.  

 

Ehhez a szer biztosítása a fenntartó feladata, ez nem minden esetben valósult meg, ahol nem, 

ott a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adott 20 kezelésre elegendő tetűirtót.  

 

Jelentős segítséget jelentett a tetvesség elleni védekezésben is a fokozottan érintett iskolákban 

az ún. Egészségőrök alkalmazása, akik egyéb tevékenységükkel is segítették az iskola-

egészségügyi munkát (gyermekek vizsgálatokra, vérvételre, védőoltásra kísérése).    

Az egyéb szűrési eredmények az országos átlaghoz alkalmazkodnak. (mint pl. szemészeti 

eltérések, testsúlyproblémák, mozgásszervi eltérések stb.) 

 

A 2012/2013-as tanév iskola-egészségügyi munkája számokban: 

 Beszámoló szempontjai Magiszter 
Alapítványi  
Általános 
Iskola 

T.vasvári 
Általános 
Iskolák 
Kabay 

Vasvári 
Pál 
Általános 
Iskolai 
egység 

Váci Mihály 
Gimnázium 
Tagintézmény 

Deák Ferenc 
Általáno 
Iskola 
Szorgalmatos 

Tiszavasvári 
Középiskola, 
Szakiskola 
és Koll. 

Összesen: 

1. Iskolákban gondozott 
tanulók száma 
(beíratottak száma) 

434 fő 705 fő 169 fő 293 fő 195 fő 614 fő 2410 fő 

Ebből veszélyeztetett:  

Szomato – mentális 
okból  

13  fő 89fő 13 fő 4 fő 19 fő 24 fő 162 fő 

Szociális okból 399 fő 29 fő 135 fő 25 fő 56 fő 155fő 799 fő 

2. Szűrések folyamán 
leggyakoribb 
elváltozások 
 

 

Mozgásszervi 
elváltozás 
(Gerincferdülés, 
Lúdtalp) 

114 fő 287 fő 58 fő 35 fő 25 fő 80 fő 599 fő 

Testsúlygyarapodás 
(Obesitas, kóros 
soványság)  

48 fő 44fő 18 fő 56fő 35fő 75 ő 276 fő 

Szemészeti elváltozás 26 fő 26 fő 8 fő 51 fő 6 fő 33 fő 150 fő 
Magas vérnyomás 
betegség  

         4 fő     2 fő 1 fő 3 fő 1 fő 38 fő 49 fő 

Fejtetvesség, személyi 
higiéné  

360 fő 
 

15 fő 35 fő 0 13 fő 21 fő 444 fő 
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.  
 
 

 
 

2012/2013-as tanévben a Tiszavasvári iskola-egészségügyi rendszerben 
megvalósult feladatok: 

 
a. Az általános iskolákban az oltások időben megtörténtek (DTap, MMR, 

Hepatitis-B) 

b. Nem kötelező védőoltásként a Hepatitis A elleni oltás a Magiszter Alapítványi 

Általános Iskola, a Váci Mihály Tagintézmény és a Tiszavasvári Középiskola 

azon tanulói számára, akiknek szülei ezt az oltást kérték 

c. Oltásról vagy orvosi vizsgálatról való hiányzás esetén családlátogatások 

végzése.   

d. Páros osztályokban a törvény szerint előírt védőnői és orvosi szűrővizsgálatok 

lezajlottak; 

e. A kiszűrt tanulókat szakorvoshoz irányítottuk (pl.: szemészet, orthopédia, 

kardiológia); 

f. Egészségnevelési órákat tartottunk az alábbi témakörökben: 

 
Sem a jogszabály, sem az iskola az előadások számát, témáját nem határolja be, azt 

mindig az adott korcsoportnak igényei, problémái alapján állítjuk össze és egyeztetjük le 

az osztályfőnökökkel.  

1. Serdülőkor sajátosságai (ált. 5.,6.,7.,8.,9. évfolyamokban) 

2. Társ- és önismeret, (középiskola) 

3. Káros szenvedélyek, (felső évfolyamok, középiskola – igény szerint) 

4. Párkapcsolat, nemi betegségek, fogamzásgátlás (középiskola, ált. iskolák 

végzősei) 

5. Szexuális felvilágosítás, (7., 8. évfolyam és középiskola) 

3. Az iskolaorvos által 
megvizsgáltak közül 
szakorvosi vizsgálatra 
utalt tanulók száma 

91 fő 178 fő 24 fő 52 fő 8 fő 180 fő 533 fő 

  

Ebből gyanú 
igazolódott 
 
 

22 fő 140 fő 18 fő 26 fő 6 fő 43fő 255 fő 
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6. Testi higiéniáról (tetvességről, intim higiénia, stb.), (alsó évfolyamokban) 

7. Fogápolás (1.,2. évfolyam) 

8. Egészséges életmód, egészséges táplálkozás (5.,6. évfolyam, gimnázium) 

9. továbbá igény szerinti témák alapján előadások 

 

A TÁI Kabay János Iskolai Egység, a Vasvári Pál Iskolai Egység, a Tiszavasvári 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium illetve a Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény 

Egészségnapi Programjában vettünk részt; és a Magiszter Alapítványi Általános Iskola 

egészség és sportnapján való aktív közreműködés. 

 

Az iskolavédőnők által felkészített tanulók nagyon szép eredményeket értek el különböző 

versenyeken: 

Elsősegélynyújtás:  

Gyermek kategória megyei 2. helyezés: Deák Ferenc Általános Iskola (felkészítő: 

Matyasovszki Judit) 

Ifjúsági kategória megyei 3. helyezés: Váci Mihály Gimnázium (felkészítő: Puskás 

Bernadett) 

- Városi egészségnapon való részvétel, aktív közreműködés. 

Csecsemőgondozás: 

Gyermek kategória megyei 1. helyezés Kabay János Iskolai Egység (felkészítő: 

Hrotkó Anita). A csapat az országos versenyen 19 megyéből a 11. helyezést szerezte 

meg. 

Ifjúsági kategória megyei 4. helyezés Váci Mihály Gimnázium (felkészítő: Puskás 

Bernadett) 

- Egészségnap szervezése valamennyi intézményben a 2013/2014-es tanévre.  

- Havonkénti és az év végi jelentések elkészítése.  

- Rendszeres tisztasági szűrések végzése, annak jelentése havonta az ANTSZ felé. 

- Az iskolafogászati ellátás folyamatosan működött (a Magiszter Alapítványi Iskola 

kivételével, ahol tudomásunk szerint nincs iskolafogászati ellátásra szerződés), 

beosztás szerint mentek a tanulók, a szükséges kezelések megtörténtek.   
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Kitűzött céljaink: 
 
-  Pediculosis (tetvesség). Impetigo (ótvar) és scabies (rühösség) visszaszorítása az 

iskolai egységekben. (Kapcsolat felvétel megtörtént az ÁNTSZ Járványügyi- és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival és Ifjúságvédelmi felelősökkel.); 

- Az egészségőrökkel való folyamatos együttműködés 

- A kiszűrt tanulókat szakorvoshoz irányítjuk és szeretnénk, ha minél több tanuló menne 

el a szakorvoshoz és juttatnák vissza kapott leleteket részünkre. 

- „Egészségnap – szűrővizsgálattal és kóstolással” c. rendezvény szervezése az összes 

iskolai egységekben (2012/2013-as tanévben); 

- Pályázatokban való részvétel az egészségmegőrzés témájában; 

 

2013/2014-es tanévtől személyi változások történtek: 

A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Vasvári Pál Iskolai egység 

védőnője Dobai Enikő.  

 

 

Tiszavasvári, 2014. március 3. 

 

Iskolavédőnők 
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ELŐTERJESZTÉS  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2014. március 27-én tartandó ülésére 
 
 
Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja 

Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása 
 
Melléklet: 1 db  

 
A napirend előterjesztője: dr. Fülöp Erik polgármester (előadó) 
 
Az előterjesztést készítette: Gazdagné dr. Tóth Marianna (témafelelős) 
 
Az előterjesztés ügyiratszáma:   10902/2014. 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. sz. mell. 2. 1. 49. pontja alapján 
Szociális és Humán Bizottság SZMSZ 3. sz. mell. 1. 3. 2. pontja alapján 
 
 
 

Név 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 

Titulus Elérhetőség 
   
   
   
 
 
Egyéb megjegyzés:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20.          
 
 
 
                          Gazdagné dr. Tóth Marianna 
 témafelelős 
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4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

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

Méret 

: Gazdagné dr. Tóth Marianna 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
- a Képviselő-testülethez – 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja 

Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Vasvári Hírmondó iránt erősödő érdeklődés mutatkozik mind az olvasók, mind a hirdetők, 
mind a cikkek írásában részt venni kívánók vonatkozásában. A lap kinőtte a 8 oldalas 
megjelenési formát. Hónapról hónapra olyan mennyiségű információ-halmazt kell beépíteni a 
havilapba, amely miatt nehezen olvasható betűmérettel lehet csak tördelni, ez viszont 
jelentősen rontja az esztétikai élményt. Egy lap esetében rendkívül fontos a jól olvashatóság, a 
szellős, áttekinthető, tetszetős megjelenés. A zsúfoltság azonban mindezt igen erős korlátok 
közé szorítja. Az önkormányzat működési területén nagy számban találhatóak olyan 
intézmények, amelyek működésével, mindennapi életével kapcsolatban számtalan információ 
születik, és amelyről a városlakókat tájékoztatni kell. Gyakorta tapasztalható az itt élők 
részéről, hogy nincsenek tisztában az önkormányzat tevékenységével, munkáinak 
eredményeivel, vagy eredménytelenségeivel, gyakran nem találnak összefüggést egyes 
jelenségek között, éppen az információhiány miatt. E hiányosságok orvoslása érdekében 
megvizsgáltuk, milyen lehetőségeink vannak ezen a területen. Az újság nyomását végző Gőz 
nyomda munkájával elégedettek vagyunk. Szépen, pontosan, gyorsan és abszolút rugalmasan, 
segítőkészen végzik munkájukat, így továbbra is velük együttműködve szeretnénk elkészíteni 
a Vasvári Hírmondót, különös tekintettel arra, hogy helyi vállalkozásról van szó, ami szintén 
nagyon fontos szempont számunkra. Árajánlatot kértünk a Gőz nyomdától arra vonatkozóan, 
milyen lehetőségeink vannak a lap oldalszámának bővítése terén. Megkeresésünkre az alábbi 
árajánlatot kaptuk: 
 

Terjedelem Nyomás Papír Mennyiség Ár 
B/4 (250 x 
353 mm) 

12 oldal 
B/4 

8 oldal 1+1 szín fekete 
4 oldal 4+1 szín cmyk 
(cím-hátoldal)  
 

80 g/m
2 4.200 db 

famentes 
ofszet 

47,00 Ft/db 
+ 5% ÁFA 

B/4 (250 x 
353 mm) 

10 oldal 
B/4 

 4 oldal 1+1 szín 
fekete  
4 oldal 4+1 szín cmyk 
(cím-hátoldal)  
2 oldal 4+4 szín cmyk 
(betétlap)  

80 g/m
2 4.200 db 

famentes 
ofszet 

49,50 Ft/db 
+ 5% 

B/4 (250 x 
353 mm) 

10 oldal 
B/4 

4 oldal 1+1 szín fekete  
4 oldal 4+1 szín cmyk 
(cím-hátoldal)  
2 oldal 1+1szín fekete 
(betétlap)  
 

80 g/m
2 4.200 db 

famentes 
ofszet 

46,00 Ft/db 
+ 5% ÁFA 
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Városunkban is egyre elterjedtebb információszerző forrás az internet. A fiatalok papír alapú 
újságot már szinte egyáltalán nem olvasnak, a középkorosztály pedig előszeretettel egészíti ki 
jól értesültségét a különböző hírportálok, weblapok, közösségi oldalak segítségével. A 
technikai fejlődéssel az Önkormányzatnak is lépést kell tartania, ma már nem elegendő 
csupán a hagyományos tájékoztatási formákat alkalmazni.  
 
Ez év januárjától a főszerkesztői feladatokat Aleváné Siteri Éva látja el. Munkába állásával 
egy időben létrehoztuk a Tiszavasvári Önkormányzat Facebook oldalát, amely egyre növekvő 
népszerűségnek örvend. Az Önkormányzati Honlap jelenlegi állapotában elavultnak 
tekinthető, továbbfejlesztése szükséges. A Vasvári Hírmondó Online változata április 1-étől 
indul, létrehozását a nagyszámú internetező városlakók és megjelentetésre váró információk 
aránya indokolja.  
 
A mellékelt árajánlatot megvizsgálva javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Vasvári 
Hírmondó a jövőben a jelenlegi méret és színformátum megtartása mellett, 4200 db-os 
példányszámban 12 oldalon jelenjen meg és térítésmentesen jusson el minden háztartásba 
továbbra is. A plusz 4 oldal bekerülési költségét az egyre nagyobb számban megjelenő 
hirdetések segítségével kompenzáljuk.  
 
A 2014. januári lapszámban 97.500.-Ft értékben, a februári lapszámban 141.750.-Ft értékben 
jelentek meg hirdetések. A hirdetési tarifák átalakításra kerültek, több méretben, valamivel 
magasabb áron választhatnak megjelentetési formát a hirdetők. Újdonság, hogy a lakossági 
hirdetések esetében megemeltük az ingyenességi szóhatárt, ezzel is ösztönözve a városlakókat 
arra, hogy bátran hirdessenek lapunkban.  
 
A jövőben a hirdetéseket előre kell kifizetni, csak akkor kerülhetnek be az aktuális lapszámba, 
ha a számla a nyomdába kerülést megelőzően kiegyenlítésre kerül az Önkormányzat 
pénztárában. Ezt az indokolja, hogy a tavalyi évben több renitens hirdető is volt, aki nem 
fizette be a megjelentetett hirdetések után járó költségeket.  
 
A hirdetési tarifák 2011. január 1-e óta változatlanak. A megemelkedett nyomdaköltségek 
miatt az alábbiak szerint javaslom módosítani az összegeket az 1. számú melléklet szerint. 
 
Minden hirdetés esetében előzetes szerződéskötés szükséges. Hosszabb távú megrendelés 
esetén kedvezmények illetik meg a megrendelőt. A kedvezmények mértékét az 1. sz. 
melléklet tartalmazza.  
 
Költségtakarékossági szempontból javaslom továbbá, hogy a cikkek szerzői honoráriumát 
szüntessük meg. A főszerkesztő az általa írt cikkek után nem kap honoráriumot, az 
intézményeinkben dolgozó munkatársak szintén honorárium kifizetése nélkül írják cikkeiket, 
felajánlva munkájukat a köz tájékoztatása érdekében lokálpatriotizmusuk jeleként. Javaslom, 
hogy valamennyi cikk esetében szüntessük meg a szerzői díjat.  
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Vasvári Hírmondó költségkimutatás 4200 db-os példányszámra 
 
 

 Nyomdai 
költség 

5% áfával 

Tördelő/ 
korrektor 

Kézbesítés 
díja 

Szerzői 
honorárium 

Összesen/hó Hirdetésből 
Várható 

bevétel/hó 
12 oldal 
elől-hátul 
színes 

47,00 Ft/db 
+ 5% ÁFA 
= 
207.270.-Ft 

34.800,-Ft 22.661,-Ft 0.-Ft 264.731,-Ft 70.000,-Ft 

8 oldal 
elől-hátul 
színes 

35,70 + 5 
% ÁFA = 
157.437.-Ft 

23.200.-Ft 22.661.-Ft 21.500.-Ft 224.798.-Ft 50.000.-Ft 

Jelenlegi 
formátum 
költségek: 

 
                                                           174.798.-Ft 

Emelt 
oldalszám 
költségei: 

 
                                                           194.731.-Ft 

 
 
Kérem, a Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 
 
 

 
 
dr. Fülöp Erik 

             polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

………/2014. (III.27.) Kt. sz.  
határozata 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja 

Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról 
 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvényben foglaltak figyelembe vételével a Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki 
lapjának szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint alkotja meg. 

 
2. Megbízza a Jegyzőt, hogy a megalkotott szabályzatról tájékoztasson valamennyi érintett 

felet. 
 
3.   Hatályon kívül helyezi a 205/2010. (XI. 18.), a 30/2011. (II.10.), valamint a 16/2012. 
(I.19.) Kt. számú határozatokat.  
 
 
 
Határidő: azonnal                 Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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A ……../2014. (III..27.) Kt. sz. határozat melléklete 
 
  

 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJÁNAK 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
 

 
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
A Képviselő-testület a városban történő eseményekről - a lakosság megfelelő,   hiteles, 
pontos és rendszeres tájékoztatásának biztosítása érdekében - az 1989. évben alapított 
városi időszaki lap működtetéséről folyamatosan gondoskodik, ellenőrzi 
tevékenységét, és vagyoni felelősséggel tartozik a lap működéséért. 

 
 

1.2. A városi időszaki lap 
  
 neve: VASVÁRI HÍRMONDÓ 
 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
 alapításának éve: 1989. 
 alapító szerve, tulajdonosa: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 kiadója: Tiszavasvári Város Önkormányzatának  
  Polgármesteri Hivatala 

kiadásáért felelős személy: Tiszavasvári Város mindenkori Jegyzője, mint 
természetes személy 

 felelős szerkesztő: Polgármesteri Hivatal vezetője által kijelölt 
dolgozó  

 kiadásának időpontja: havonta, minden hónap 10. napjáig 
 kiadásának tervezett példányszáma: maximum 4.200 példány 
 terjedelme:  önkormányzati hivatalos közlemények, fizetett 

hirdetések, közérdekű hírek, információk 
legfeljebb 12 oldalon. 

 

elérési helye: 

A városi online lap 
 
neve: VASVÁRI ONLINE HÍRMONDÓ 

www.vasvarihirmondo.hu 
megjelenésének ideje: 2014. április 1. 

 alapító szerve, tulajdonosa: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
 kiadója: Tiszavasvári Város Önkormányzatának  
  Polgármesteri Hivatala 

kiadásáért felelős személy: Tiszavasvári Város mindenkori Jegyzője, mint 
természetes személy 

 felelős szerkesztő: Polgármesteri Hivatal vezetője által kijelölt 
dolgozó  

http://www.vasvarihirmondo.hu/�
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1.3. 

 
A Vasvári Hírmondó a lakosság széles köre részére nyújtson hiteles, pontos és 
rendszeres tájékoztatást Tiszavasvári Város Önkormányzatának tevékenységéről, a 
város társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sport életéről, valamint a várost 
érintő, más településeken történő jelentős eseményekről. A Vasvári Online Hírmondó 
mindezeken felül országos hírekről is tájékoztatja az oldal látogatóit.  
 
Fontos célkitűzés a városi lap mindkét változatának esetében, hogy folyamatosan 
segítse elő a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértését, és mozgósítson 
társadalmi cselekvésre, ezen kívül közösségépítő szerepet is töltsön be a város 
életében.  

 

A Vasvári Hírmondó célja 

1.4. A Vasvári Hírmondó jellege
 

A Vasvári Hírmondó Tiszavasvári város ingyenes közéleti havilapja. Kétféle formában 
jelenik meg: 

  

1. nyomtatott változat (Vasvári Hírmondó) 
2. online változat (Vasvári Online Hírmondó: www.vasvarihirmondo.hu) 

 
 

2. AZ IDŐSZAKI LAP MŰKÖDÉSE 
 

2.1. 
 

Az időszaki lap küldetése 

• Sajátos eszközeivel – és összhangban Tiszavasvári Város Önkormányzata céljaival 
és szellemiségével, valamint a lap stratégiájával és arculatával – közvetítsen az 
önkormányzat és a lakosság között. 

• Segítve a helyi kommunikációt, tárgyilagosan és aktuálisan informáljon és 
tájékoztasson a közélet legfontosabb eseményeiről, eredményeiről, a városlakók 
életét befolyásoló kérdésekről, döntésekről. 

• Témaválasztásában és szerkezetében is tükrözze, reprezentálja az önkormányzati 
munka által érintett legfőbb közérdekű kérdéseket. 

• Folyamatosan bővítse szerzői körét, hogy az újság ne csak egy szűk kör véleményét 
tükrözze. Hasábjain minél többen szólaljanak meg, közérdeklődésre számot tartó 
véleményeket és olvasói leveleket közöljön. 

• Publikált cikkei révén erősítse a helyi társadalom kohézióját, a lokálpatriotizmus 
érzését. 

• Közérthető nyelven szóljon olvasóközönségéhez, a hagyományos újságírói műfajok 
alkalmazásával, de korszerű szerkesztési elveket követve. 

• Kerülje a személyes konfliktusok, a szélsőséges nézetek és vélemények, a 
pártpolitikai szempontok, a pontatlan vagy hamis információk közlését. 

• A lap készítői munkájuk során tegyenek eleget a sajtótörvényben rögzített 
előírásoknak. 
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2.2. 
 

Tartalmi – formai követelmények 

• A megjelentetni kívánt cikkeket minden hónap 1. napjáig kell leadni az időszaki lap 
Szerkesztőségébe. 

• Az időszaki lapban közlésre felkínált cikkek, írások megjelentetése, a szerzőnek 
módosításra, kiegészítésre történő visszaadása vagy elutasítása a felelős szerkesztő 
kizárólagos joga és felelőssége. 

• A lap tevékenységi körébe hirdetési szolgáltatás is tartozik, mely térítésmentesen és 
térítés ellenében vehető igénybe. Térítésmentes hirdetés: lakossági apróhirdetés 25 
szóig, közérdekű közlemények, önkormányzati tájékoztatás, gyászjelentés, 
köszönetnyilvánítás. 

• A Vasvári Hírmondó hirdetési anyagokat, reklámanyagokat a lap cikkeitől 
megkülönböztetve jelentethet meg, melyek nem lehetnek ellentétesek Tiszavasvári 
Város Önkormányzata céljaival és szellemiségével, a lap stratégiájával és 
arculatával. 

• A hirdetések megjelentetési módját, azok pénzügyi feltételeit jelen szabályzat 1. sz. 
melléklete, valamint a laptulajdonos és a hirdető közötti szerződés szabályozza. A 
hirdetési tarifákat a hirdetés megrendelőjének a lapzárta időpontjáig ki kell 
egyenlítenie a Polgármesteri Hivatal pénztárában, ellenkező esetben a hirdetés nem 
jelenthet meg. 

 

Hosszabb távú megrendelés esetén a felelős szerkesztő ajánlatot 
tehet a hirdetőnek arra vonatkozóan, hogy az Online Hírmondóban akciós 
kedvezményeket vehet igénybe. A nyomtatott Vasvári Hírmondóban fél évre előre 
megkötött hirdetési szerződés esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre előre megkötött 
szerződés esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg, ezen felül az Online 
Hírmondóban is igénybe veheti az aktuális hirdetési akciókat. Az Online Hírmondó 
hirdetési akciói nem kötöttek, minden esetben a Szerkesztőség dönt az éppen 
aktuálisan igénybe vehető hirdetési lehetőségekről.  

2.3. 
 

Az időszaki lap működtetése, költségvetése 

• Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik az időszaki 
lap működéséhez szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek biztosításáról, 
amelynek fedezetét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.  

• A hirdetések, reklámok díjtételeit és a költségek kiegyenlítésének módját 
részletesen e szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
2.4. 

 
Az időszaki lap terjesztésének köre 

• Tiszavasvári Város közigazgatási területén található minden lakóház; 
• az Önkormányzat fenntartásában és tulajdonában lévő közintézmények és 

gazdálkodó szervezetek; 
• a Tiszavasvári kistérség Polgármesteri Hivatalai; 
• a kötelespéldányok címzettjei; 
• az önkormányzattal kapcsolatban álló partnerek benyújtott igény alapján. 
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3. AZ IDŐSZAKI LAP SZERVEZETE 
 

3.1. 
• A laptulajdonos Tiszavasvári Város Önkormányzata, aki meghatározza a lap célját, 

jellegét, irányvonalát és azt ellenőrzi.  

A laptulajdonos 

• A laptulajdonosnak joga van a lap munkájáról évente legalább egyszer, illetve 
indokolt esetben szükség szerint beszámolót kérni a felelős szerkesztőtől, melyet a 
képviselő-testület elé terjeszt. 

• A laptulajdonos önkormányzat vagyoni felelősséggel tartozik a Vasvári Hírmondó 
működéséért. A lap fenntartásához, működtetéséhez szükséges pénzösszeget a 
képviselő-testület éves költségvetésében irányozza elő.  

 
3.2. A lap kiadója

• A kiadó csak lapkiadási tevékenységre jogosult szervezet lehet. 
  

• A Vasvári Hírmondó kiadásáért, technikai megvalósításáért egyszemélyi felelős a 
„felelős kiadó”. 

• A kiadó biztosítja a kiadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ellátja az 
időszaki lap pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatait. 

• A kiadó jogosult a felelős szerkesztő által aláírt nyomdakész PDF anyagot a 
nyomdai munkálatok megkezdése előtt a kezébe kapni. 

• A kiadó nem változtathat a felelős szerkesztő által elfogadott és átadott irat 
tartalmán. 

 
3.3. 

• Az időszaki lap felelős szerkesztője Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal vezetője által kijelölt dolgozó.  

A felelős szerkesztő 

• A lap felelős szerkesztőjének a lap munkájáról évenkénti – a Testület külön 
kérésére, indokolt esetben pedig szükség szerinti - beszámolási kötelezettsége van a 
Képviselő-testület felé.  

• A felelős szerkesztő feladata: 
a) az időszaki lap küldetésének szem előtt tartásával az újság színvonalas 
szerkesztése, 
b) a költségvetéssel való takarékos gazdálkodás, 
c) tudósítás a város aktuális eseményeiről, a városban közérdeklődésre 
számot tartó történésekről, 
d) szervezett reklámtevékenység, 
e) a terjesztés megszervezése, 
f) helyesbítés, helyreigazítás közlése.  

• Egyszemélyben felel azért, hogy a lap tartalma ne ütközzön a sajtótörvény 
előírásaiba, és ne legyen ellentétben a laptulajdonos céljaival és érdekeivel. Ennek 
elérése céljából olyan cikkek esetében, melyek megítélése szerint a laptulajdonos 
érdekeivel ellentétesek, vagy törvénybe ütköznek, felelőssége gyakorlása érdekében 
vétójoggal rendelkezik, melyet indokolni köteles.  

• Az összeállított laptervet elfogadása jeléül a felelős szerkesztő aláírja. 
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3.4. 

• A Szerkesztőség vezetője a felelős szerkesztő. A felelős szerkesztő személyes 
kompetenciája a Szerkesztőség személyi összetételének meghatározása, illetve 
annak megváltoztatása a bizottsági munka hatékonysága céljából. 

A Szerkesztőség 
 

A Szerkesztőség összetétele 
 

• A Szerkesztőség tagjai (cikkek szerzői, fotók készítői, hirdetések szervezői) 
munkájukat önkéntes felajánlásként végzik, tevékenységükért tiszteletdíjat, 
honoráriumot nem kapnak. A Szerkesztőség tagjai önállóan vagy a felelős 
szerkesztőtől kapott instrukciók alapján készítik el írásos vagy fotó-
dokumentációikat a nyomtatott és az online Hírmondó számára.   

 
A Szerkesztőség működése 
 

• A Szerkesztőség tagjai mind a nyomtatott, mind az online változat 
elkészítésében részt vesznek.  

• A Szerkesztőség üléseit a felelős szerkesztő hívja össze, szükség szerint. Az 
ülések időpontjai igazodnak az időszaki lap kiadásához, az anyagleadás 
határidejéhez, valamint az aktualitásokhoz. Az ülés összehívása nem kötelező, 
a felelős szerkesztő egyéb módon is tarthatja a kapcsolatot a tagokkal.  

• A felelős szerkesztő a Szerkesztőség ülésére meghívhat szerzőket, vagy 
szakértőket tanácskozási joggal. 

• A Szerkesztőség ülése munkaértekezlet, ezért alapesetben zárt, de ettől a 
Szerkesztőség tagjainak egyetértésével eltérhetnek és a megbeszélést 
nyilvánossá tehetik. 

• A Szerkesztőség üléseire minden esetben meghívást kap tanácskozási joggal a 
felelős kiadó, illetve távolléte, akadályoztatása esetén személyes megbízottja.  

• A felelős szerkesztő a lap felelős kiadójával szorosan együttműködve dolgozik. 
• A felelős szerkesztő dönt a cikkek megjelenéséről az alábbiak szerint: 

- megjelentetés változtatás nélkül, 
- átírásra visszaadás a szerzőnek, 
- stilisztikai, nyelvtani hibák javítása a felelős szerkesztő által, 
- az elfogadott cikk melyik lapszámban jelenjen meg, 
- elutasítás. 

• A döntéseket nem kell indokolni. 
 
A Szerkesztőségi ülés feladatai 
 

• A lap belső szerkezetének kialakítása, 
• A korábban megjelent lapszámok kiértékelése, a következő lapszámok 

előkészítése, javaslattétel a későbbi lapszámok tartalmára, az online változat 
értékelése, anyagokkal történő folyamatos feltöltésének megbeszélése 
• A tagok javaslatot tehetnek megjelentetésre, illetve megírásra érdemes 

cikkekre, szerzők személyére. A szerző felkérése a felelős szerkesztő joga és 
feladata. 
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A Szerkesztőség hatásköre 
 
• A cikkek tartalmi hitelességéért mindig a szerző a felelős. 
• Személyeskedő hangvételű, a lap arculatához és színvonalához méltatlan stílusú 

cikkek megjelentetésétől a Szerkesztőségnek el kell zárkóznia. 
• Átdolgozásra ajánlott kéziratot csak a szerző módosíthat. Egyet nem értés esetén a 

szerzőnek joga van a cikket visszavonni, a Szerkesztőségnek joga van az 
átdolgozatlan cikket visszautasítani. 

• Az időszaki lap megjelenése előtt a felelős szerkesztő ellátja a korrektori 
feladatokat.  

• A Szerkesztőség kezdeményezheti a beküldött cikkektől eltérő vélemények 
megkérését is. 

 
 

 
4. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 
1) Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, mellékletének módosításáról, tartalmának megismertetéséről a felelős 
kiadó gondoskodik.  
 

2) Jelen szabályzat 2014. április 01. napján lép hatályba.  
 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 27. 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJA  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

 
I. számú melléklete 

                                     

HIRDETÉSI TARIFÁK  

(Érvényes: 2014. április 01. napjától) 

Közületek és vállalkozók részére 
30 x 23 cm (1/1 oldal) 79.800  Ft + ÁFA 
30 x 11 cm (1/2 oldal) 39.900  Ft + ÁFA 
15 x 23 cm 39.900  Ft + ÁFA 
11 x 21 cm 25.750  Ft + ÁFA 
11 x 14 cm 19.950  Ft + ÁFA 
11 x 9 cm 15.580  Ft + ÁFA 
11 x 3,5 cm 13.750  Ft + ÁFA 
9 x 7,5 cm 10.500  Ft + ÁFA 
9 x 3,5 cm   4.850  Ft + ÁFA 
5 x 3,5 cm    2.500  Ft + ÁFA 
 

Lakossági apróhirdetések 
25 szóig ingyenes 
25 szó fölött az érvényben lévő  méretezett hirdetési 

tarfiák szerint 
 

 
 
A költségek meghatározása a tarifatáblázat alapján történik. A nyomtatott Vasvári 
Hírmondóban fél évre előre megkötött hirdetési szerződés esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre 
előre megkötött szerződés esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg, ezen felül az 
Online Hírmondóban is igénybe veheti az aktuális hirdetési akciókat. Az Online Hírmondó 
hirdetési akciói nem kötöttek, minden esetben a Szerkesztőség dönt az éppen aktuálisan 
igénybe vehető hirdetési lehetőségekről.  
 
A költségek megjelenés előtt történő kiegyenlítését a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 
Pénztárában tehetik meg a hirdetők (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) személyesen, vagy 
átutalással.  
 
A hirdetési szöveget kérjük word formátumban eljuttatni az alábbi e-mail címre. Amennyiben 
a hirdetés fotót is tartalmaz, azt nagy felbontású JPEG formátumban kérjük biztosítani. 
 
 
Elérhetőségek: 
 
Felelős szerkesztő: Aleváné Siteri Éva 
Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
Tel: 42/520-500, 06-30/585-31-40 
E-mail: siteri.eva@tiszavasvari.hu 
 



 
ELŐTERJESZTÉS 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én 

tartandó ülésére 
 
Az előterjesztés tárgya

 

: Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői 
megbízásának betöltéséhez szükséges intézkedésekről 

Iktatószám: 
 

706-5/2014. 

Melléklet: nincs 
A napirend előterjesztője:
 

 Dr. Fülöp Erik polgármester  

Az előterjesztést készítette:
 

 Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. sz. melléklet 2.2.12. 
Szociális és Humán Bizottság SZMSZ 3. sz. melléklet 3.1.7. 
 
 

 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

Moravszki Zsoltné intézményvezető moromariann@freemail.hu 
  
 
 
 
Egyéb megjegyzés: 
 

nincs 

 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 
 
 
 
                                                                             dr. Köblös Ibolya  
                                                        témafelelős   



 
TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 

4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. 
Tel.: 42/520-500, Fax: 42/275-000, e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős: Dr. Köblös Ibolya 
ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testülethez – 

Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői megbízásának betöltéséhez 
szükséges intézkedésekről 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Egyesített Óvodai Intézmény jelenlegi vezetője, Moravszki Zsoltné, megbízása 2014. 
július 15. napjával lejár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a 
továbbiakban Nkt.) 67.§ (7) bekezdése szerint nevelési-oktatási intézmény vezetőjének 
megbízása esetében az intézményvezető kiválasztása törvény eltérő rendelkezése hiányában 
nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt 
megbízásával a f enntartó és a nevelőtestület is egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az 
intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusa esetében a pályázat kiírása kötelező. 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy Moravszki Zsoltné az intézmény vezetését jelenleg az első 
ciklusban a Képviselő-testület 105/2009. (V.21.) Kt. számú határozat alapján látja el. 
Fenti jogszabályhely alapján - az intézmény nevelőtestületének egyetértése esetében - a 
tisztelt Képviselő-testületnek lehetősége van az intézményvezető második ciklusra történő 
megbízására pályázat kiírása nélkül. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 22. §(3) és (4) bekezdései 
és 28. §-a a következőket tartalmazzák: 

22. § (3) „Az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása 
nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább 
kétharmada egyetért.”  

„ (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés 
nevelőtestületnek történő átadásától számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a 
nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására.”  

28. § (1) „ Intézményvezetői megbízás esetén az Nkt. 67. § (7) bekezdésében meghatározott 
feltételek fennállásakor nem kell pályázatot kiírni.”  
Tekintettel arra, hogy az óvoda jelenlegi vezetője, Moravszki Zsoltné az intézményvezetői 
feladatok ellátásához szükséges Nkt-ben meghatározott feltételeknek megfelel (iskolai 
végzettsége megfelelő - óvodapedagógus, közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgával 
rendelkezik, öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik stb.) és 
az intézményvezetői feladatokat a jogszabályi előírások betartásával, körültekintően látja el, 
javaslom, hogy a képviselő-testület – a nevelőtestület egyetértő véleménye esetében – 
pályázat kiírása nélkül Moravszki Zsoltnét bízza meg az Egyesített Óvodai Intézmény 
intézményvezetői feladatainak ellátásával a jelenlegi intézményvezetői megbízás lejártát 
következő öt éves időtartamra. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy fentiek figyelembevétele mellett a határozat-
tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen! 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 

Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 

mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu�


HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…../2014.(……) Kt. sz.  
határozata 

 
Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői megbízásának betöltéséhez 

szükséges intézkedésekről 
 
1/. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyesített Óvodai Intézmény 
jelenlegi vezetője, Moravszki Zsoltné intézményvezetői 2009. július 16. napjától fennálló 
megbízásának 2014. július 15. napjával történő lejártára tekintettel a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény 67.§ (7) bekezdése alapján kezdeményezi, hogy az Egyesített 
Óvodai Intézmény nevelőtestülete tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy támogatja-e 
Moravszki Zsoltné második ciklusra történő megbízását pályáztatási eljárás lefolytatása 
nélkül. 
 
2./ A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a határozatban 
foglaltakról tájékoztassa, Moravszki Zsoltné intézményvezetőt, valamint az Egyesített Óvodai 
Intézmény nevelőtestületét, és gondoskodjon a nevelőtestület nyilatkozatának beszerzéséről a 
jelenlegi intézményvezető második ciklusra történő megbízása tárgyában. 
 
3./ A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy az Moravszki Zsoltné 
intézményvezető második ciklusra történő megbízásáról megalkotott nevelőtestületi 
nyilatkozatot 2014. április hónapban megtartott rendes képviselő-testület ülésre terjessze a 
testület elé az intézményvezetői megbízásról szóló döntés meghozatala érdekében. 
 
 
 
 
Határidő: 2014. április 30.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
 
 
 
 
 



 
ELŐTERJESZTÉS 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én tartandó ülésére 

 
 
Az előterjesztés tárgya:

 

 A TISZEK által benyújtani kívánt ROMA 
KULTÚRA támogatására vonatkozó ROM-RKT -14 kódszámú pályázat  

A napirend előterjesztője:
 

 Dr. Fülöp Erik polgármester 

Az előterjesztést készítette:
 

 Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

Ügyiratszám:
 

 10632/2014. 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. melléklet 2.2.18. pontja 
Szociális és Humán Bizottság SZMSZ 3. melléklet 3.6.8. pontja  
 
 

 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

Nácsáné Dr. Kalán Eszter 
TISZEK intézményvezető 

kalaneszter@gmail.com 

Csikós Lászlóné 
TISZEK Gyermekjóléti Szolgálat 

tiszavasvarigyjsz@gmail.com 

  
 
 

 
Egyéb megjegyzés:  

 
Tiszavasvári, 2014. március 18. 
 
 
 
                                                                            Gazdagné dr. Tóth Marianna 
                                                                                           témafelelős 



TTIISSZZAAVVAASSVVÁÁRRII  VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500, 42/520-556 Fax.: 42/275–000 e–mail: 
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna 

tvonkph@tiszavasvari.hu 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testülethez 

 
A TISZEK által benyújtani kívánt ROMA KULTÚRA támogatására vonatkozó ROM-

RKT -14 kódszámú pályázatról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A TISZEK intézményvezetője tájékoztatott, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
pályázatot hirdetett roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és 
termékek elérhetővé tételének támogatására. 
 
A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül: 

• a cigány nyelvek ápolása és fejlesztése, 
• a hagyományok megőrzése, átadása a fiatalabb korosztályoknak, 
• a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése,  
• a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának erősítése 

 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a projket keretén belül igényelt és 
megítélt támogatás 100%-a. A támogatás vagy utófinanszírozású vagy támogatási előleg 
formájában is igényelhető. 
 
Az intézmény a pályázat „B” komponensére vagyis kulturális események támogatására kíván 
pályázni. A rendelkezésre álló keretösszeg 35.000.000.-Ft, melyből települési szintű 
rendezvények esetén 5000 fő feletti lakosságszám esetén maximum 500.000,-Ft támogatás 
igényelhető. 
 
A pályázat benyújtására a helyi önkormányzat intézményének azaz a TISZEK-nek is 
lehetősége van, azonban ha a pályázó nem roma nemzetiségi önkormányzat, a megvalósítás 
során köteles együttműködési megállapodást kötni a roma nemzetiségi önkormányzattal, vagy 
ennek hiányában helyi szinten legalább egy olyan roma kulturális szervezettel, melynek 
alapító okiratában szerepel a kultúra és/vagy hagyományápolás.  
A támogatási időszak: 2014. 07.01.-2015.02.28. közé eső időszak. 
A pályázat benyújtási határideje: 2014. március 26.  
 
Az intézmény tájékoztatása szerint a Magyar-Roma-Maxima Egyesülettel kötnek 
együttműködési megállapodást a megvalósítás miatt. Előreláthatólag 2014. szeptemberében 
tartandó 4-5 órás rendezvényről lenne szó, valamely hétköznap délutánján. Fellépnének az 
iskola néptánccsoportjai, énekesei, zenészei. A műsor a Találkozások Háza előtti téren 
kerülne megtartása. A színpadi műsor mellett különböző hagyományőrző szakmák (pl.: 
kosárfonás, kovács, fafaragó, fazekas), kézműves műhelyek mutatnák be munkájukat. 
Hagyományos magyar és roma ételek is készülnének.  



 
Tekintettel a 2014. március 26.-i benyújtási határidőre a testületi ülés időpontjában az 
intézmény már be kell, hogy nyújtsa a pályázatot, így a testület annak tudomásulvételéről tud 
döntést hozni. 
 
A pályázat 100%-os támogatottságú, így mindenképpen célszerű pályázni rá. A rendezvény 
megvalósítása hozzájárulhat továbbá a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös 
elfogadásához. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 18. 
 
 
 
 
         Dr. F ü l ö p  Erik 
             polgármester 



HATÁROZAT TERVEZET  
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2014.(III.27.) Kt. sz.  
határozata 

 
A TISZEK által benyújtott ROMA KULTÚRA támogatására vonatkozó ROM-RKT -14 

kódszámú pályázatról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TISZEK által benyújtani kívánt 
ROMA KULTÚRA támogatására vonatkozó ROM-RKT -14 kódszámú pályázatról 
című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Tiszavasvári Szociális,- Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ által ROM-
RKT -14 kódszámú pályázati kiírás „B” komponensére benyújtott ROMA KULTÚRA 
támogatására vonatkozó pályázat benyújtását tudomásul veszi. 

 

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

 
 
Határidő: esedékességkor    Felelős: TISZEK intézményvezetője 
 

 

 
 



Árajánlat 
a Tiszavasvári I. és II. Világháborús emlékmű felújítására

Műleírás:

Tiszavasváriban sajátos módon az I. Világháborús Emlékművet „kiegészítették”, gyakorlatilag köré
építették a II. Világháborús emlékhelyet. Az így kialakult eklektikus kompozíció egy három lépcsős
műkő talapzaton áll.  Az eredeti  emlékmű két  oldalán egy-egy stilizált  nyitott  könyvet  formázó
alakzat áll belső részükben fekete gránit lapokon a II. Világháborúban elesettek neveivel. Ennek
alkotójáról és az elkészítés időpontjáról nincs pontos információ. A kompozíció középpontjában áll
az eredeti I. Világháborús Emlékmű, amely Görömbey Imre alkotása, 1934-ben avatták fel.  A tagolt
kő talapzaton egy 5/4-es életnagyságú bronz katona fegyverével épp ütni készül. A katona egyik
térdével a kő talapzat sziklát imitáló részén támaszkodik. A talapzat két és fél méter magas, tagolt,
világos, kemény mészkő. Az oszlop elején vésett idézet, alsó részén valószínűleg kiegészítésként
fekete gránit  tábla.  Az oszlop többi felületén az elesettek vésett  nevei olvashatók. Az emlékmű
mögött két oldalt egy-egy zászlótartó áll.

Állapotleírás:

A bronz  kompozíció  felülete  erősen  szennyezett,  a  rárakódott  koromtól  befeketedett,  gipszes
felrakódásokkal  teli.  Szerkezetében  több  helyen  anyaghiány,  átrozsdásodás,  kisebb-nagyobb
repedések láthatók. A bronz és a kő találkozásánál ólom illesztést alkalmaztak. A kő talapzat felülete
több  helyen  erősen  elszineződött,  néhány  szerkezeti  hiány  és  pótlás  találtható  rajta.  A műkő
lépcsőzet egy része töredezett, repedezett,  nem esztétikus a teljes felülete.



Helyreállítási javaslat:

Az emlékmű bronz részét dióhéj örleményes szemcseszórással illetve mechanikai tisztítással meg
kell  szabadítani  a  szennyeződésektől,  korróziótól.  A szerkezet  merevítését  felül  kell  vizsgálni,
szükség  szerint  megerősíteni,  javítani.   Az  összes  javítás  elvégzése  után  az  eredetihez  közeli
színárnyalattal történő patinázás, végül keményviaszos felületvédelem szükséges. A kő és a bronz
találkozásánál az illesztést láthatatlanná tennénk.
A  kő  elemeket  mechanikai  és  magasnyomású  vizes  tisztítással  szabadítanánk  meg  a
szennyeződésektől. Az eredetileg vésett felületeket újravésnénk, a teljes felületet felfrissítenénk a
megfelelő  finomság  eléréséhez.  A  szerkezetbe  mélyen  beszívódott  elszineződéseket  kőpatina
felhasználásával  tennénk  a  kő  eredeti  színével  egységes  színűvé.  A  neveket  szükség  szerint
átvésnénk és  úrjafestenénk.  A korábbi,  cementes  pótlásokat  anyagazonosra  cserélnénk.  A műkő
részeket -szükség szerint- javítással, pótlással illetve cserével hoznánk rendbe.

Árajánlat:

Az emlékmű bronz részének felújítását a fenti helyreállítási javaslatban leírtak szerint 2.100.000
Ft+Áfa áron tudjuk vállalni.
A kő elemek felújítását,  javítását,  a nevek újravésését és festését 1.000.000 Ft+Áfa áron tudjuk
vállalni. 
A műkő felület teljes felújítását, pótlását és javítását 600.000 Ft+ Áfa áron végeznénk.

Az árajánlatot készítette Veres Kálmán szobrászművész és Csák Attila restaurátor művész.

Kelt: Pomáz, 2014. március 12.



 
ELŐTERJESZTÉS 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én tartandó ülésére 

 
 
Az előterjesztés tárgya:  A Tiszavasvári világháborús emlékhely 

 felújítása érdekében pályázat benyújtásáról 
 
Melléklet: Árajánlat 
 
A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó) 
 
Az előterjesztést készítette: Gáll Attila (témafelelős) 
 
Az előterjesztés ügyiratszáma: 10311-4/2014. 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. melléklet 2.1.20. 
  
  
  
 
 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 
   
   
   
   
 
Egyéb megjegyzés:  
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 
 

 Gáll Attila 
 témafelelős 



TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 
Témafelelős: Gáll Attila 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testülethez 
 

A Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat benyújtásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közelmúltban Tiszavasváriban járt Veres Kálmán szobrászművész, aki megtekintette a 
Városháza téren található világháborús emlékhelyet. Ezt követően kereste meg Polgármester 
Urat és felhívta a figyelmet egy aktuális pályázati lehetőségre, felajánlva segítségét a 
megvalósításban. 
 
A KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázatot a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete hirdette meg az első világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására. A 
program keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első 
világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. 
 
Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összegének felső határa 5 millió Ft. A pályázat 
benyújtásához önrész nem szükséges, azonban a bírálat során előnyt jelent, ha a pályázó 
önrészt is vállal a megvalósításhoz. A pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás 
kimerüléséig lehet. 
 
Az egyeztetések után Veres Úr elkészítette az előterjesztés mellékletét képező árajánlatát, 
mely tartalmazza az emlékmű bronz részének felújítását, a kő elemek felújítását, javítását, a 
nevek újravésését és festését, valamint a műkő felület teljes felújítását, mindösszesen 
3.700.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.699.000 Ft összegben.  
 
Mivel az elbírálás során a vállalt önrész mértéke értékelési szempontként jelenik meg, 
javaslok nettó 200.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 254.000 Ft önerő vállalását a fejlesztéshez. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével 
szíveskedjen az emlékmű felújítását célzó pályázat benyújtásáról döntést hozni. 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
……/2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 
 

A Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat benyújtásáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
1. Kifejezi szándékát, hogy a Tiszavasvári Városháza tér, 10 hrsz-on lévő világháborús 

emlékhely felújítása céljából pályázatot nyújt be a KKETTKK-CP-02 kódszámú 
felhívásra. 

 
2. A tervezett fejlesztés forrásösszetételét az alábbiak alapján jóváhagyja: 
 

A beruházás összköltsége: 4.699.000 Ft 
Igényelt támogatás: 4.445.000 Ft 
Önkormányzati sajáterő: 254.000 Ft 

 
3.  A fejlesztés megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város 

Önkormányzata 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
 
4. Felkéri a polgármestert, hogy 
 

- a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon, 
 
- a pályázatot nyújtsa be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítványhoz (1122 Budapest, Határőr út 35.). 
 

 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2014. március 27-én tartandó rendes testületi ülésére      
 
 
Az előterjesztés tárgya: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése 

Melléklet: -  
 

Az előterjesztés előadója:       Dr. Fülöp Erik polgármester  
 
Az előterjesztés témafelelőse:   Petruskáné dr. Legeza Tímea (témafelelős) 
 
Az előterjesztés ügyiratszáma: 7207-4/2014. 
 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. melléklet 2.1.40. 
                    
 
 

Szabó András 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság 
Tiszavasvári Üzemigazgatóság - 
Üzemigazgató 

szabo.andras@hbvsz.hu 

 
 
Egyéb megjegyzés:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 
 
 

Petruskáné dr. Legeza Tímea 
                                    témafelelős 
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        TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500    Fax.: 42/275–000    E–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 
Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea 
 
 

ELŐTERJESZTÉS  

- a Képviselő-testülethez -  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) IX/A. Fejezete 
tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás szabályait.  
A Vgt. 44/C. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat vagy azok társulása 
kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási 
szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.  
 
A Vgt. 44/F. § (3) bekezdés c) pontja értelmében közszolgáltatást az végezhet, aki 
közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges 
– kijelölés alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Tv. alapján – egyeztetve az önkormányzat 
közbeszerzési tanácsadójával – jelen közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési értékhatár 
8.000.000 Ft. 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése értelmében az ingatlanon 
történő vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen 
használója évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére, 
kivéve ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.  
 
Jelen előterjesztéssel egyidőben a Képviselő-testület elé kerül „az egy es he lyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati r endelet m egalkotásáról” 
szóló előterjesztés is. Ebben a rendeletben található a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szabályanyag is, tekintettel arra, hogy 2013. 
január 1. napjától ez a 

Javaslom, hogy a közszolgáltatás ellátására most 1 év határozott időtartamra kössön az 

tevékenység az önkormányzat által ellátandó kötelező közszolgáltatás 
lett.  
Az erről szóló előterjesztés már tartalmazza a HBVSZ Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatósága 
által megküldött tájékoztatást, miszerint a közszolgáltatás elvégzését vállalják, az ehhez 
szükséges díjkalkulációt elkészítették.  
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önkormányzat szerződést, annak érdekében, hogy a kötelező önkormányzati feladat ellátása 
biztosított legyen.  
A jövőre nézve pedig pályáztatás útján válassza ki az önkormányzat ezen közszolgáltatás 
ellátására leginkább alkalmas közszolgáltatót.  
 
A Korm. rendelet tartalmazza a közszolgáltatási szerződés részletes tartalmi elemeit.  
Az ennek megfelelően elkészített közszolgáltatási szerződés később kerül kiküldésre, és a 
határozat-tervezet mellékletét fogja képezni. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 20. 
 
 
 
                  Dr. Fülöp Erik 
         polgármester 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

………/2014. (……..) Kt. számú 
határozata 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-a alapján, valamint a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 44/C. § (1) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 
 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátására a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t 
(székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) jelöli ki, a közszolgáltatási 
szerződés megkötésének időpontját kezdődően 1 év határozott időtartamra. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a HBVSZ Zrt.-t; 
3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt és jelen határozat mellékletét 

képező közszolgáltatási szerződés aláírására. 
4. felkéri a polgármestert, hogy legkésőbb 2014. decemberéig készítse elő „a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel” kapcsolatos közszolgáltatás ellátására 
vonatkozó pályázati felhívást, és terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 
 
 

Határidő:  
1-3. pont esetében  azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik 

                   polgármester 
 

4. pont esetében   2014. december 31.   Felelős: Dr. Fülöp Erik 
                        polgármester 



 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 
 

mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., 
képviselője: Dr. Fülöp Erik polgármester), mint Megrendelő, (a továbbiakban Önkormányzat), 
másrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 
1., képviselője: Will Csaba igazgatósági elnök), mint kizárólagosan jogosult közszolgáltató (a 
továbbiakban Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételekkel.  
 
 

I. Preambulum 
 

1.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 
11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. §-ában 
foglaltak alapján önkormányzati feladatellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtése közfeladat kötelező közszolgáltatás keretében Tiszavasvári Város közigazgatási 
területén történő ellátása céljából a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos önkormányzati közfeladat 
ellátására. 
 
2.) Felek ezen közfeladat-ellátási (továbbiakban: közszolgáltatási) szerződésben rögzítik a 
közfeladat ellátásával összefüggő, őket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket.   
 
 

II. Általános rendelkezések 
 

1.) A közszolgáltatással ellátandó közfeladat terjedelme 
 
1.1. A közszolgáltatás kiterjed Tiszavasvári város közigazgatási területén keletkező, nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíznek Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló ……………… önkormányzati 
rendelete III. Fejezetében meghatározott ártalmatlanítási helyre történő elszállítására.  
 
1.2.  Közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével 
kapcsolatban a szerződés 1.1 pontjában meghatározott tevékenysége Tiszavasvári Város közigazgatási 
területén, a közcsatornára rá nem kötött ingatlanon keletkezett vagy a helyben való engedélyezett 
módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett és az ingatlantulajdonos által összegyűjtött és a 
Közszolgáltatónak átadott háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására terjed 
ki, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelező igénybevételéről szóló …… önkormányzati rendelete III. Fejezetében foglaltak szerint.  
 
1.3. Közszolgáltató az 1.1 pontban meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét Tiszavasvári Város közigazgatási területén kizárólagos 
jelleggel látja el. 
 
1.4. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Tiszavasvári 
Város közigazgatási területén kötelező közszolgáltatás ellátására 2014. április 1. napjától 2015. április 
1. napjáig jogosult és köteles. 
 
1.5. Az Önkormányzat Tiszavasvári Város közigazgatási belterületén a szerződés 1.1 pontjában 
meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló tevékenység 
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gyakorlását ezen közszolgáltatási szerződés fennállásának az ideje alatt harmadik személyek részére 
nem engedélyezi.  
 
1.6. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. mint Közszolgáltató a szerződés 1.1 
pontjában meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek ezen szerződésben 
meghatározott feltételek szerinti begyűjtésére, ártalmatlanítási helyre történő szállítására vonatkozó 
közszolgáltatás ellátását elvállalja. 
 
 

III. A Közszolgáltató kötelezettségei 
 

1.) Hatósági engedély 
 
1.1. A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló műtárgyból történő eltávolításához, 
elszállításához, ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséhez szükséges érvényes környezetvédelmi 
hatósági engedéllyel és a Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől 
beszerzett, a tevékenység végzésére vonatkozó nyilvántartásba vételi igazolással.  
 
2.) A Közszolgáltatás ellátása 
 
2.1. Közszolgáltató Tiszavasvári Város közigazgatási területén ezen szerződésben meghatározott nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló tevékenységet, illetve az erre 
irányuló – az érintettek részére kötelezően igénybe veendő – közszolgáltatást a közszolgáltatás 
időtartama alatt folyamatosan és teljes körűen látja el. 
 
2.2. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére e szerződésben 
meghatározott közszolgáltatást a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek részére úgy teljesíti, 
hogy a közműpótló létesítményben lévő háztartási szennyvíz kiürítését az ingatlantulajdonos 
bejelentésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül elvégzi. A háztartási szennyvíz 
ártalmatlanításra történő átadási helye: az ingatlanhoz tartozó közműpótló létesítmény helye.  
 
3.) A közszolgáltatás technikai és személyi feltételei 
 
3.1 Közszolgáltató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló ….. önkormányzati rendelete III. Fejezetében 
meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására irányuló 
közszolgáltatást Tiszavasvári Város közigazgatási területén a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 6. §-
ában és az erre vonatkozó további ágazati jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő 
szállítóeszközzel köteles ellátni. 
 
3.2 A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 
közszolgáltatást alvállalkozók bevonásával végzi. A Közszolgáltató által használt szállítójárműveknek 
alapfelszereltségükben alkalmasnak kell lenniük az ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására 
alkalmas közműpótló létesítményeinek a kiürítésére. A szállítójárműveknek alapfelszereltségükben 
legalább 30 méter hosszú szívócsővel kell rendelkezniük és alkalmasnak kell lenniük 5 méter 
mélységből a szennyvíz kiürítésére (szippantására).  
 
3.3 Közszolgáltató és alvállalkozói valamennyi gépjárművét fel kell szerelnie a helyszíni 
elszámolásra alkalmas hitelesített, számlázás alapját képező mérőberendezéssel, mely a fogyasztó 
számára is leolvasható helyen elhelyezett kijelzővel rendelkezik.  
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3.4 Közszolgáltatónak rendelkeznie kell olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a 
közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező 
környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek. 
 
3.5 Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges informatikai 
háttérrel, olyan számítógépparkkal, amely alkalmas a megrendelői adatbázis kezelésére, a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által szolgáltatott adatok tárolására, kezelésére, 
továbbá rendelkeznie kell a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási 
rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel. A Közszolgáltató 
köteles a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni és 
nyilvántartási rendszert működtetni.  
 
3.6 Közszolgáltató köteles biztosítani folyamatos rendelkezésre állással Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló ….. önkormányzati rendelet III. Fejezetében meghatározottak szerinti közszolgáltatás 
teljesítéséhez a szükséges számú, valamint a Közszolgáltatóra, mint gazdálkodó szervezetre 
vonatkozó egyéb jogszabályi feltételeknek megfelelő képzettségű szakembereket, így 
- a szennyvízürítést végző és a szállító járművet vezető személyt vagy személyeket, 
- a közszolgáltatás igénybevételére irányuló megrendeléseket regisztráló, a szolgáltatást 
számlázó és a teljesítést ütemező személyeket, 
- az adatszolgáltatást és adatkezelést, valamint a statisztikai adatszolgáltatást végző személyeket.  
 
3.7 Közszolgáltató a közszolgáltatásnak a jogszabályokban foglalt feltételek szerinti ellátásához 
szükséges fejlesztéseket, továbbá a szolgáltatás iránt esetlegesen megnövekvő igények kielégítéséhez 
elengedhetetlen bővítéseket elvégzi.  
 
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási célú végleges elhelyezése 
 
4.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében begyűjtött és elszállított háztartási szennyvizet 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló ….. önkormányzati rendelete III. Fejezetében kijelölt – a szerződés … fejezet 
… pontjában megnevezett – befogadó műtárgyba köteles leüríteni.  
 
4.2 Közszolgáltató köteles betartani a szennyvizet befogadó műtárgy üzemeltetésére vonatkozó 
előírásokat, különösen annak üzemelési idejére, illetve a népegészségügyi és biztonsági előírásokra 
vonatkozóan. 
 
4.3 Közszolgáltató a közcsatornával el nem látható ingatlanokról történt szennyvíz beszállítás után 
járó esetleges költségvetési támogatás igénylésének elszámolásához a szükséges adatokat vezeti.  
 
 
5. A Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége 
 
Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről a közszolgáltatás teljesítéséről és 
tapasztalatairól, valamint a Vgt. 44/H. § (1) bekezdése szerint részletes költségelszámolás 
elkészítésével a tárgyévet követő év március 31-ig írásban beszámol Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének.  
 
6. A Közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége 
 
6.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását szabályozó Vgt. 44/E §-a szerinti, a közszolgáltatási 
díjhátralékos ingatlantulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatást köteles teljesíteni Tiszavasvári Város 
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Jegyzője részére. Közszolgáltató a működésére érvényes számviteli és egyéb jogszabályban előírt 
nyilvántartást köteles vezetni.  
 
6.2. Közszolgáltató az általa 6.1. pontban meghatározott adatnyilvántartást az információs 
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a 
végrehajtási rendeletében foglaltak alkalmazásával, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi 
és szerződéses rendelkezések betartásával köteles végezni. 
 
7. A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tájékoztatása 
 
7.1. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 
közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat egyenként írásban vagy felhívás 
közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására történő rendelkezésre állásról, a 
közszolgáltatásra irányuló közüzemi szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás megrendelésének a 
módjáról.  
 
7.2. Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő információkat az ingatlantulajdonosok 
tájékoztatása végett köteles minél szélesebb körben, az ügyfélszolgálatánál jól látható helyen és az 
internetes honlapján közzé tenni.  
 
8. Fogyasztói kifogások, észrevételek intézése 
 
8.1. Közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton az ingatlantulajdonosi panaszokat felvenni, azokat 
nyilvántartani – amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen kivizsgálni és nyomban 
megválaszolni – a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti határidőben kivizsgálni és az 
ingatlantulajdonost erről igazolható módon tájékoztatni.  
 
8.2. Közszolgáltató köteles szabályozni az általa nyújtott közszolgáltatással kapcsolatos kifogások és 
észrevételek elintézésének a rendjét. 
 
 

IV. Az Önkormányzat kötelezettségei 
 
1.) Az Önkormányzat közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos kötelezettségei 
 
1.1. Az Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
elszállítására vonatkozó közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása, illetve az egyedi közüzemi 
szerződés megkötése érdekében rendeletben állapítja meg a közszolgáltatással összefüggő, a Vgt. 
44/C. §. (2) bekezdése szerinti személyes adatok szolgáltatásának és kezelésének a rendjét. 
  
1.2. Az Önkormányzat kötelessége a településen működtetett különböző közszolgáltatások 
összehangolásának elősegítése.  
 
1.3. Az Önkormányzat kötelessége a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának 
biztosítása.  
 
2.)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadó helyének kijelölése 
 
2.1. Az Önkormányzat a Tiszavasvári közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ártalommentes végleges elhelyezésére, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó Tiszavasvári 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló …. önkormányzati rendelete III. Fejezetében kijelölt átadási helyként a 



 5 

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett Tiszavasvári szennyvíztisztító 
telepét (tiszavasvári 0296/13 hrsz) jelölte ki.  
 
2.2. Az Önkormányzat a rendeletében határozza meg – többek között – a közszolgáltatási díj 
megfizetésének szabályait és a közszolgáltatás díjának legmagasabb mértékét.  
 
 

IV. A Közszolgáltatás finanszírozása és a közszolgáltatási díja 
 
1.)  A Közszolgáltatás finanszírozásának elvei 
 
1.1. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 
irányuló közszolgáltatást az Önkormányzat által a közszolgáltatással arányosan megállapított 
közszolgáltatási díj bevételekből fedezi. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást igénybe vevő 
ingatlantulajdonosok fizetik meg.  
 
1.2.  Közszolgáltató a közszolgáltatást megvalósításához és ezen szerződésben meghatározott 
színvonalon történő fenntartásához szükséges tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal és 
pénzeszközökkel rendelkezik. A közszolgáltatásba bevont tárgyi eszközöknek a hosszú távú 
fenntartását és fejlesztését Közszolgáltató a közszolgáltatási díjbevételeiből fedezi.  
 
1.3. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, 
illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt.  
 
1.4. A közszolgáltatás díját a Vgt. 44/D. §-ában foglalt következő alapelvek figyelembevételével 
kell megállapítani. 

a.) A fizetendő díjnak az összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányosnak kell 
lennie.  

b.) A díj megállapításánál figyelemmel kell lennie a keletkezett háztartási szennyvíz 
mennyiségére, a közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos 
ráfordításokra (ezen belül a begyűjtés költségeire, a közszolgáltatás fejleszthető 
fenntartásához szükséges költségekre, a közszolgáltatás megkezdését megelőzően 
felmerülő és a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeire).  
 

1.5.  A közszolgáltatás díját a ………. önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
 

A díjról a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtését követően haladéktalanul, a helyszínen számlát kiállítani, melynek 
alapján az ingatlantulajdonos, a számla kézhezvételével egyidejűleg köteles a díjat megfizetni.  
 
1.6. Az Önkormányzat a közszolgáltatásért fizetendő ellenszolgáltatást a Vgt. 44/D. §-ában 
meghatározott szabályok szerint, a Közszolgáltató által elkészített – részletes költségelemzést is 
tartalmazó – javaslat alapján, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló …… 
önkormányzati rendeletben egy éves díjfizetési időszakra állapítja meg. A közszolgáltatás díját 
meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását (módosítását) megelőzően, minden év október 31. 
napjáig a Közszolgáltató a Vgt. 44/D. (7) bekezdése szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D. §. 
(1) – (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készíteni. 
  
1.7. Az érintett ingatlantulajdonosok az esetleges központi költségvetési támogatással csökkentett 
összeget fizetik meg a közszolgáltatásért a Közszolgáltató részére. 
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1.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatásért az 
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az erre megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás 
egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.  
 
1.9.  A Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a Vgt. 44/E. §-ában 
meghatározott szabályok szerinti intézkedik. 
 
 

V. Teljesítési segéd vagy közreműködő igénybevétele 
 
1.) Általános felhatalmazás 
 
1.1. Közszolgáltató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló … önkormányzati rendelet III. Fejezete szerinti 
közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt, alvállalkozót vagy teljesítési segédet vehet igénybe.  
 
1.2.  A közreműködő, az alvállalkozó vagy a teljesítési segéd kiválasztása, irányítása és a 
tevékenységének felügyelete a Közszolgáltató feladata. Közszolgáltató a közreműködő vagy a 
teljesítési segéd tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik.  
 
1.3. Közszolgáltató garantálja, hogy a közreműködő, az alvállalkozó vagy a teljesítési segéd a 
közszolgáltatás ellátásához szükséges szakmai és jogszabályokban megfogalmazott egyéb 
alkalmassági feltételekkel rendelkezik, és alkalmazásuk nem eredményezi sem a szolgáltatás, sem a 
szolgáltatás minőségi szintjének a csökkentését, nem jár díjemeléssel, illetve nem keletkeztet az 
Önkormányzatot terhelő díjkompenzációs kötelezettséget. 
 

 
VI. A szerződés megszűnése 

 
1.) A közszolgáltatási szerződés megszűnése 
 
1.1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

- a felek közös megegyezésével 
- a szerződésben meghatározott időtartam lejártával 
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével 
- bármelyik fél felmondásával. 

 
1.2. A közszolgáltatási szerződés a Felek egyező akaratából közös megegyezéssel, az új 

közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem 
veszélyeztető módon szüntethető meg.  
 

1.3. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés 
létrejöttét követően megalkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy 
változtathatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése 
körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.  
 

1.4. Közszolgáltató a szerződést a Vgt. 44/G. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint a 
közszolgáltatás megkezdését követően az előző pontban meghatározott körülmények 
bekövetkezésén túl akkor mondhatja még fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott kötelezettségét – Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti (súlyos 
szerződésszegés) és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz és akadályozza a közszolgáltatás 
teljesítését.  
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1.5. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést a Vgt. 44/D. §. (3) bekezdésében foglaltak 

szerint felmondhatja, ha a Közszolgáltató a feladatai ellátása során a környezet védelmére és a 
vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait 
súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja. Az 
Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségei 
súlyos és felróható megsértése esetén szintén felmondhatja a közszolgáltatási szerződést (súlyos 
szerződésszegés).  

 
1.6. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül a Feleknek minden olyan felróható magatartása, amely 

a szerződésben, illetve a szerződésben jelzett jogszabályok által meghatározott kötelezettségeinek 
a megsértését eredményezi úgy, hogy ez a másik számára súlyos anyagi és erkölcsi 
érdeksérelemmel jár. 

 
1.7. A felmondás minden esetben írásban érvényes. 

 
1.8. A felmondási idő: 3 hónap (Vgt. 44/G. § (5) bekezdés) 

 
1.9. Felek az előző pontban meghatározott időtartam alatt is kötelesek a közszolgáltatás 

folyamatosságát biztosítani és a jogszabályban, valamint a szerződésben meghatározott 
fenntartásához szükséges – a szerződésben vállalt – kötelezettségeket teljesíteni. 

 
 

VII. Egyéb rendelkezések 
 
1. Bizalmas információk 
 

1.1. Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződéssel kapcsolatban a tudomásukra jutott bizalmas 
információkat, elsősorban az üzleti vagy szolgálati titkot. 
 
1.2. Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, és felel azért, hogy a bizalmas információkat és az 
üzleti vagy szolgálati titkot az esetleges közreműködő, teljesítési segéd vagy alvállalkozó is 
bizalmasan kezelje. 
 
1.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szereplő bizalmas információkat 
harmadik személy előtt csak azt követően tárják fel, hogy arról a másik féllel egyeztettek. 
 
2. Adatvédelem 
 
2.1. Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvényben foglaltak szerint kezelik, és továbbítják a szerződés teljesítésével, illetve a 
közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk keletkező személyes és üzleti vagy szolgálati titkokat 
képező adatokat. 
 
2.2. Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a nem 
megfelelő adatkezelés vagy adatvédelem folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél 
keletkezik. 
 
3. Együttműködés, viták rendezése 
 
3.1. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük elvárható módon, 
jóhiszeműen együttműködnek. 
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3.2. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, bármely vitát a Felek kötelesek egyeztető 
tárgyaláson rendezni. A vitás kérdések egyeztetését bármelyik fél írásban a Közszolgáltató 
vezetőjéhez, illetve az Önkormányzatot képviselő polgármesterhez intézett levélben kezdeményezheti. 
Az egyeztető tárgyalást a Felek a lelhető legközelebbi időpontban folytatják le. 
 
3.3. Amennyiben a 3.2. pontban írt egyeztető tárgyalásokon a vitás kérdést felek nem tudják rendezni, 
akkor a vita eldöntését bármelyik fél a ………………….. Járásbíróságtól, mint erre kizárólagos 
illetékességgel rendelkező bíróságtól kérheti. 
 
 

VIII. Záró rendelkezések 
 
1. Felek ezen közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt igazolt 
képviselőjük útján helybenhagyólag írják alá. 
 
2. Jelen szerződés 5 példányban készült, amelyet a Felek képviselői eredetiben írtak alá. 
 
3. Jelen szerződés a Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő – testületének …../2014 (…) Kt. 
számú határozatán alapul. 
 
Tiszavasvári, 2014. 
 
 

____________________________ 
Dr. Fülöp Erik 
polgármester 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

____________________________ 
Will Csaba 

igazgatósági elnök 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én tartandó ülésére      

 
 
Az előterjesztés tárgya: a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel 
kötött megbízási szerződés ismételt meghosszabbítása 
 
Melléklet: megbízási szerződés-tervezet 
 
Az előterjesztés előadója: Dr. Fülöp Erik polgármester  
 
Az előterjesztés témafelelőse: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Ügyirat száma:                        1511-6/2014. 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. sz. melléklet 2.2.18. pontja 
Szociális és Humán Bizottság SZMSZ 3. számú melléklet 3.6.8. pontja 
  
 

 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 

  
   
   
 

Tiszavasvári, 2014. március 19. 

Egyéb megjegyzés:  
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 

 
  

                                                                             Gazdagné Dr. Tóth Marianna 
 témafelelős 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu  
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna 
 

ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testülethez - 

A ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés ismételt 
meghosszabbításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata és a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. közötti 
megbízási szerződés a testület 291/2013. (XI.28.) Kt. számú határozatával 2014. április 30. 
napjáig meghosszabbításra került. 
 
A képviselő-testület 24/2014. (I.30.) Kt. sz. határozatával döntött a központi háziorvosi 
ügyelet vállalkozásba adásához szükséges közbeszerzési eljárásra irányuló ajánlattételi 
felhívás kiírásáról. A felhívás megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában. Az ajánlattételi 
határidő: 2014. április 10. 10:00 óra.  
Az ajánlattételi felhívás kiírásáról szóló előterjesztésben az szerepelt, hogy az ajánlattételi 
határidő várhatóan 2014. március 24. napja lesz. Ebben az esetben április első napjaiban 
tudott volna a közbeszerzési eljárás eredményéről dönteni a testület és a nyertesnek közel 1 
hónapja lett volna arra, hogy a feladatellátáshoz szükséges működési engedélyt megszerezze. 
Azonban az ajánlattételi felhívásnak az Unió hivatalos lapjában történő megjelenésének 
időpontjára nincs ráhatásunk és az később került közzétételre, mint ahogy arra a közbeszerzési 
szakértő számított. Emiatt az ajánlattételi határidő is tolódott 2014. április 10.-ére, mely bő 2 
hetes csúszást jelent. 
A közbeszerzési szakértő tájékoztatása szerint – amennyiben nem fog sor kerülni hiánypótlás 
kiküldésére – legoptimálisabb esetben is 2014. április 28-án lehetne szerződést kötni a 
nyertessel, aki majd csak ezt követően tudja a működési engedélyezési eljárást megindítani az 
OEP-nél, ahol az erre irányadó ügyintézési határidő 30 nap. 
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat és a ROJKO-MED Kft. közötti megbízási szerződés 
2014. április 30. napjáig szól, indokolt azt meghosszabbítani, annak érdekében, hogy az 
ügyeleti feladatellátás ne maradjon megoldatlanul a városban. 
Javaslom, hogy a szerződést 2 hónappal, azaz 2014. június 30. napjáig kerüljön 
meghosszabbításra. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet 
elfogadására. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19. 
 
 

Dr. Fülöp Erik  
 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
...../2014. (III.27.) Kt. sz.  

határozata  
 

a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet ellátása érdekében a ROJKO-MED 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés meghosszabbításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tiszavasvári Többcélú 
Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális Egészségügyi és Szolgáltató Központja 
jogutód intézményének – a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgáltató Központnak - fenntartója az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás és a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság között 2012. február 27. napján létrejött és a Tiszavasvári 
Többcélú Kistérségi Társulás 58/2012. (VI.14.) sz. határozatával módosított  
- megbízási szerződés 4. A szerződés időtartama pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„A szerződés 2013. július 1. napjától a Tiszavasvári és Szorgalmatos illetékességi területére 
kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működésének egyes szervezési kérdéseiről 
szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet 
ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, de legfeljebb 2014. június 30-
ig terjedő időszakra jön létre.” 
 
 
2.) Elfogadja a határozat-tervezet mellékletét képező, módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt megbízási szerződést 
 
 
3.) Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés 
aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal                            Felelős:  Dr. Fülöp Erik 
              polgármester 
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…./2014.(III. 27.) Kt. sz. határozat melléklete 

 
 (Egységes Szerkezetben) 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

amely létrejött egyrészről 
   Név: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 
   Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
   számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja 
   bankszámlaszám: 11744144-15404761 
   adószám: 15732468-2-15 
   képviselő: dr. Fülöp Erik polgármester 
 
mint megrendelő továbbiakban: Megbízó,  
 
másrészről 

Név: ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

 
Székhelye: 4558. Ófehértó, Besenyődi u. 11. 
adószám: 12451245-1-15 
cégjegyzék száma: 15-09-075623 

   képviselő: Dr. Rojkó László 
   számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Nyíregyházi fiókja  
   bankszámlaszám: 11744003-20374725 
 
mint vállalkozó továbbiakban: Megbízott 
 
között, az alábbi feltételekkel: 
 

1. Preambulum 
 
Szerződő Felek megállapítják, hogy a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás által 
meghirdetett, „Tiszavasvári központtal működő, Tiszavasvári és Szorgalmatos 
Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004, (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint 
működő központi háziorvosi ügyelet ellátása” tárgyú, - a 2003- évi CXXIX. törvény (Kbt.) 
harmadik rész, VI. fejezet, 22. cím, 251.§ (2) bekezdés szerint lefolytatott általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás eredményeként Megbízott 2012. január 20-án benyújtott ajánlatával 
elnyerte a szolgáltatás teljesítésének jogát. 
 
 

2. A szerződés tárgya 
 

2.1.  Tiszavasvári központtal működő, Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok 
illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint működő 
központi háziorvosi ügyelet ellátása. 
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2.2.  Az Ajánlattételi felhívás dokumentációja, és a Megbízott ajánlata teljes egészében 
részét képezi jelen szerződésnek. A felek kijelentik, hogy azok teljes terjedelemben 
rendelkezésükre állnak. 
 
Megbízó a Megbízottal kötött jelen szerződés alapján átadja a Tiszavasvári és 
Szorgalmatos önkormányzatai közigazgatási területének központi ügyelet ellátásának 
feladatait. 

 
 

3. Fizetési feltételek, megbízási díj: 
Megbízó a megbízási szerződés hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy az 
ügyelet ellátására nyújtott OEP finanszírozási összeg közvetlenül a Megbízott: OTP Bank 
Nyrt. Nyíregyházi fióknál vezetett 11744003-203747285 számú bankszámláján kerüljön 
jóváírásra. Az orvosi ügyelet ellátásának OEP finanszírozáson felüli részét Megbízott havonta 
közvetlenül számlázza a Megbízónak. Megbízó a kifizetésnél a Kbt. 305. §. (3)-(7) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel jár el. 
 
Megbízott az OEP finanszírozás összegéről annak megérkezését követő 15 napon belül 
köteles írásbeli tájékoztatást adni a Megbízónak.  
(Kbt. 305. § (3) bekezdése rögzíti, hogy  az ajánlatkérőnek szerződő fél, illetőleg – európai 
uniós támogatások esetén szállítói kifizetése során -  a kifizetésre köteles szervezet a § 
alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok 
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattévőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora 
összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a 
velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló 
szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen 
számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 
haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő 
felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele 
munkaviszonyban vagy egyéb foglakoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket 
illeti meg; 

d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon 
belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozókat, illetve 
szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy 
részét) visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 
másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes 
adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak 
érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az 
ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az 
alvállalkozónak]; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére 
vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt 
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napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal 
szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti 
kötelezettséget nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi 
és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó 
vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerinti bejelentett összegre 
vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén 
a d) pont szerinti határidő negyvenöt nap. 
 

(4)  A (3) bekezdéstől akkor lehet eltérni, ha törvény eltérően rendelkezik. Továbbá a felek a 
(3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében is 
megállapodhatnak. Az Art. 36/A §-ának (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel 
szemben csak a (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevői számlára lehet alkalmazni. 

 
(5) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél, 

minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a (3), (4) bekezdést. 
 
Megbízó felhívja a Megbízott figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás 
rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia. 
 
3.2. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötést követően jelen szerződés 1. 
számú mellékletében szereplő felhatalmazó levelet kiállítja/átadja és tudomásul veszi illetve 
hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott- kizárólag a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti  feltételek 
teljesülésének esetén- azt felhasználja, Megbízó számlájával szembeni azonnali beszedési 
megbízás érvényesítéséhez. 
 
3.3. Megbízott kinyilatkozza, hogy számlakifogás fennállta esetén nem jogosult jelen 
szerződés mellékletében szereplő felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedést foganatosítani. E 
nyilatkozat megszegése esetén Megbízó jogosult a Megbízott által szabálytalanul beszedett 
összeg fizetési meghagyással történő visszakövetelésére. Megbízott köteles a fizetési 
meghagyás alapján a visszafizetésre. 
 
Megbízott tudomásul veszi, hogy az inkasszót, csak az ellenszolgáltatás azon része 
tekintetében lehet benyújtani, amit a Megbízó nem fizetett ki, ha a Megbízott az 
alvállalkozóknak járó díjat átutalta az alvállalkozóknak és ezt a Megbízó felé igazolta. 
 
 

4. A szerződés időtartama: 
 

A szerződés 2013. július 1. napjától a Tiszavasvári é s Sz orgalmatos i lletékességi 
területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működésének egyes szervezési 
kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi 
ügyelet e llátására k iírt közbeszerzési e ljárás e redményes l efolytatásáig, de  l egfeljebb 
2014. június 30-ig terjedő időszakra jön létre. 

 
 
 
 



 7 

5. A beszerzés mennyisége: 
 
Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok felnőtt-, és háziorvos körzetre kiterjedő 
illetékességi területére vonatkozó központi háziorvosi ügyelet (felnőtt, gyermek) ellátásában 
érintett teljes lakosság 14282 fő+ 5 % (tiszavasvári 13273 fő, Szorgalmatos 1009 fő); 
 

6. A felek jogai és kötelezettségei: 
 
 

6.1. Megbízott vállalja, hogy Tiszavasvári és Szorgalmatos együttműködő településeinek 
lakossága részére központi ügyeletet biztosít, a Megbízó által a közbeszerzési 
dokumentációban részletezettek alapján. 

 
Megbízott vállalja az ügyeleti ellátás biztosítását,  
hétköznap: 18.00 órától 07.30. óráig,  
munkaszüneti- és ünnepnapokon: 08.00 órától-08.00 óráig. 
 

6.2. Megbízó a Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatti központi rendelőben található 
Ügyeleti Rendelőt (8 helyiségből álló, összesen 94.06 m2) és az orvosi ügyeleti 
feladatok ellátására szolgáló tárgyi eszközeit (2. számú melléklet) a feladatellátás 
időszakára, annak biztosítása céljából, a Megbízott ingyenes használatba adja. 
 

6.3. Megbízott kötelezettsége az ügyeleti rendelő tisztántartása, valamint a veszélyes 
hulladék elszállíttatása, az ezekkel kapcsolatos költségek szintén az Ajánlattevőt 
terhelik (takarítószemélyzet, takarítószerek, WC papír, kéztörlő, szappan biztosítása a 
betegek által használt WC-ben, valamint a keletkezett veszélyes hulladék 
elszállíttatásával kapcsolatos költségek) 
 

6.4. A kis értékű eszközök pótlása a Megbízott feladata és költsége. 
 

6.5. Megbízó megfelelő műszaki állapotú gépkocsit ad át a Megbízottnak. A használatba 
adott gépjármű üzemeltetésének, fenntartásának költsége a Megbízottat terheli, viselni 
tartozik az üzemben tartót terhelő felelősséget, és köteles a gépjárműre Casco 
biztosítást kötni, melynek kedvezményezettje a Megbízó. 
 

A gépkocsivezető biztosítása a Megbízott feladata és őt terhelik foglalkoztatásával 
kapcsolatos költségek is. 
 

6.6.  Jelen szerződés mellékletében felsorolt vagyontárgyakat a Megbízott a Tiszavasvári 
Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja vezetőjétől leltár 
szerint veszi át és azokat köteles kellő gondossággal használni, állagukat megőrizni. 
Megbízott az általa átvett vagyontárgyak állagának megóvásáért felel, kivéve a 
rendeltetésszerű használatból származó természetes elhasználódás következtében 
jelentkező állagromlást, vagy megsemmisülést. 

 
6.7.  Az amortizálódott nagy értékű eszközök pótlásáról az aktuális finanszírozási, 

pályázati feltételeknek megfelelően külön megállapodást kell készíteni. 
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6.8. Megbízott az átengedett orvosi ügyeleti rendelőt kizárólag a szerződésben foglalt 

feladatokra használhatja, bérbeadási, albérletbe adási vagy más célra hasznosítási jogot 
nem szerez. Amennyiben a Megbízott a rendelőben további orvosi tevékenységet kíván 
folytatni, ahhoz a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 
Központja vezetőjének írásos hozzájárulása szükséges. 
 

6.9. A központi orvosi ügyeleti szolgálatot a Megbízott elsődlegesen vállalkozásának 
személyesen közreműködő tagjai és megbízási vagy munkajogi jogviszony alapján 
külső orvosok útján látja el. 
 

6.10. A Megbízott az ügyeleti szolgálatot megfelelő végzettséggel és engedéllyel 
rendelkező ügyeleti ellátásban jártas orvosokkal köteles ellátni, valamint vezeti a 
szükséges nyilvántartásokat, és ellátja az ügyelettel kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségeit a szakhatóságok és a finanszírozó, valamint a Megrendelő irányában. 
 

6.11. Megbízott köteles a következő havi ügyeleti orvosi beosztást előző hónap 15. 
napjáig eljuttatni a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 
Központja vezetőjének. 
 

6.12. Az ügyeletes orvos munkája során nevét feltüntető kitűzőt köteles hordani, 
nevét a várószobában jól látható helyen fel kell tüntetni. 
 

6.13. A megbízott elkészíti az ügyeletben dolgozók színvonalas munkájának 
biztosításához a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 
Központja vezetőjével egyeztetett tartalmú ügyeleti működési szabályzatot. 
 

6.14. A Megbízott jelen szerződéshez fénymásolatban csatolja a 
felelősségbiztosításáról szóló kötvényt, egyúttal vállalja, hogy a szerződés aláírásától 
számított 15 napon belül bemutatja az ügyeleti gépjárműre kötött Casco biztosítás 
kötvényét. 

 
6.15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Áht.) 53.§ (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megbízott tárgyév december 31. napjáig 
köteles összesített pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4.) részére a Megbízó által utalt OEP finanszírozási összegen felüli 
támogatásról, annak felhasználásáról. 

 
6.16. Az Áht. 54.§-ában foglaltak alapján Megbízott köteles Megbízóval 

együttműködni, a Megbízó általi ellenőrzést végzők képviselőit ellenőrzési 
munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 
vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha Megbízott az ellenőrzés során felróható 
magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, Megbízó jogosult a 
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támogatástól történő elállásra, mely esetben Megbízott az addig igénybe vett 
költségvetési támogatást köteles visszafizetni. 

 

7. Amennyiben Megbízott jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan és 
szándékosan megszegi a Megbízó a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali 
hatállyal megszüntetheti. A rendkívüli felmondás alapjául szolgáló szakmai és 
orvosetikai kérdések súlyosságának megítélése vonatkozásában a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Orvosi Kamara állásfoglalása az irányadó. 

 
8. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, amennyiben jelen szerződésükben szabályozott 

bármely kérdés utóbb jogszabályváltozás folytán, annak módosítása nélkül 
jogszabállyal ellentétessé válna, vagy azzal kapcsolatban kiegészítésre szorul, 
kölcsönösen kezdeményezik a szerződésmódosítást és annak megtörténtéig a szerződés 
a hatályos rendelkezésekkel együtt érvényes. 
 

9. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen megbízási szerződéssel összefüggésben 
felmerülő mindennemű jogvitákban előzetes egyeztetést tartanak, törekednek a jogvita 
peren kívüli egyezséggel történő rendezésre s kizárólag ennek eredménytelensége estén 
fordulnak bírósághoz. 

 
 

10.  Szerződés módosítása: 
 

A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő 
felek egyetértésével, a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 303. § alapján lehetséges. 
 

11. Záró rendelkezések 
 
11.1.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv, illetve 

a hatályos egészségügyi, valamint társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók. 
 
11.2. Jogvita esetén a szerződő felek kikötik a Nyíregyházi városi Bíróság kizárólagos 

illetékességét. 
 
11.3. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írtak alá 
 

Jelen megbízási szerződést módosított tartalommal egységes szerkezetbe foglaltan 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a ………/2014. (…….) Kt. sz. 
határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét 
jelen szerződés aláírására. 

Tiszavasvári, 2014. ………………... 
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  Dr. Fülöp Erik      Dr. Rojkó László 
                polgármester              ügyvezető 
  

Tiszavasvári Város Önkormányzata  ROJKÓ-MED Tanácsadó és      
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
 

           Megbízó       Megbízott 
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ELŐTERJESZTÉS  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2014. március 27-én tartandó ülésére      
 
 
 
 
Az előterjesztés tárgya: A Tiszalöki Mentőállomás támogatása 
 
Melléklet: Beszámoló a határozat-tervezet mellékleteként 

 
Az előterjesztés előadója: dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Az előterjesztés témafelelőse:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  
 
Az előterjesztés ügyiratszáma: 333/2014. 
 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. sz. melléklet 2.1.49. pontja 

  
 
 

Név 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 

Titulus Elérhetősége 
   
 
 
Egyéb megjegyzés:  
…………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19.                                   
 
 

            Gazdagné dr. Tóth Marianna 
                                                                                                      témafelelős 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

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

                                                                                                Polgármester 

: Gazdagné dr. Tóth Marianna 
 

ELŐTERJESZTÉS  
- a Képviselő-testülethez -  

A Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Országos Mentőszolgálat Tiszalöki Mentőállomásának vezetője Juhász Norbert azzal a 

kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy lehetőségéhez mérten támogassa a 

mentőállomást.  

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy önkormányzatunk 2013-ban 150.000,-Ft-tal 

támogatta a mentőszolgálatot az esedékessé vált felújítás munkálatok elvégzéséhez. A 

150.000,-Ft-os támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámoló, valamint az 

állomásvezető 2014. február 5-én kelt levele jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Tekintettel arra, hogy a Tiszalöki Mentőállomás a térség, így Tiszavasvári lakosait is ellátja 

javaslom 100.000,-Ft összeggel való támogatásukat. A támogatási szerződés megkötésére a 

támogatás összegének  a költségvetési rendeleten történő átvezetését követően kerülhet sor. 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19. 
 
 
 
 

 Dr. Fülöp Erik 
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A Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról szóló előterjesztés melléklete  
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

...../2014. (III.27.) Kt. sz. 
Határozata 

 
A Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Tiszalöki Mentőállomás 
támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kinyilatkozza, hogy 2014-ben 100.000,-Ft-tal kívánja támogatni az Országos Mentőszolgálat 
Tiszalöki Mentőállomását a Tiszalökért Közalapítványon keresztül. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosítását követően az összeg átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
 
Határidő: 2014. május 30.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
 
Felkéri a jegyzőt, tegyen javaslatot a költségvetési rendelet módosítására a szükséges fedezet 
érdekében. 
 
 
Határidő: 2014. április 30.    Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 
2014. március 27-én 

tartandó ülésére      
 

 
Az előterjesztés tárgya:  

A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek Vasvári Pál Múzeum részére történő 
bérbeadása 

  
 
 

 
A napirend előterjesztője (előadó):                      Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

Az előterjesztést készítette (témafelelős):  Gulyásné Gáll Anita 
 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. sz. melléklet 2.1.16. 
 
 
 
Az előterjesztés iktatószáma: 1888/2014. 
 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek

Baloghné Szűcs Zsuzsanna múzeumvezető 

:  
 

info@vasvaripalmuzeum.hu 
 
Egyéb megjegyzés: - 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19.  
 
 
 
                          Gulyásné Gáll Anita 
 témafelelős 



 2 

TTIISSZZAAVVAASSVVÁÁRRII  VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: 

 

tvonkph@tiszavasvari.hu 
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita 

ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testülethez – 

 
A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek Vasvári Pál Múzeum részére történő 

bérbeadásáról 
  
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület az 58/2014. (II.20.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a Tiszavasvári, 
Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház földszintjén található összesen 11 db irodát 2014. március 
01-től nem ingyenesen, hanem bérleti díj ellenében adja hasznosításra a Vasvári Pál Múzeum részére a 
„Nyíri Mezőség története az őskortól a középkorig” című régészeti tárlat kivitelezése céljából. 
 
Tájékoztatom a Testületet arról, hogy 2014. március 01-től összesen 6 db iroda került bérbeadásra a 
Múzeum részére. A Tiszavasvári Falugazdász Iroda az általuk használt 4 db irodát várhatóan március 
hónapban átadja az Önkormányzat részére, így 2014. április 01-től ezen irodák is bérbe adhatók lesznek 
a Vasvári Pál Múzeum részére. 
 
A Vasvári Pál Múzeum vezetője, Baloghné Szűcs Zsuzsanna további helyiségek használatára 
vonatkozóan nyújtotta be az alábbi kérelmet: 
„…Az elmúlt időszak sikeres törekvései révén – nyertes ALFA pályázat, múzeumi gyűjteményeink korszerű 
bemutatásának forgatókönyveinek elkészítése – az egykori Ady Endre úti iskolaépület alsó szintje új funkciót 
kap azáltal, hogy  múzeumi tárlatok kerülnek kialakításra bennük. Úgy gondolom ezáltal, egy több mint 30 
éve óhajtott álom kerül megvalósulásra, s végre a szakmai munka is megfelelő körülmények között folyhat. 
2012 óta azonban 3 db E urópai Uniós pályázat lebonyolítását hajtottuk és jelenleg is hajtjuk végre, melyek 
során számos i nfrastruktúrális f elszerelés – hangosítás, bútorok, számítástechnikai eszköz ök – beszerzését 
folytattuk le, mely igen helyigényes. A Kálvin úti épület 100 %-os kihasználtsággal működik, ahol semmilyen 
tárolási lehetőség sincs. Az Alkaloida Gyár területén lévő raktárunk nem mindennapi használatban jelentős 
eszközök tárolására alkalmas, így az odahelyezést elvetettük. 
Az Ady Endre úti épület bejárása során három helyiség bizonyult megfelelőnek értékes eszközeink tárolására. 
Előzetes egyeztetés során kiderült, hogy egyik bérlő sem tart igényt ezekre. Az emeleti szinten 1 db 
„dohányzó” és egy 1 db tároló helyiség, illetve a földszinten 1 db „dohányzó” helyiség, összességében 12 m2 
terület az, ami raktározásra megfelel. Itt helyeznénk el  a hangosítási berendezéseket (értéke 1 millió Ft), a 
képtárat (értéke felbecsülhetetlen, tárolása kényes) és a tisztítószertárat, ahol a műtárgyak tisztítása és 
konzerválás folyna. …” 
 
Javaslom, hogy a Múzeum részére az emeleten lévő 2 db, összesen 9,3 m2

 Dr. Fülöp Erik 

 nagyságú helyiség legyen 
bérbe adva, míg a földszinti helyiség továbbra is maradjon az Önkormányzat használatában, mint 
takarító szertár. 
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület fogadja el a határozat-tervezet mellékletében szereplő bérleti 
szerződés-módosítást. 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19. 
 

 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
..../2014. (III.27.) Kt. számú  

határozata 

 
A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek Vasvári Pál Múzeum részére történő 

bérbeadásáról 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Képviselő-testület 2014. április 01-től határozatlan időtartamra bérbe adja a Vasvári Pál Múzeum 
részére  

- a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház emeleti szintjén lévő 2 db, összesen 
9,3 m2 nagyságú (3,9 m2, 5,4 m2) raktárhelyiségeket, valamint  

- a Tiszavasvári Falugazdászok által korábban bérelt, összesen 40,75 m2 nagyságú (15,71 m2,  
  8,62 m2, 9,71 m2, 6,71m2) 4 db irodát. 

 
A bérleti díj 2014. évre 323 Ft/ m2

− tájékoztassa a Vasvári Pál Múzeum vezetőjét a Képviselő-testület döntéséről,  

/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  

− valamint a bérleti szerződést kösse meg. 
 
Határidő: 2014. március 31.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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…/2014. (III.27.) Kt. sz. határozat  melléklete 

 
BÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS 

 
 
mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014. (III.27.) Kt. számú határozata 
alapján 
egyrészről: Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) képviseletében 

Dr. Fülöp Erik polgármester, mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), 
 
másrészről:  Vasvári Pál Múzeum (4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8.) képviseletében Baloghné  
                    Szűcs Zsuzsanna múzeumvezető, mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a Tiszavasvári, Ady 
Endre u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban lévő irodák bérbeadása tárgyában, 2014. március 01-től 
létrejött bérleti szerződés módosítására az alábbiak szerint: 
 
1. Az eredeti szerződés 1./ pontja az alábbiak szerint változik: 

„1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi, a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. szám alatti, egyéb épület, 
Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű, 4333 m2 alapterületű irodaház földszinti részén található, 
összesen 203,2 m2 nagyságú 10 db irodát, valamint az emeleti szinten lévő 9,3 m2 nagyságú 2 db 
raktárhelyiséget. 

 
A földszinten bérelt helyiségek a szerződés mellékletét képező alaprajzon 006., 005., 020., 021., 022., 
023., 024. 028., 029., 030. számmal vannak jelölve (28,7 m2,  22,78 m2, 15,71 m2, 5,02 m2, 46,28 m2, 
15,03 m2, 44,7 m2, 6,71 m2, 9,71 m2, 8,62 m2 nagyságúak.)  
Az emeleten bérelt helyiségek a szerződés mellékletét képező alaprajzon 103., 126.számmal vannak 
jelölve (3,91 m2,  5,4 m2

2. Az eredeti szerződés 2./ pontja az alábbiak szerint változik: 

 nagyságúak). 
 

„2. A szerződés mellékletében található alaprajzon a 006., 005., 021., 022., 023., 024. számmal jelölt irodák 
bérlete 2014. március 01. napjától, a 020., 028., 029., 030. számmal jelölt irodák, valamint a 103. és 
126. számú helyiségek bérlete 2014. április 01. napjától határozatlan     időtartamra szól.” 

 
3. Az eredeti szerződés 4./ pontja az alábbiak szerint változik: 

„4. A Bérlő az irodák és helyiségek használata után  
− 2014. március 01-től 52.488 Ft (162,5 m2x 323 Ft/m2

− 2014. április 01-től havonta 68.638 Ft (212,5 m
/hó) + ÁFA bérleti díjat, 

2 x 323 Ft/m2

valamint az 5./ pontban szereplő költségeket számla ellenében, az abban megjelölt fizetési határidőig, 
de legkésőbb a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a Tiszavasvári Város 
Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési számlájára.  

 
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a havi bérleti díjat évente felülvizsgálja, és azt megemelje 
az éves inflációs ráta figyelembevételével.” 

 
4. Az eredeti bérleti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 

Jelen szerződés-módosítást a felek kölcsönös elolvasás és megértés, valamint egységes értelmezés után, mint 
akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 

Tiszavasvári, 2014. …. 

 
 
 
 Tiszavasvári Város Önkormányzata  Vasvári Pál Múzeum 
 Bérbeadó Bérlő 
 képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester képv.: Baloghné Szűcs Zsuzsanna múzeumvezető 

/hó) + ÁFA bérleti díjat,  
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 
2014. március 27-én 

tartandó ülésére      
 

 
Az előterjesztés tárgya:  

Dan Zsolt Tiszavasvári, Vasvári P. u. 113. sz. alatti lakos piac területén található 
épületrész alatti földterület hasznosítására vonatkozó kérelme 

  
 
 

 
A napirend előterjesztője (előadó):                      Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

Az előterjesztést készítette (témafelelős):  Gulyásné Gáll Anita 
 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. sz. melléklet 2.1.16. 
 
 
 
Az előterjesztés iktatószáma: 10714/2014. 
 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek

- 

:  
 

 
 
Egyéb megjegyzés: - 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19.  
 
 
 
                          Gulyásné Gáll Anita 
 témafelelős 
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TTIISSZZAAVVAASSVVÁÁRRII  VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: 

 

tvonkph@tiszavasvari.hu 
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita 

ELŐTERJESZTÉS 
- a Képviselő-testülethez – 

 
Dan Zsolt Tiszavasvári, Vasvári P. u. 113. sz. alatti lakos piac területén található épületrész 

alatti földterület hasznosítására vonatkozó kérelméről 
  
 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft., mint a városi piac bérlője a piac területén az elmúlt 
időszakban beruházást végzett, melynek keretében a jelenlegi árusító asztalok által elfoglalt térrész 
lefedésre került. A beruházás során az árusító helyek fölé, oszlopokon álló tetőszerkezet került 
megépítésre, így a piac szebb, esztétikusabb képet kapott.  
 
A piac képét azonban nagymértékben lerontja a piacon található, az 1990-es évek elején 
magánszemélyek által épített, több üzletből álló, leromlott állapotú épület, melynek felújítása, 
külső homlokzatának javítása, festése, csapadék elvezető csatorna javítása, pótlása mindenképpen 
indokolt lenne.  
Ezen okok miatt, az érintett épület felújításával kapcsolatban 2014. március 03-án személyes 
egyeztetésre került sor az épület tulajdonosaival, illetve használóival.  
 
Az épület az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve, önálló helyrajzi számmal nem 
rendelkezik. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a felépítményt nem 
az Önkormányzat, hanem magánszemélyek építették, a felépítmény alatti földterület azonban 
továbbra is önkormányzati tulajdonban maradt. A földterületre az Önkormányzat 2020. március 
31-ig tartós bérleti jogot biztosított, a mindenkori helypénz megfizetése mellett az épület 
tulajdonosainak. 
 
Dan Zsolt, mint a Centrum Tender Kft. ügyvezetője a következő kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz: 
„…Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy a s zemélyes t alálkozón m egbeszéltekre hi vatkozva 
benyújtsam igényemet a Tiszavasvári piac területén megtalálható ingatlan (ingatlanok) bérlésére 
illetve megvásárlására! Mint már korábban i s j eleztem  engem a jelenlegi Piaci lángossütőtől a 
volt nyilvános W C-vel be zárólag t alálható é pület, i lletve l ebontott é pület ( nyilvános W C) al atti 
önkormányzati terület bérlése illetve megvásárlása érdekelne. Ez  hasonló feltételek mellet, mint a 
területen megtalálható többi épület tulajdonosai is ezt megtették. Illetve a közelmúltban megtartott 
megbeszélések alatt előterjesztett javaslatok tudatában. Ha a bérlést nézzük mindenképpen hosszú 
távú bérletről beszélünk, ami határozatlan időre, de minimum 2020. március végig tartana az 
önkormányzati s zabályok lehetősége mellet. Ezen kívül elővásárlási jogot szeretnék kapni  az 
ingatlan értékesítésre!  

Én ezt az épületet saját erőmből szeretném felújítani rendbe rakni, z árhatóvá t enni, hogy  a 
továbbiakban ot t tudjam é rtékesíteni a Kft-m ál tal f orgalmazott t ermékeimet. Természetesen 
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tisztában vagyok azzal is, hogy ezen felül a piac üzemeltetője felé helypénzt kell fizetnem.  Ha a 
vásárlásról beszélünk, természetesen az is érdekel. …” 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a tárgyban szereplő épület alatti földterület 
értékesítésére két módon van lehetőség. Egyrészt, ha az épület tulajdonosai a 0358/155 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú piac ingatlanában szereznének tulajdont, ezáltal a piac osztatlan közös 
tulajdonba kerülne. Ez a megoldás azonban semmiképpen nem lenne célszerű. 
 
A másik megoldás, hogy az épület, illetve az épületen belüli üzletek önálló helyrajzi számot 
kapjanak. Tekintettel arra, hogy az építési szabályok alapján a megosztás nem lehetséges, ezért 
önálló helyrajzi szám, csak a piac társasházzá történő alakításával jöhetne létre. 
  
Javaslom, hogy a tárgyban szereplő épület alatti földterület ne kerüljön értékesítésre, hanem az 
épület tulajdonosai, illetve használói 2020. március 31-ig, a mindenkori helypénz megfizetése 
mellett használhassák azt.  
Javaslom továbbá, hogy a Testület engedélyezze Dan Zsolt részére, hogy az általa kért épületrész 
alatti földterületet – mely a lebontásra került illemhely és a jelenlegi lángossütő üzlet melletti 28 
m2

 Dr. Fülöp Erik 

 nagyságú rész – 2020. március 31-ig használhassa, a mindenkori helypénz megfizetése mellett. 
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület hozza meg döntését Dan Zsolt kérelmével kapcsolatban. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 19. 
 
 
 
 

 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
..../2014. (III.27.) Kt. számú  

határozata 

 
Dan Zsolt Tiszavasvári, Vasvári P. u. 113. sz. alatti lakos piac területén található épületrész 

alatti földterület hasznosítására vonatkozó kérelméről 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a tiszavasvári 0358/155 hrsz-ú városi piac területén 
lévő régi építésű épület lebontásra került illemhely és a jelenlegi lángossütő üzlet között található - 
28 m2 nagyságú része alatti földterület, Dan Zsolt Tiszavasvári, Vasvári P. u. 113. sz. alatti lakos 
használatába kerüljön 2020. március 31-ig, a mindenkori helypénz megfizetése mellett. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről. 
 
 
Határidő: 2014. március 31.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. március 27-én tartandó rendes testületi ülésére 
 

 
Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgáltató Központra vonatkozó Intézkedési Terv jóváhagyása 
 
 
Melléklet: Intézkedési Terv a határozat-tervezet melléklete 

 
Az előterjesztés előadója: Dr. Fülöp Erik – polgármester,  
 
Az előterjesztés témafelelőse: Gazdagné dr. Tóth Marianna – osztályvezető 
 
Ügyiratszám: 146/2014. 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. melléklet 2.1.49, 2.2.18. pontja 
Szociális és Humán Bizottság SZMSZ 3. melléklet 3.5.1.14. pontja 
  
 

 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 
 

Nácsáné dr. Kalán Eszter 
TISZEK Intézményvezető 

Kalan.eszter@gmail.com, 
 
szeszk@tiszavasvari.hu 

  
  
 
Egyéb megjegyzés:  
nincs……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Tiszavasvári, 2014. március 25.        
 
             
                                                                        Gazdagné dr. Tóth Marianna 
                                                                                        témafelelős 

mailto:Kalan.eszter@gmail.com�
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

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

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna 
  

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

- a Képviselő-testülethez - 
 

A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központra 
vonatkozó Intézkedési Terv jóváhagyásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális 
Hatóság és Ellenőrzési Osztálya 2013. november 4-én helyszíni ellenőrzést tartott a TISZEK 
Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám alatti székhelyén és a Hősök u. 38. szám alatti 
telephelyén működő szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az ellenőrzésre a 2013. évi 
ellenőrzési terv alapján került sor, amelynek során az igénybevételi eljárást és az ellátotti 
jogokat is vizsgálták. 
 
Az ellenőrzés során vizsgált területek az alábbiak voltak: 
- a működési engedélyben és a vonatkozó ágazati jogszabályokban foglaltak megtartása az 
intézmény működtetése során,  
- az intézmény általános és speciális tárgyi feltételeinek vizsgálata, különös tekintettel az egy 
főre eső minimális lakóterület, illetve az épület külső és belső akadálymentesítésének 
meglétére, 
- az intézmény kötelező szakmai létszámának, illetve a szakképesítési feltételek meglétének 
vizsgálata (kinevezések, munka-és megbízási szerződések, munkaköri leírások), 
- az intézmény szakmai programjának, házirendjének, belső szabályzatainak vizsgálata,  
- az egyes szociális ellátási formák igénybevételi eljárásának vizsgálata (kérelem benyújtása, 
előgondozás, írásbeli értesítések megléte, megállapodás megkötése), 
- az ellátást igénybe vevőkkel kötött írásbeli megállapodások jogszerűségének vizsgálata, 
- a szolgáltatási önköltségek és az intézményi térítési díjak fenntartó általi megállapításának 
vizsgálata, 
- az egyes szolgáltatások személyi térítési díj számításának vizsgálata, különös tekintettel a 
jövedelmi-korlátok érvényesülésére, 
- az idősek otthona igénybe vétele során a gondozási szükséglet vizsgálat elvégzésének 
vizsgálata, 
- az intézmény működése során kötelezően vezetendő nyilvántartások meglétének, az 
adattartalom megfelelőségének vizsgálata, 
- az ellátotti jogok érvényesülésének vizsgálata 
 
2014. február 11-én kelt levelemben tájékoztattam a Szociális és Gyámhivatalt, hogy a 
helyszíni ellenőrzés során annak eredményéről készült jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok 
megszüntetésére – a fenntartó és az intézmény közötti egyeztetését követően – intézkedési 
terv készül, melyet meg fogok részükre küldeni. 
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Ezen kötelezettségének eleget téve az intézmény vezetője elkészítette az intézkedési tervet, 
melyet jóváhagyás céljából Önök elé terjesztek. 
 
A tervben római számozással ellátott alcímek a helyszíni ellenőrzés során készült 
jegyzőkönyv felépítését követik. Vastag betűtípussal kerültek kiemelésre az ellenőrző szerv 
által megállapított hiányosságok, felhívások illetve észrevételek, melyek nagy része 
egyszerűen megoldható, pótolható (pl.: szerződések felülvizsgálata, munkaköri leírások 
pótlása stb.) 

Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 25. 

  

                                                                                      Dr. Fülöp Erik 
     polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
……./2014. (……….) Kt. számú  

határozata 
 

A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központra 
vonatkozó Intézkedési Terv jóváhagyásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A Tiszavasvári Szociális-, 

Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központra vonatkozó Intézkedési Terv 

jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális 

Hatóság és Ellenőrzési Osztálya által 2013. november 3-án lefolytatott SZ-C-01/00073-

54/2013. ügyiratszámú jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok pótlására szolgáló Intézkedési 

Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

Határidő: azonnal, illetve az   Felelős: az Intézkedési Tervben megjelölt 

Intézkedési Tervben megjelölt határidő        személyek 

 

 

Felkéri a polgármestert a határozatot küldje meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális Hatóság és Ellenőrzési Osztálya részére. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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…/2014.(III.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
 

INTÉZKEDÉSI  TERV 
 
Tárgyi feltételek 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális 
Hatósági és Ellenőrzési Osztálya SZ-C-01/00073-37/2013. ügyiratszámon 2013. július 1. 
napjától 2014. december 31. napjáig ideiglenes működési engedélyt adott ki az idősek 
otthona, valamint fogyatékos személye otthona vonatkozásában. 
Engedélyezett férőhelyek száma összesen: 220 fő, ebből idősek otthona: 122 fő, valamint 
fogyatékos személyek otthona: 98 fő.  
Ellátási terület: Magyarország közigazgatási területe. 
SZ-C-01/00073-40/2013. ügyiratszámon tanúsítvány kiadása megtörtént.  
 

• az egy főre jutó 6 m2/fő minimális lakóterület biztosításával; 

A határozatlan idejű működési engedély kiadásának feltétele, hogy az intézmény 
fenntartójának valamennyi hiányzó és a hatályos jogszabályokban előírt feltételt biztosítani 
kell az alábbiak szerint:  
- a fenntartó köteles gondoskodni az intézményi székhely kötelező minimális szakmai 
létszámáról, és szakképesítési feltételeiről; 
- a fenntartó köteles pótolni az intézmény hiányzó tárgyi feltételei az „A” és „B” jelű 
épületekben: 

• az egy lakószobában legfeljebb 4 személy elhelyezhetőségére vonatkozó jogszabályi 
követelmények teljesítéséről; 

• tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, illetve nemenkénti illemhely 
kialakításával; 

• betegszoba, látogató fogadására és mentálhigiénés gondozásra alkalmas helyiségek, 
továbbá gondozási egységenként legalább 20 m2 alapterületű közösségi együttlétre 
szolgáló helyiség kialakításával; 

• az épületek akadálymentes megközelíthetősége és az épületen belül az akadálymentes 
közlekedés biztosításával (rámpa, kapaszkodó korlát megépítése, az épületen belül a 
küszöbök eltávolítása, megfelelő szélességű folyosók kialakítása, kapaszkodók 
felszerelése, továbbá az „A” jelű épület padlójának szükséges mértékű pótlása); 

• a két szállásépületben a magas ellátotti létszámra tekintettel nővérhívó jelzőrendszert 
szükséges kiépíteni; 

- a „C” jelű épületben: 
• mentálhigiénés gondozásra és látogató fogadására alkalmas helyiségek kialakításával; 
• az intézmény konyhájának, étkezőjének a vonatkozó jogszabályi követelményeknek 

megfelelő felújításával vagy kiváltásával.  
 
 
1. „…Az épületben belső felújítási munkálatokat végeztek, ugyanakkor a működési 
engedélyben felsorolt hiányosságok nem kerültek pótlásra. Az épület építészeti 
megoldásai továbbra sem teszik lehetővé az akadálymentes közlekedést. Az intézmény 
egész területén csak az „A” épületben található 1 kétágyas betegszoba. Tekintettel az 
ellátottak magas létszámára és hanyatló állapotukra indokolt több betegszoba 
kialakítása a fertőzésveszély megakadályozása és a szakszerű, elkülönített 
beteggondozás érdekében.” 
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Intézkedések: 
 
Az épület felújítási munkái a működési engedélyben felsorolt hiányosságok pótlása, 
kiküszöbölése érdekében folynak:  
kapaszkodó korlát felszerelése megtörtént, a küszöbök eltávolításra kerültek, a szobákban a 
kapaszkodók felszerelése megtörtént,  az A kastély épület padlója a női szakaszon járólappal 
leburkolásra került. 
 
A C-D épület egy épület, így közös mentálhigiénés szoba áll rendelkezésre. A „D” épület a 
„C” épület toldalékaként épült, egy épületegyüttest alkot. A „C” épület mentálhigiénés 
gondozásra alkalmas helyisége a „C” épület részeként megépült „D” épületben található.  
 
A folyosót nem tudjuk szélesíteni az épület adottságainál fogva. 
A nővérhívó rendszer felszerelése megtörtént, minden épületben rendelkezésre áll.  
 
Az intézmény konyhájának HACCP felülvizsgálatára 2014. februárjában került sor. Így a 
követelményeknek megfelel. 2013. december 1. napjától az intézmény minden nap meleg 
vacsorát és 15 féle diétát biztosít. 
 
A betegszoba kialakítása minden épületben megtörtént, melyet mint ellenőrzésre felkért 
társhatóság az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat jegyzőkönyvben is 
dokumentálta 2013. decemberében. Nem tartotta indokoltnak több betegszoba kialakítását. 
 
A” jelű épületben 1 db 2 ágyas, „B” épületben 1 db 3 ágyas, a „C” épületben 1 db 1 ágyas 
betegszoba került kialakításra.  
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. március 01. napjával a Városi Kincstár nevű 
intézményt bízta meg a TISZEK gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatainak ellátásával. 
(4/2014. (I.13.) Kt. számú határozat, ) 
Az ennek következtében felszabaduló helyiségekből lehetőség nyílik négy személy 
elhelyezésére alkalmas lakószoba kialakítására. Ezáltal az intézményi ellátottak elhelyezési 
körülményei javulnak.  
Fentiek következtében az ellátottakra jutó zuhanyzó és mosdók száma is növelésre kerül. 
Továbbá lehetőség nyílik további, négyszemközti beszélgetésre alkalmas látogató fogadására 
alkalmas helyiség kialakítására. 
 
Feladat:  
a. további lakószobák és ehhez fürdőkád vagy zuhanyzó, illetve nemenkénti illemhely 
kialakítása, számának növelése a zsúfoltság elkerülése érdekében 
b. Az intézmény konyhájának tisztasági festése, burkolatainak javítása 
 
Felelős: intézményvezető                                           Határidő: 2014. 12. 31. 
 
2. „…A B” épüle t egyszintes, az ellátottak 4, 3,  valamint kétágyas lakószobákban 
kerültek elhelyezésre. A külső és a belső akadálymentes közlekedés nem biztosított. Az 
épületben kizárólag egy fürdőszoba és egy mellékhelyiség található.” 
 
Intézkedések: 
B” épület bejárati ajtaját cserélni indokolt fotocellás bejáratra az akadálymentesség biztosítása 
érdekében.  
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Az infrastrukturális hiányosságokat az intézmény megpróbálja pályázati forrásokból 
megvalósítani, illetve lehetőségeihez képest az intézmény költségvetéséből megoldani.  
 
Fentiek alapján kértük, hogy a Főigazgatóság támogassa fenti fejlesztések megvalósulását a 
pályázatok benyújtásakor hozzájáruló nyilatkozat megadásával, illetve a feladatfinanszírozás 
elszámolásakor a fejlesztési költségek elszámolhatóak legyenek. 
 
Feladat:  
a. az újabb (előző pontban vállalt ) lakószobák és ehhez fürdőkád vagy zuhanyzó, illetve 
nemenkénti illemhely kialakítása, számának növelése a zsúfoltságot ebben az épületben 
is csökkentené 
b. bejárati ajtót fotocellás bejáratra cserélni 
 
Felelős:  intézményvezető                                                    Határidő: 2014.12.31. 
 
 
3. „…A miniszteri rendelet 42. § (1)-(2) bekezdései értelmében ha e rendelet másként 
nem rendelkezik, a bentlakásos intézményi lakószobában legfeljebb négy személy 
helyezhető el. Négynél több személy egy lakószobában csak kivételesen indokolt esetben, 
valamint soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén lehet elhelyezni, figyelemmel 
az Szt 92/K § (5) bekezdésében megállapított korlátra.” 
 
Intézkedések:  
A Főigazgatósággal történt egyeztetés eredményeképpen az önkormányzat lakóotthon 
kialakítására kíván pályázni az elkövetkezendő 3 évben, ugyanis a kastély épületének 
kiváltása pályázat elnyerése esetén valósulhatna meg. A fogyatékos személyek ápoló-gondozó 
otthona tekintetében támogatott lakhatás bevezetése Tiszavasvári családi házak 
megvásárlásával valósulhatna meg. 
 
Feladat: pályázat épületkiváltásra, támogatott lakhatás bevezetése 
 
 
Felelős:    fenntartó                                                                Határidő: 2016.12.31 
 
 
 
III. Az intézmény szolgáltatásai 
…”Felhívom az intézményvezető figyelmét, az  Szt. 92/K. § (6) bekezdés b) pontja 
alapján bentlakásos intézmény esetén az ellátottak száma egyetlen napon sem 
haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám százöt 
százalékát.” 
Intézkedések: Az ellátotti létszám folyamatos figyelemmel kísérése figyelemmel fenti 
jogszabályi előírásokra. 
 
Felelős: intézményvezető                                                        Határidő: folyamatos 
              gondnok 
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V. Tájékoztatási kötelezettség, az igénybevételi eljárás vizsgálata.  
 
1. „A gondozási szükséglet megállapításáról szóló igazolást az intézmény kiállítja, 
ugyanakkor annak átadása az ellátott részére nem igazolt, és ez már az ellenőrzés során 
a két évvel ezelőtt készült  205-25/2011/SzGy. számú jegyzőkönyvben is megállapításra 
került hiányosságként.” 
 
Intézkedések:  A gondozási szükséglet megállapításáról szóló igazolás egy példányát, 
valamint az értékelő adatlap másolatát egy példányban az igénylőnek és törvényes képviselője 
részére, a korábbi gyakorlattól eltérően (sima belföldi kézbesítés), belföldi tértivevénnyel 
ellátva, postai úton kerül kézbesítésre, mely tértivevény az intézmény példánya mellé 
csatolásra kerül, illetve személyes átvétel esetén az intézmény példányán aláírásával igazolja 
az átvételt. 
 
Felelős: intézményvezető                                                  Határidő: azonnal, folyamatos 
             gondnok 
 
 
2. „Az ellátását igénylőket az intézmény írásban értesíti a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátás biztosításáról. Az erről szóló értesítés fejlécében tévesen szociális 
alapszolgáltatás biztosítása van nevesítve.” 
 
Intézkedések: Az értesítés fejléce javításra került. 
 
Felelős: intézményvezető                                                  Határidő: azonnal 
             gondnok 
 
 
3. „A megtekintett megállapodásokban szerződő félként még a 2013. július 1. napját 
megelőző elnevezések szerepelnek úgy a fenntartó, mint az intézmény vonatkozásában, 
mely tekintve a jogutód nélküli megszűnést követő változásokat, érvénytelenné teszik a 
megállapodásokat. 
 
Intézkedések: nem igényel intézkedést 
 
Az intézmény 2013. július 01. napjától jogutódlással alakult át. A fenntartó szűnt meg jogutód 
nélkül.  Az intézmény átalakulásáról szóló tájékoztatás elkészült, viszont nem került lefűzésre 
a személyi anyagok közé. 
 
Feladat: a tájékoztatások lefűzése a személyi anyagok közé 
Felelős: intézményvezető                                                      Határidő: azonnal 
              gondnok 
 
4. „A megtekintett megállapodások tartalmazzák az ellátott/törvényes 
képviselő/legközelebbi hozzátartozó személyi igazolványszámát, mely nem minősül 
természetes személyazonosító adatnak.” 
 
Intézkedések: A megállapodásokban törlésre kerül a személyi igazolvány szám 
 
Felelős: intézményvezető                                                      Határidő: azonnal 
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             gondnok 
 
5. „Az intézmény által alkalmazott megállapodás tartalmazza továbbá az elmaradt 
térítési díjak behatására vonatkozóan az államigazgatási e ljárás ál talános s zabályiról 
szóló 1957. é vi I V. t örvény -, illetve a z adózás rendjéről szóló 1990 évi XCI törvény 
szabályinak al kalmazására h ivatkoznak, mely j ogszabályok e gyrészt n em h atályosak, 
másrészt a szociális szolgáltatások elmaradt térítési díjának behajtására nem vonatkoznak. 
 
Intézkedés/Feladat:  
a. A hatályos, ide vonatkozó Ptk, és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
szerepeltetése a megállapodásokban. 
   
Felelős: intézményvezető                                                             Határidő: azonnal 
              gondnok 
 
b. A megállapodások teljes körű felülvizsgálata 
 
Felelős: intézményvezető                                                             Határidő: 2014.05.31. 
 
6. „A megállapodások 8.5. pontja tartalmazza továbbá „– az egyszeri h ozzájárulást 
megfizető személy” megnevezését, mely kifejezés az intézmény vonatkozásában nem 
értelmezhető. 
Intézkedések: A fenti szövegrész törlésre kerül. 
 
Felelős: intézményvezető                                                             Határidő: azonnal 
              gondnok  
 
7. „Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy a térítésmentesen biztosított 
szolgáltatások igénybevétele során tekintsen el a kérelmezők jövedelmének vizsgálatától. 
Intézkedések: A térítésmentes szolgáltatások esetében a jövedelemvizsgálatra nem kerül sor. 
 
Felelős: intézményvezető                                                            Határidő: azonnal 
             intézményvezető helyettes 
 
8.   „A megtekintett megállapodások tartalmazzák az ellátott nyugdíjas törzsszámát, 
személyi igazolványszámát, melyek nem természetes azonosító adatok, az ellátotti 
nyilvántartás vezetéséhez és a megállapodás megkötéséhez a jogszabály nem határozza 
meg kötelező tartalmi elemként.” 
 
Intézkedések/feladat: A megállapodásokból törlésre kerül a nyugdíjas törzsszám, valamint a 
személyi igazolványszám. 
 
Felelős: intézményvezető                                                          Határidő: azonnal 
              intézményvezető helyettes 
 
9. „Felhívom a fenntartó és az intézményvezető figyelmét az étkeztetés térítési díjának 
felülvizsgálatára, konkrét összegben való megállapítására és a változásról az ellátottak 
tájékoztatására.” 
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Intézkedések: Intézményvezetői kezdeményezés a fenntartó felé a térítési díjak konkrét 
összegben történő meghatározására.(nettó és ÁFA, azaz fizetendő térítési díj) 
 
Felelős:  fenntartó és intézményvezető                                     Határidő: 2014. 04.30. 
 
10. „ A nappali ellátást (idősek klubja) az ellátást igénylők írásban kérelmezik. …Az 
ellátottakkal kötött megállapodás is tartalmazza, hogy az ellátásért nem kell személyi 
térítési díjat fizetni.” 
 
Intézkedés: A térítésmentesen biztosítandó ellátások esetén jövedelemvizsgálatra nem kerül 
sor. 
Felelős: intézményvezető                                                         Határidő: azonnal 
              intézményvezető helyettes 
 
11. „Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy az Ir. hatályos rendelkezéseinek 
értelmében egyszerűsített előgondozás a nappali ellátás vonatkozásában 2013. április 1. 
napjától nem kötelező.” 
 
Intézkedések: Az egyszerűsített előgondozást intézményünk nem végzi. 
 
Felelős: intézményvezető                                                          Határidő: azonnal  
              intézményvezető helyettes 
 
12. „A szociális szolgáltatások működtetéséhez szükséges diszpécserközpontot a 
gyermekjóléti alapellátás szakdolgozói kezelik, fogadják a beérkezett hívásokat és 
értesítik a településeken dolgozó házi gondozókat a riasztásról.” 
 
Intézkedések:  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécserközpontja korábban az Időskorúak 
Gondozóházában (Kabay J. u. 21.)  – folyamatos munkarendben dolgozók közreműködésével 
– volt kihelyezve. Ezen szolgáltatás megszűnését követően a Kabay J. u. 23. szám alatt lévő 
Családok Átmeneti Otthonában került kialakításra a folyamatos munkarendben foglalkoztatott 
dolgozók bevonására.  
 
Feladat: Az integrált intézményben az idősek, illetve fogyatékos személyek otthonában lehet 
kialakítani a diszpécser központot. 
 
Felelős: intézményvezető                                                      Határidő: 2014. december 31. 
 
             
13. „Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy szociálisan rászorult kérelmezők 
esetében tekintsen el a jövedelem vizsgálattól.” 
 
Intézkedések:  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén – mint térítésmentes szolgáltatás – 
jövedelemvizsgálatot nem kezdeményez intézményünk.  
 
Feladat: megállapodás teljes körű felülvizsgálata  
Felelős: intézményvezető                                                       Határidő: 2014.07.31. 
              intézményvezető helyettes 
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1. „A 2012. évben alkalmazásra került dolgozók esetében a munkaköri leírásokat a 
helyszínen nem tudták rendelkezésre bocsátani.” 

VI. Dolgozói szakmai létszám 
 

 
Intézkedések: A munkaköri leírások pótlásra kerültek. 
 
Felelős: intézményvezető                                                       Határidő: azonnal 
 
 
2. „A gondozási szükségletet felméréssel kapcsolatos feladatok megnevezését az érintett 
szakdolgozók munkaköri leírása (intézményvezető ápoló, intézményi gondnok) nem 
tartalmazzák.” 
 
Intézkedések: A munkaköri leírások felülvizsgálata megtörtént. 
 
Felelős: intézményvezető                                                       Határidő: azonnal 
 
 
3. Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy az idősek otthonában az engedélyezett 
122 fő férőhelyhez viszonyítva 29 főállású ápoló, gondozó, valamint mentálhigiénés 
munkakörben 2,5 fő szakképzett munkatársat kell foglalkoztatni a jogszabályban előírt 
személyi feltételek teljesítése érdekében.” 
 
Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy az fogyatékos személyek ápoló-gondozó 
otthonában az engedélyezett 98 fő férőhelyhez viszonyítva 29 főállású ápoló, gondozó, 
valamint szociális, mentálhigiénés munkakörben 2 fő szakképzett munkatársat, 4 fő 
fejlesztő pedagógust és 1 szociális ügyintézőt kell foglalkoztatni a jogszabályban előírt 
személyi feltételek teljesítése érdekében.” 
 
Intézményünkben jelenleg 62 fő munkavállaló ápolói-gondozói feladatokkal van megbízva. 
30 fő ápoló-gondozó az idős ellátáson, 32 fő ápoló-gondozó munkatárs a fogyatékos 
ellátásban van foglalkoztatva. Osztályokon 58 fő dolgozik, 3 fő gyógyszerezési feladatokat lát 
el, és 1 fő intézményvezető ápoló áll alkalmazásban az intézményben. 
 
Továbbá ápolói feladatokat lát el 2 fő közmunkaprogramos munkatárs is (1 fő fogyatékos, 1 
fő idős ellátásban). A 62 fő munkatársból 7 fő segédápoló munkakörben foglalkoztatott 
munkavállaló, továbbá 1 fő közmunkaprogramos, összesen 8 fő szociális gondozó és ápoló 
képzésben vesz részt.  
 
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján: Azt a személyt, aki a munkakör betöltéséhez 
szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott, a felmentés ideje alatt a 
meghatározott létszámnormák teljesítése szempontjából szakképzettnek kell tekinteni." 
A fentiek alapján Intézményünk- ápolás t ekintetében- mind a fogyatékos, mind az idős 
ellátás esetében a személyi és képesítési minimum-előírásnak maradéktalanul megfelel. 
 
Intézkedés: 
A zavaró, nem jogszabállyal egyező munkakör megnevezés megszűntetése (nem szoc. 
kisegítő, hanem ápoló, gondozó munkakör a megnevezés) 
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Jelenleg 1 fejlesztő pedagógus van, tehát még 3 fő fejlesztő pedagógus alkalmazása szükséges 
(ide egy fő az idősek klubjából kerül áthelyezésre, ezért 2 álláshely pályáztatása szükséges 
fejlesztő pedagógus munkakörbe) 
Jelenleg 4 fő mentálhigiénikus munkatárs van (ebből egy fizetés nélküli szabadságon), így 
szükséges 1 fő felvétele mentálhigiénés munkakörbe szintén pályáztatással. 
 
A munkakörök pályáztatása, illetve az álláshely engedélyezés előtt azonban meg kell 
vizsgálni annak lehetőségét, hogy a 62 fő ápoló, gondozó munkakört betöltők közül fejlesztő 
pedagógus vagy mentálhigiénikus munkakörbe – természetesen megfelelő végzettség, 
képesítése esetén - áthelyezhető-e valaki, vagy határozott idejű jogviszony miatt nem szűnik-e 
meg valakinek a munkaviszonya, így annak az álláshelyére történhetne meg a felvétel. Ennek 
eredményeképpen nem lenne vagy kevesebb plusz álláshely engedélyezésére van szükség.  
 
Feladat: Megvizsgálni az egyes munkakörök közötti áthelyezés lehetőségét, ennek hiányában 
létszámbővítés, 3 álláshely engedélyezése a fentiek alapján a fejlesztő pedagógus és 
mentálhigiénés munkakör biztosítása érdekében. 
 
 
Felelős: fenntartó                            Határidő: soron következő testületi ülésen 
             intézményvezető                                engedélyezést követően haladéktalanul 
 
 
4. „Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy a miniszteri rendelet 2. számú 
melléklete a nappali ellátásban (idősek klubja) 30 férőhelyre vetítve egy fő nappali 
ellátást vezető és egy fő szociális gondozó foglalkoztatását írja elő.” 
 
Intézkedések:  
A nappali ellátásban egy megfelelő szakképesítéssel rendelkező alkalmazott kinevezése, és a 
mentálhigiénés munkakörben foglalkoztatottak közül 1 fő klubvezetővé kijelölése. (így nem 
igényel a szakképesítés biztosítása további álláshelyet) 
 
Felelős: intézményvezető                                                        Határidő: 2014.04.01. 
 
5. „Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy a miniszteri rendelet 2. számú 
mellékletében foglaltak alapján 81 fő ellátotti létszám mellett 9 főállási házi gondozó 
foglalkoztatása szükséges.” 
 
Intézkedések:  
Jelenlegi ellátotti létszám nem haladja meg a 63 főt. Az ellátotti igény megjelenésével 
kezdeményezem a további 2 fő házi gondozó álláshely engedélyezését Tiszavasvári Város 
Önkormányzatánál. 
 
Felelős: intézményvezető                                                       Határidő: esedékességkor 
 
Tiszavasvári, 2014. március 14. 
 
 

Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka 
  intézményvezető 

 



 
ELŐTERJESZTÉS 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 27-én 

tartandó ülésére      
 

 
Az előterjesztés tárgya:

 

  Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére 
visszatérítendő támogatás biztosítása Leader pályázatok 
finanszírozása céljából 

 
Melléklet:

 
     1 db 

A napirend előterjesztője:
 

         Dr. Fülöp Erik polgármester  

Az előterjesztést készítette:
 

       Girus András  

Az előterjesztés ügyiratszáma:
 

  11208/2014. 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ  3. sz. melléklet 2.1.49. pontja 
  
  
  
 
 

 
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

Gáll Antalné ügyvezető kozetkeztetes@tvasvari.hu 
  
  
 

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

Egyéb megjegyzés:  

 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 26. 
 
 
                          Girus András 
 témafelelős 
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TTIISSZZAAVVAASSVVÁÁRRII  VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: 

- a Képviselő-testülethez – 

tvonkph@tiszavasvari.hu 
Témafelelős: Girus András   
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás biztosítása 

Leader pályázatok finanszírozása céljából 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője Gáll Antalné 
kéréssel fordult hozzám visszatérítendő támogatás biztosítása tárgyában. 
A Kft. pályázatot nyújtott be a 146/2013.(V.30.) Kt. számú határozatban foglaltak alapján a 
Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábor fejlesztése, valamint a Városi Piac lefedése tárgyában. 
A Kft. ügyvezetőjének e tárgyban írt levele jelen előterjesztésem mellékletét képezi. 
 
A jelzett beruházások önkormányzati tulajdonú ingatlanokon valósulnak meg. A pályázatok 
utófinanszírozottak, a Kft. nem rendelkezik forrásokkal a támogatások megelőlegezésére. A 
Kft. ügyvezetője szerint mindenképp szükség van külső forrás bevonására. Ez pénzintézet 
által folyósítandó támogatást megelőlegező hitel lehet, illetve amennyiben erre nem nyílik 
lehetőség, akkor szükséges lenne az önkormányzat szerepvállalása e téren. A Kft. felvette a 
kapcsolatot az OTP Bank Nyrt.-vel, ahonnan jelen előterjesztés elkészítése időpontjáig válasz 
nem érkezett a hitel biztosításának lehetőségéről. Az ügyvezető tájékoztatása szerint 2014. 
április hónap első felében a Kft.-nek jelentősebb összegű fizetési kötelezettsége lesz a 
pályázatokkal kapcsolatban. Ezért, hogy ne keletkezzen késedelem az átutalások terén 
célszerű lenne visszatérítendő támogatás biztosítása az Önkormányzat részéről a támogatások 
kiutalását figyelembe véve a lehető legkisebb összegben. Az ügyvezető nyilatkozata szerint 
20.000 eFt támogatás mellett határidőben eleget tudna tenni e pályázatokkal kapcsolatos 
fizetési kötelezettségeinek. 
 
Fentiek alapján javaslom, hogy Önkormányzatunk 2014. december 31.-ei végső visszafizetési 
határidő mellett visszatérítendő támogatást nyújtson 20.000 eFt összegben a Kft. részére.   
Az erről szóló megállapodás tervezete a határozattervezet melléklete. 
 
Kérem az előterjesztésben és a határozattervezetben foglaltakat megtárgyalni és az azokban 
foglaltakról döntést hozni szíveskedjenek. 
 
Tiszavasvári, 2014. március 26. 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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                        Előterjesztés 1. számú melléklete 
   
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
 

Tel: 42/ 520 – 553; Fax: 42/ 520 – 550 
e-mail: kozetkeztetes@tvasvari.hu    

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Tiszavasvári 
Városháza tér 4. 
4440 
 
Dr. Fülöp Erik Polgármester 
 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A Közétkeztetési Nonprofit Kft a Képviselő Testület (az Alapító taggyűlés) 
jóváhagyásával pályázatot nyújtott be a Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábor 
fejlesztése, valamint a Városi Piac lefedése tárgyában. 
 
A 35/2013. (V.22) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím 
keretében a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft részére, a Városi 
Piac lefedésére a 1623385796 iratazonosító számú kérelemnek helyt adó 
határozatában 13.200.000 Ft nettó kiadásra jutó támogatási összeget, a Gólyahír 
Gyermek és Ifjúsági Tábor fejlesztésére a 1622689510 iratazonosító számú 
kérelemnek helyt adó határozatában 18.000.000 Ft nettó kiadásra jutó 
támogatási összeget határozott meg. 
 
A pályázat megvalósításának végső határideje: 2014. december 31. 
 
A támogatási összeg kifizetésére a megvalósítás után kerülhet sor, a pályázat 
utófinanszírozott. 
  
 
 
 
 

mailto:kozetkeztetes@tvasvari.hu�
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Tisztelt Polgármester Úr! 
  
Mindkét pályázat megvalósítása folyamatban van, a jó időt kihasználva a 
kivitelezők folyamatosan dolgoznak. 
 
A konyhai eszközök beszerzése, kiszállítása 2013. december 30-án megtörtént 
6.238.446 Ft-ot (nettó 4.912.162 Ft) a nyertes pályázónak átutaltunk, a 
kifizetési kérelmet az MVH felé benyújtottuk. 
 
A kivitelező Nyak-Ép Kft-vel kötött szerződés alapján a kivitelezőnek a Városi 
Piac esetében 1 db részszámla benyújtására volt lehetősége, amelynek alapján 
2014. február 25-én a Kft átutalt 5.102.850 Ft-ot. 
 
A Piac beruházása gyakorlatilag befejeződött, a benyújtott számlák alapján a 
Kft-nak a közeljövőben az alábbi követeléseket kell kiegyenlítenie: 
 
2014.03.26-ig RealTerv Kft.                                                                  228.600 Ft 
2014.03.27-ig Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása      629.920 
Ft 
2014.04.07-ig Nyak-Ép Kft részére                                                    7.708.150 Ft 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Kft nem rendelkezik a pályázat megvalósításához szükséges 31,2 millió Ft-
tal, amelyből a Kft 10 millió Ft-ot kifizetett. 
 
A megkezdett munkák sikeres befejezéséhez, az Önkormányzat visszatérítendő 
támogatás címen előlegezze meg a pályázat megvalósításának költségét  
20 millió Ft erejéig. 
 
Vállaljuk, hogy a támogatás visszafizetését a pályázati összeg kiutalásával egy 
időben teljesítjük az Önkormányzat felé. 
    
Tiszavasvári, 2014. március 25. 
 
 
 
       Tisztelettel: Gáll Antalné s.k. 
              ügyvezető  
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HATÁROZATTERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

……/2014. (III. 27.) Kt. számú 
 határozata 

 
(amely a …/2014.(III.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 
 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás 
biztosítása Leader pályázatok finanszírozása céljából 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 188. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbiak 
szerint határoz:  
 
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft.           

(továbbiakban: Kft.) részére Leader pályázatok (Városi Piac lefedése, illetve Gólyahír 
Gyermek és Ifjusági Tábor fejlesztése projekt) előfinanszírozása céljából visszatérítendő 
támogatást biztosít 20.000 e Ft összegben a határozat 1.sz. mellékletében szereplő 
megállapodásban foglalt feltételek mellett. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét az 1. pontban említett 

megállapodás aláírására.  

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés legközelebbi módosítását a fentiek 
figyelembe vételével készítse elő. 

 
 
 
Határidő: azonnal ill. folyamatosan   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
         Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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                                                …/2014.(III.27.) Kt. sz. határozattervezet 1.számú melléklete 
 
 

 MEGÁLLAPODÁSTERVEZET 
 
 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza 
tér 4.) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), 
másrészről  Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4440 Tiszavasvári, Városháza 
tér 4.) képviseletében Gáll Antalné ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) 
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2014.(III.27.) Kt. sz. határozata alapján a Tiszavasvári Város Közétkeztetési 
Nonprofit Kft., mint Támogatott részére Leader pályázatok (Városi Piac lefedése és a 
Gólyahír Gyermek és Ifjusági Tábor fejlesztése projekt) előfinanszírozása céljából 
20.000 eFt összegű visszatérítendő támogatást biztosít.  A támogatást a Támogatott a 
pályázatok finanszírozás igényeinek megfelelően egyösszegben, vagy részletekben, 
lehívó levél alapján hívhatja le.  

2. A folyósítás feltétele: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 50. § (5) 
bekezdése és az Ávr. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Támogatott átadja 
valamennyi fizetési számlájára vonatkozó Tiszavasvári Város Önkormányzata javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a 
pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés 
legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 
a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt 

köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 
b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 
c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés 

lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 
d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével 

kapcsolatban Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés 
megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján 
érvényesíti. 

4. A támogatás folyósítása a Támogatott által benyújtott lehívó levélen szereplő 
pénzforgalmi számlára történő átutalással valósul meg.                                      

5. A Támogatott köteles a támogatás összegét a Leader támogatások számlájára érkezését 
követő 3 munkanapon belül, de legkésőbb 2014. december 31.-ig átutalni a Támogató 
11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

6. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben 
meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, 
melynek alapján Támogatott köteles a támogatást egyösszegben 30 napon belül 
visszafizetni a Támogató részére a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított 
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben.  

7. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott 
nevét, címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 
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8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak. 

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

elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 
 

10. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek 
a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 
 
Tiszavasvári, 2014…………………. 
 
 
 
 
 
               Dr. Fülöp Erik                                                                    Gáll Antalné 
                polgármester                                                                        ügyvezető 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata                       Tiszavasvári Város Közétkeztetési                
                                                                                                          Nonprofit Kft. 
                   
                Támogató                                                                          Támogatott 
 
 
 
 



HATÁROZAT-TERVEZET 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

……../2014. (………..) Kt. sz.  

határozata 

 
(amely a……………...(……………) számú alapítói határozatnak minősül) 

 
 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérezéséről 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
1./ a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 138/2013. (V.23.) Kt. számú 
határozattal megválasztott ügyvezetőjének, Gáll Antalnénak, az ügyvezetői feladatok 
ellátásáért járó díját 2014. április 01. napjától bruttó 10 százalékkal megemeli, ezáltal az 
ügyvezető 2014. áprilisától 1. napjától bruttó 491.700.-Ft díjazásban részesül. 
 
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a módosítás munkaszerződésen történő átvezetéséről 
gondoskodjon. 
 
 
 
Határidő: 2014. március 31.                                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
 
 

 
 



 
ELŐTERJESZTÉS 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 
2014. március 27-én 

tartandó ülésére      
 

 
Az előterjesztés tárgya:

A Bio-Genezis Kft. tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
átminősítésére vonatkozó kérelme 

  

 
  

 
 

 
A napirend előterjesztője

 

 (előadó):                      Dr. Fülöp Erik polgármester 

Az előterjesztést készítette
 

 (témafelelős):  Gulyásné Gáll Anita 

 

 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. sz. melléklet 2.1.16. 
 
 
 
Az előterjesztés iktatószáma
 

: 11212/2014. 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek
 

:  

-  
 
Egyéb megjegyzés
 

: - 

 
Tiszavasvári, 2014. március 26.  
 
 
 
                          Gulyásné Gáll Anita 
 témafelelős 



TTIISSZZAAVVAASSVVÁÁRRII  VVÁÁRROOSS  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: 
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita 

tvonkph@tiszavasvari.hu 

 
ELŐTERJESZTÉS 

- a Képviselő-testülethez – 
 

a Bio-Genezis Kft. tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan átminősítésére 
vonatkozó kérelméről 

 
  
 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Nyíregyháza, Mártírok tere 9. sz. alatti székhelyű Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. 
ügyvezetője, Barta István a következő kérelemmel fordult az Önkormányzathoz: 
 
„A Tiszavasvári volt „téglagyár” területén tervezett telephelyfejlesztés útcsatlakozási 
engedélyezési eljárása érdekében kérem, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 0283/9 
(buszforduló) helyrajzi számú ingatlan földhivatali bejegyzését – a város szabályozási 
tervének megfelelően – közlekedési célú közterületre módosítani szíveskedjen. 
Az eljárással kapcsolatos ügyintézési költségeket a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. állja.” 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a tárgyban szereplő ingatlan 1514 m2 

 

nagyságú, az 
ingatlan-nyilvántartásban „telephely” –ként szerepel. 

A Bio-Genezis Kft-nek jelenleg üzemépület építési engedélyezési eljárási ügye van 
folyamatban, melynek kapcsán a tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú ingatlanról szeretné 
megközelíteni a tulajdonában lévő, építéssel érintett ingatlant. Ennek egyik feltétele, hogy a 
0283/9 hrsz-ú ingatlan közút megnevezésű legyen. 
 
A közúttá történő átminősítésnek az Önkormányzat részéről akadálya nincs, mivel a Helyi 
Építési Szabályzat szabályozási terve az ingatlanra közlekedési célú közterületet jelöl. Az 
ingatlan jelenleg is közlekedési célra szolgál, ugyanis azon kiépített buszforduló található. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a fenti ingatlan közúttá történő 
átminősítéséhez azzal, hogy a Bio-Genezis Kft. vállalja a művelési ág változás során 
felmerülő összes költség megfizetését. 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 26. 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

..../2014. (III.27.) Kt. számú  
határozata 

 
a Bio-Genezis Kft. tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan átminősítésére 

vonatkozó kérelméről 
 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület kezdeményezi a tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú telephely megnevezésű, 
1514 m2

 

 nagyságú önkormányzati ingatlan művelési ágának megváltoztatását, azaz „közút”-
tá történő átminősítését. 

Az ingatlannal kapcsolatos hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a Bio-Genezis 
Környezetvédelmi Kft. (Nyíregyháza, Mártírok tere 9.) jelen határozat hatálybalépését követő 
5 napon belül írásban nyilatkozzon arról, hogy vállalja a 0283/9 hrsz-ú ingatlan művelési ág 
megváltoztatása költségeinek 100 %-ban történő megfizetését.  

A költségek viselésére vonatkozó kötelezettség vállalási nyilatkozatot teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. ügyvezetőjét 
a Testület döntéséről. 
 
 
Határidő: 2014. március 31.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

2014. március 27-én tartandó ülésére      
 
 
 
 
Az előterjesztés tárgya: Az Origo Csoport Kft. megbízási szerződésének elfogadása 
 
Melléklet:  

 
Az előterjesztés előadója: dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Az előterjesztés témafelelőse:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  
 
Az előterjesztés ügyiratszáma: 3824/2014. 
 
 

Bizottság 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Hatáskör 
  

  
 
 

Név 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 
 

Titulus Elérhetősége 
   
 
 
Egyéb megjegyzés:  
…………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tiszavasvári, 2014. március 27.                                   
 
 

            Gazdagné dr. Tóth Marianna 
                                                                                                      témafelelős 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna 
 

ELŐTERJESZTÉS  
- a Képviselő-testülethez -  

Az Origo Csoport Kft. megbízási szerződésének elfogadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A testület 50/2014. (II.20.) Kt. sz. határozatával elfogadta a roma emberek társadalmi 
beilleszkedésének elősegítésére készített cselekvési tervet. 
A cselekvési terv tárgyalásakor a képviselők részéről kérdésként merült fel, hogy 
szociológussal egyeztettem-e a terv elkészítése előtt, illetve többen aggályosnak tartották a 
tervben megfogalmazottakat. 
Akkor is jeleztem, hogy az általam megfogalmazottak intézkedési javaslatnak 
minősülnek, természetesen meg kell vizsgálni, hogy az egyes pontok a jogszabályok 
betartása mellett megvalósíthatóak-e teljes körűen, avagy csak egyes részpontjai.  
Abban mindannyian egyetértettünk, hogy tennünk kell annak érdekében, hogy az évtizedek 
óta kialakult helyzet megoldódjon, ugyanis magától nem fog. 
Természetesen várom a képviselők részéről az előre mutató, építő jellegű javaslatokat és 
kritikákat egyaránt, mert célom, melyet a cselekvési terv neve is tartalmaz: a roma emberek 
társadalmi beilleszkedésének elősegítése. 
 
Mindezek miatt szükségesnek tartom egy olyan független személlyel kialakítani egy 
együttműködést, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik és valós segítséget, 
közreműködést tud adni a cselekvési tervben megfogalmazottak végrehajtásához. Forgács 
István az Origó-csoport Konfliktuskezelő és Stratégiai Tanácsadó Kft. ügyvezetőjével több 
alkalommal is személyes egyeztetést folytattam a témában és javaslom, hogy a képviselő-
testület fenti Kft-t bízza meg a helyi roma közösség felzárkózását, illetve társadalmi 
beilleszkedését elősegítő koncepció elkészítésével.  
 
A Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint cégük jelenleg Gönc várossal, Sóshartyán 
községgel, Berente községgel, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal, Családjainkért 
Alapítvánnyal és az Európa Tanáccsal dolgozik együtt. Forgács István az Államigazgatási 
Főiskolán végzett, tanulmányokat folytatott továbbá a Közép-Európai Egyetemen és a New 
Yorki-i Columbia Egyetemen. Mindezek mellett az Európa Tanács mediátor-trénere, illetve 
időszaki tanácsadója. 
 
Kérem a testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után hozza meg döntését. 
 
Tiszavasvári, 2014. március 27. 
 
 

Dr. Fülöp Erik 
             polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
…./2014. (III.27.) Kt. számú 

határozata 
 

Az Origo Csoport Kft. megbízási szerződésének elfogadásáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A helyi roma közösség felzárkózásának elősegítése érdekében 100.000,-Ft+áfa/hó 
megbízási díjért – a határozat melléklete szerinti tartalommal - megbízási szerződést köt az 
Origó-csoport Konfliktuskezelő és Stratégiai Tanácsadó Kft. –vel 2014. április 1. napjától 
2014. október 31. napjáig terjedő határozott időre. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
2.) Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről, majd a 
megbízott által elkészített szakmai anyagot terjessze a testület elé. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30.    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
3.) Felkéri a jegyzőt, tegyen javaslatot a költségvetési rendelet módosítására a határozat 1. 
pontjában meghatározott fedezet érdekében. 
 
Határidő: 2014. április 30.     Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző 
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…./2014. (III.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
 

Megbízási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, 
Városháza tér 4. adószáma: 15732468-2-15 (képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester) a 
továbbiakban Megbízó másrészről az  Origó-csoport Konfliktuskezelő és Stratégiai 
Tanácsadó Kft. 1151 Budapest, Pozsony utca 19., adószám: 243008058-2-42 
cégjegyzékszám: 01-09-171188 (képviseli: Forgács István ügyvezető) a továbbiakban 
Megbízott között az alábbiak szerint: 
 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés keretein belül, a Megbízott a 
Megbízó részére az alább felsorolt tevékenységeket elvégzi, valamint az érintett témában 
tanácsadással segíti a Megbízót. 
 
Jelen megbízási szerződés az együttműködés, illetve a szakértői megbízás általános jellegű a 
helyi cigány közösség felzárkózásának előmozdítása érdekében, de különös tekintettel 
vonatkozik az alábbi formákra a megállapodás teljes időtartama során: 
 
I. Megbízott vállalja: 
 
Tiszavasvári város cigány közösségének társadalmi befogadását, felzárkózását elősegítő 
szakmai koncepció elkészítését 2014. szeptember 1. napjáig. 
 
A helyi, tiszavasvári cigány és nem cigány közösség társadalmi békéjét, együttélési 
harmóniáját elősegítő közösségi kezdeményezések és akciók folyamatos kidolgozását és – 
Megbízóval történt egyeztetést követően – annak teljes körű megvalósítását.  
 
Etnikai alapú feszültségek oldását, visszaszorítását elősegítő kezdeményezések és akciók 
együttes kidolgozását és megvalósítását. 
 
Akut etnikai konfliktusok esetén azonnali szakmai egyeztetés lehetőségét, közös megoldási 
javaslatok kidolgozását, valamint azok megvalósítását. 
 
A helyi cigány civil társadalom megerősítését és a közösségi érdekek érvényesülését elősegítő 
kezdeményezések kidolgozását és projekteken keresztül való megvalósítását.  
 
A helyi politikai és civil aktorokkal (társadalmi szervezetekkel) való együttműködés 
keretében egy újfajta társadalmi párbeszéd és szerepvállalás megteremtésének kiépítését a 
településen. 
 
Egy kistérségi cigány ifjúsági vezetőképző akadémia projektötletének a részletes kidolgozását 
és a megvalósításhoz szükséges szakmai, anyagi feltételek megteremtésében való 
együttműködést  
 
A nemzetközi kapcsolatépítésben való közreműködést, segítség nyújtást. 
 
A fenti tevékenységeknek a folyamatos és szakszerűen elvégzését, melyekről írásban 
folyamatosan, illetve tárgyhó 30. napjáig beszámol Megbízó részére. 
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A megbízási szerződésben foglalt feladataival kapcsolatban – amennyiben indokolt - előzetes 
egyeztetés alapján szükség szerint munkáját Tiszavasváriban látja el, melyhez Megbízó 
alkalmas helyiséget biztosít. 
 
 
A tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, nem adja tovább, azokról harmadik 
személynek csak a Megbízó írásbeli beleegyezésével nyilatkozik vagy szolgáltat adatot. 
 
II. Megbízó vállalja az alábbiakat: 
 
Megbízott rendelkezésére bocsátja mindazon iratokat, dokumentumokat, információkat 
amelyek a rendelkezésére állnak és Megbízott eredményes munkavégzéshez szükségesek. 
 
A felek megállapodnak abban, hogy akut etnikai konfliktusok megoldása során felkínálják, és 
kölcsönös beleegyezés esetén bevonják saját helyi, regionális, országos, vagy éppen 
nemzetközi partnereiket. 
 
A felek mindezek mellett megállapodnak abban, hogy az együttműködés során a lehető 
legjobb szándékkal segítik egymás munkáját, valamint a technikai feltételek és a társadalmi 
tájékoztatás vonatkozásában külön rögzítik az alábbiakat: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester akadályoztatása esetén az operatív feladatok és kommunikáció 
kérdésében Aleváné Siteri Éva polgármesteri személyi titkár jár el 
 
A Megbízott kijelenti, hogy a szakmai együttműködéshez szükséges szakmai tudással 
rendelkezik, illetve annak teljesítéséhez saját eszközeit (gépkocsi, telefonkészülék, stb.) vonja 
be a feladatok elvégzéséhez. Ugyanakkor amennyiben erre lehetőség nyílik, és a kijelölt 
feladatok elvégzését érdemben segíti, úgy a Megbízó is felkínálhat bármilyen, nem pénzügyi 
erőforrást (helyiséget, technikai eszközt, irodaszert, stb.) a Megbízott számára.  
 
III. Megbízó teljesítési kötelezettsége 
A Megbízó az együttműködés, illetve a szakmai teljesítmény ellenértékeként a Megbízott 
részére szakértői díjat fizet, melynek összege havi 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint + 
áfa, azaz mindösszesen bruttó 127 000, azaz egyszáz-huszonhétezer Ft, amit számla 
ellenében a számla kézhezvételétől számított 8, azaz nyolc napon belül banki átutalással fizet 
meg a Megbízott részére az alábbi bankszámlára: 
 
Bankszámla tulajdonosa: Origó-csoport Konfliktuskezelő és Stratégiai Tanácsadó Kft. 
Bank neve: Unicredit Bank 
Számlaszám:  10918001-00000038-84370007 
 
IV. További megállapodási feltételek: 
 
Jelen szerződést felek 2014. április 1. napjától 2014. október 31. napjáig terjedő határozott 
időtartamra kötik. Kölcsönösen eredményesnek megítélt együttműködés esetén a felek közös 
döntése alapján a megállapodás újratárgyalható és újraköthető. 
 
A jelen szerződésben nem rögzítettek tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak 
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Jelen … oldalas megbízási szerződés 3 (három) példányban készült és Felek az elolvasást 
követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 
 
 
 
……………………. 2014. ………………….. 
 
 
 
…………………………………..   ………………………………………. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata                           Origó-csoport Konfliktuskezelő 
                  képviseli                                                            és Stratégiai Tanácsadó Kft. 
             Dr. Fülöp Erik      képviseli 
                polgármester          Forgács István 
                                                                                                        ügyvezető 
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