
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2010. május 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István 

alpolgármesterek, Balogh Tamás, Halász László, Nácsa Balázs, Ötvös 

János Sándor, Császár József, Palló Sándor, Ráduly Sándorné Dombrádi 

Erzsébet, Ráduly Zsolt, Szőke Zoltán, Tóthné Nácsa Irén, Tündik András, 

Szabó Zoltán és Lázár István képviselők. 

 

Távol maradtak: Dr. Litkei László és Dr. Bodnár Zoltán Imre, képviselők. 

 

 

Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Áfra Miklós aljegyző, Rácz 

Mónika osztályvezető, Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető, Girus András 

osztályvezető, Tóth Tibor köztisztviselő, Farkas Sándorné köztisztviselő, 

Gáspár Ferenc köztisztviselő, Kabai Jakabné köztisztviselő, Bosák Nóra 

köztisztviselő, Gáll Antalné ügyvezető, László András könyvvizsgáló, 

Szabó András műszaki vezető, Pogácsás Ágnes ügyvezető, Poczkodi 

Ferenc CKÖ elnök,Tarnai Zoltán TTKT SZESZK intézményvezető, Lohárt 

Gáborné gazdasági igazgató, Kutykó Róbert pénzügyi vezető, Dankó Tibor 

bejegyzett könyvvizsgáló, Lippai Lajos ügyvezető, Pethe István, dr. Köblös 

Ibolya jegyzőkönyv-vezető. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

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

Képviselő-testület határozatképes, mivel 18 főből - 16 fő képviselő volt jelen. Kérte, hogy az 

ülésre meghívott vendégekre tekintettel a testületi ülés meghívójában szereplő napirendi 

pontok közül, a Testület a 3. napirendi pontot tárgyalja elsőként, ezután a 6., 12., 19. 10. 11. 

napirendi pont következne majd a meghívóbeli sorrendben haladjanak azzal, hogy az 5. 

napirendi pont után a 16. napirendi pontot tárgyalják. 

Kérte továbbá, hogy Egyebek között döntsön a Képviselő-testület - a vis maior pályázattal 

kapcsolatos tájékoztatást követően - a támogatás iránti kérelem benyújtásáról, döntsön 

továbbá a Piano Feast Kft beszámolójának elfogadásáról, valamint hallgassa meg a 

polgármester közérdekű tájékoztatóját, többek között a katasztrófavédelmi tevékenységgel 

kapcsolatban. Azzal folytatta, hogy ezek után tájékoztató következne a polgármesteri 

hatáskörben benyújtott pályázati döntésekről, majd az aktuális kitüntetésekről végül 

rendezvényre történő meghívásra kerülne sor. 

 

A Képviselő – testület 16 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalásának Rozgonyi Attila polgármester által javasolt 

sorrendjét. 

 

Tárgy : Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Elóadó : Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Dr. Tóth Marianna köztisztviselő 
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Hozzászólások: 

 

Szabó Zoltán képviselő: 

Megkérdezte, hogy a szakrendelővel kapcsolatos pályázat véglegesen elutasításra került–e? 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy az egészségügyi pályázat valóban, immár második alkalommal került 

elutasításra, ezért aztán át kell az Önkormányzatnak gondolnia, hogy hogyan lehet a jelenlegi 

feltételeket komfortosabbá, elfogadhatóbbá tenni, valamint elő kell készíteni, hogy a jelenleg 

használt épületet, hogyan lehet költséghatékonyabban üzemeltetni. Hozzátette, hogy ez a 

folyamat előkészítés alatt áll. 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban a Képviselő-testület 16 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

97/2010. (V.27.) Kt. számú 

határozata 

 

 

 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 

 

 

   A  215/2009. (IX.24.)   Kt. sz. határozat 

231/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat  

232/2009. (X.12.)   Kt. sz. határozat  

240/2009. (X.29.)   Kt. sz. határozat  

248/2009. (X.29.)   Kt. sz. határozat  

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Nyírségi szakképzés-szervezési Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi egyszerűsített éves 

beszámolója, közhasznúsági jelentése, és 2010. évi üzleti tervéről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:   Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Azt mondta, hogy a Nyírségi szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 

Felügyelő Bizottsága a beszámolót módosítás nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Bizottsági vélemények: 
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Palló Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat- tervezet elfogadását. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 

igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-

testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Köszöntötte az ülésen Kutykó Róbertet, a Nyírségi szakképzés-szervezési Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft gazdasági igazgatóját. Majd felhívta, hogy amennyiben van 

kiegészítése a kiküldött előterjesztéshez tegye meg, valamint felhívta a Testület tagjait, hogy 

mondják el az előterjesztéshez kapcsolódó kérdéseiket, hozzászólásaikat. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy a cél az volt hogy az oktatásból származó egyéb bevételek 

nőjenek, ezáltal csökkennének az Önkormányzatok terhei. Elmondta még, hogy a jogszabályi 

változások miatt a szakképzési hozzájárulás kezelése a TISZK- hez került és ez 

problémamentesen működik jelenleg is. Hozzátette, több szakképzési intézmény törvényileg 

együttesen hozott létre központi szakképzési helyet, ahol a szakképzés - szervezés és 

tájékoztatás a TISZK keretein belül történik. A problémát az jelenti többek között, hogy 

Tiszalök a hajdúnánási TISZK- hez tartozik. 

 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további kiegészítés, hozzászólás illetve kérdés nem 

hangzott el az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő- testület 16 igen egyhangú szavazattal és ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2010.(V.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

 

a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és a 2010. évi üzleti 

tervéről 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírségi Szakképzés-szervezési 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásának mérlegadatait tartalmazó 

egyszerűsített éves beszámolóját, a Kft. közhasznúsági jelentését és a 2010. évre elkészített 

üzleti tervét megtárgyalta és azt az előterjesztett tartalommal a taggyűlésnek elfogadásra 

javasolja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzatot a Kft. taggyűlésén a határozatban 

foglaltaknak megfelelően képviselje. 

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2009. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 

2010. évi üzleti tervéről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:   Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta 

a beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő – testület számára. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat- tervezet elfogadását. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 

igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-

testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Tájékozatta a jelenlevőket, hogy a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft egy olyan közös 

képzési hely, amelyet Nyíregyháza, Nagykálló, és Tiszavasvári városai hoztak létre 

nagyértékű eszközök beszerzésére, és hatékonyabb felhasználására. Hozzátette, hogy az 

eszközbeszerzésre és a felépítésére kapott támogatás összege egy milliárd forint volt. 

 

A Képviselő –testület 16 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

99/2010.(V.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

 

a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, 

közhasznúsági jelentéséről és 2010. évi üzleti tervéről 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NYÍRVIDÉK TISZK 

NONPROFIT Kft. 2009. évi gazdálkodásának mérlegadatait tartalmazó egyszerűsített éves 

beszámolóját, a Kft. közhasznúsági jelentését és a 2010. évre elkészített üzleti tervét 

megtárgyalta és azt az előterjesztett tartalommal a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzatot a Kft. taggyűlésén a határozatban 

foglaltaknak megfelelően képviselje.    

 

 

Határidő: esedékességkor                 Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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Kutykó Róbert pénzügyi vezető és Bosák Nóra köztisztviselő elhagyta az üléstermet. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

hatályosulásáról, a temetőben végzett tevékenységekről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:   Áfra Miklós aljegyző 

 

 

Bosák Nóra köztisztviselő visszaérkezett a terembe. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat- tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a fenntartó vizsgálja meg milyen 

árak mellett, illetve mérje fel, hogy milyen eljárással lehetne felújítani a ravatalozó 

tetőszerkezetét, valamint a temető területén keletkezett szemét gazdaságos elszállításának 

lehetőségeit is vizsgálja meg. 

 

Hozzászólások: 

 

Lippai Lajos a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató KFT ügyvezetője: 

Elmondta, hogy a ravatalozó épülete évek óta beázik, mivel rossz a szerkezete, és csak rejtett 

csatorna van, ami el van rohadva és sajnálatos módon kevés a bevétel a javításhoz, ezért kérte 

az Önkormányzat segítségét. Hozzáfűzte, hogy a temető őrzéséről is gondoskodni kellene 

legalább munkaidőben, két közcélú munkás felváltott alkalmazásával, és a szemét szelektív 

szétválogatásához és elszállításához is önkormányzati segítséget kért. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta a kérésre, hogy mivel további közmunkások alkalmazására kerül sor, ezért 

javasolta azon személyek kijelölését Lippai Lajos ügyvezető felvetésére, akik alkalmasak a 

saját belső területen komposztálási célból szelektálási feladat ellátására-ami nem büntetendő 

tevékenység-, hozzátette, hogy a nyitvatartási időben őrzés is megoldható lehetne. A felújítás 

tekintetében pedig elmondta, hogy Kuik Sándornéval már felvette a kapcsolatot, hogy milyen 

költséggel és egyéb feltételekkel oldható meg az épület javítása önkormányzati önerő 

felhasználásával. Végezetül megköszönte, a Kft- vel való gondtalan együttműködést és 

további jó munkát kívánt számukra. 

 

A Képviselő –testület 15 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

100/2010. (V. 27.) Kt. számú 

 határozata 

 

a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulásáról, a temetőben végzett 

tevékenységekről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 39. §-ában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot 

hozza: 

 

A Képviselő-testület 

 

1.)  az Önkormányzat tulajdonában lévő Városi Temető üzemeltetésére kötött kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés hatályosulásáról szóló tájékoztatást, az Üzemeltető 2009. évi 

pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 

2.) az Önkormányzat rendelkezésre álló kapacitásai függvényében törekszik a Ravatalozó 

épülete tetőszerkezetének felújítására. 

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy  

 

a.) tájékoztassa  

- Üzemeltetőt a pénzügyi beszámolója elfogadásáról, 

- Szorgalmatos Község Önkormányzatát a Testület döntéséről. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

 

b.) vizsgálja meg, és lehetőség esetén gondoskodjon a Ravatalozó épülete 

tetőszerkezetének, csapadékvíz csatornájának felújításáról.  

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

Lippai Lajos a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató KFT ügyvezetője elhagyta az 

üléstermet. 

Tárgy (4.np.): Tájékoztató a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő volt Alkaloida „Hulladéklerakó telep” környezeti 

kármentesítéséről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős: Gáspár Ferenc köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 
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Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének Városfejlesztési Bizottsága 5 

igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-

testületnek az előterjesztés elfogadását. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének Környezetvédelmi és 

Mezőgazdasági Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Tájékoztatta a Képviselő –testületet, hogy 2010- re a terület üzemeltetése biztosítva van, és 

tárgyalások folynak a jövő évvel kapcsolatban. 

 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő volt Alkaloida „Hulladéklerakó 

telep” környezeti kármentesítéséről szóló tájékoztatót a Képviselő- testület tudomásul vette. 

 

Tárgy (5.np.): Előterjesztés ajánlattételi felhívás terepi műszaki ellenőri feladatok 

ellátására a volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési területén 

Előadó:   Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Gáspár Ferenc köztisztviselő 

 

Gáspár Ferenc témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kérte, hogy a KVARC MINERAL Bt. Sylvester Gábor Cégvezető Úr (1118 Budapest 

Törökugrató u. 5) helyett a Rex Terra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi 

Szolgáltató Kft., ügyvezető: Szilágyi Csaba cégvezető (6400 Kiskunhalas Szilágyi Á. u. 5-7.) 

kerüljön a határozat - tervezetbe. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének Városfejlesztési Bizottsága 5 

igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-

testületnek a határozat- tervezet elfogadását a témafelelős által tett szóbeli módosítással 

együtt. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének Környezetvédelmi és 

Mezőgazdasági Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását a témafelelős által tett 

szóbeli módosítással együtt. 



 127 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a megbízási szerződés határideje lejárt ezért új meghívásos 

pályázat kiírása vált szükségessé. Hozzátette, hogy a területen rendszeres mintavétel, 

szivattyúzás, karbantartás és monitoring folyik évi 100 millió forintos nagyságrendben, ennek 

az összegnek a 60 százaléka a környezetvédelmi hatóság által előírt analitikai, vegyi 

vizsgálatokra fordítódik. 

 

Képviselő-testület 16 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2010. (V. 27.) Kt. számú 

határozata 

 

Ajánlattételi felhívás terepi műszaki ellenőri feladatok ellátására 

a volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési területén 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A volt Alkaloida Hulladéklerakó telep 2010. évi üzemeltetési feladatához szükséges 

műszaki ellenőri feladatokra megfogalmazott ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti 

tartalommal kiírja, és alábbi vállalkozásoknak megküldi: 

 

 PONDUS Kft. 

Dr. Bata Gábor Ügyvezető  

 

1111 Budapest 

Bartók Béla u. 30. félemelet 1. 

 

 REX TERRA ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 

SZOLGÁLTATÓ KFT. 

Szilágyi Csaba Ügyvezető 

 

6400 Kiskunhalas 

Szilárdy Áron u. 5-7. 

 

 S-DOSSZIÉ Kft. 

Schatz András Ügyvezető  

 

4531 Nyírpazony 

Arany J. u. 29. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Rozgonyi Attila polgármester     
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1. számú melléklet a 101/2010. (V. 27.) Kt. számú határozathoz 

 

Tárgy:  

Árajánlatkérés  

műszaki ellenőri feladatok ellátására 

 

 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Ezúton kérem, szíveskedjen egyösszegű ajánlatot adni a Tiszavasvári volt Alkaloida 

hulladéklerakó kármentesítési területen folyamatban lévő beavatkozás és monitoring 

tevékenység műszaki ellenőrzésére vonatkozóan, a következőkben rögzített feltételek szerint. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Tiszavasvári 0301/2, 0302, 0303, 

0304, és 0305 helyrajzi számú területen fekvő, illetve ehhez funkcionálisan tartozó 

kármentesítési terület és létesítmények, amelyre vonatkozóan jelenleg kármentesítés, ennek 

keretében beavatkozás és monitoring tevékenység van folyamatban, a környezetvédelmi 

hatóság 660/03/2010. iktató számú határozata szerint. A kármentesítés finanszírozása jelenleg 

a KvVM által nyújtott támogatásból történik, a 2010. év vonatkozásában. 2011. évre a forrás 

még nem biztosított. 

 

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződéssel rendelkezik a 

beavatkozási és monitoring tevékenység teljesítésére, 2010. december 31-ig. A vállalkozói 

tevékenység megfelelő ellenőrzésére az Önkormányzat nem rendelkezik a teljes körű 

szakértelemmel, így műszaki ellenőri szolgáltatás igénybe vétele szükséges. 

 

A műszaki ellenőrnek a feladatait szerződéskötéstől 2010. december 31-ig terjedő időszakra 

kell ellátnia. A műszaki ellenőr feladatait a Tiszavasvári 0301/2, 0302, 0303, 0304, és 0305 

helyrajzi számú területen fekvő, illetve ehhez funkcionálisan tartozó kármentesítési terület és 

létesítmények üzemeltetési és monitoring feladatai ellátásának ellenőrzése képezi, ennek 

keretében: 

 

- a vállalkozói terepi teljesítés szükség szerinti (különösen mintavételek, mérések), de 

legalább havi két alkalommal történő helyszíni ellenőrzése, 

- a vállalkozó dokumentálási feladatainak ellenőrzése, erről írásos vélemény készítése, 

- a vállalkozói díj kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok: a szakmailag 

megfelelő és egyben szerződésszerű vállalkozói teljesítés igazolása, 

- féléves műszaki ellenőri jelentések készítése, 2 db.: az első a szerződéskötéstől 2010. 

június 30-ig terjedő időszakra, lehetőség szerint, a rendelkezésre álló dokumentációk 

alapján a 2010. évben megvalósult feladatokra is tekintettel, a második 2010. július 1 – 

2010. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. 

 

Az ajánlati árat valamennyi feladat gondos mérlegelését követően egyösszegű átalányárként 

kell megadni. Az átalányárnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban rögzített valamennyi 

feladat ellenértékét. A műszaki ellenőr feladatát képezi a monitoring keretében történő 

mintavételezések ellenőrzése, de ellenőrző mintavételre és analitikai vizsgálatok elvégzésére 

nem köteles.  
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Az ajánlattétel elősegítésére az Önkormányzat a keletkezett iratokba, és a beavatkozási és 

monitoring feladatokat előíró hatósági határozatba betekintést biztosít, illetve lehetővé teszi a 

terület helyszíni bejárását. Vonatkozó igényt a következő elérhetőségen kell jelezni: Gáspár 

Ferenc, 30/6362-376. 

 

A benyújtott ajánlatok a „legalacsonyabb ár” bírálati szempont alapján kerülnek elbírálásra. 

Az ajánlatoknak legalább 60 napig kell érvényesnek lenniük. 

 

Kérjük, hogy ajánlatukat címünkre fax útján (fax szám: 42/275-000), vagy elektronikus úton 

(e-mail: varosfejlesztes@tiszavasvari.hu) 2010. június 10-e 14.00 óráig eljuttatni, és 

legkésőbb ugyanezen a napon postai úton is feladni szíveskedjenek. 

 

 

Tiszavasvári, 2010. május 28. 

 

Tisztelettel 

 

 Rozgonyi Attila 

polgármester 

 

Tárgy (6 np.): Előterjesztés ajánlattételi felhívás környezetvédelmi szakértői 

feladatok ellátására a volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési 

területén 

Előadó:   Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:   Gáspár Ferenc köztisztviselő 
 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének Városfejlesztési Bizottsága 5 

igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-

testületnek a határozat- tervezet elfogadását. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének Környezetvédelmi és 

Mezőgazdasági Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy ez az előző napirendi pontban szereplő tevékenység egy másik vetülete, mivel 

az a terepi műszaki ellenőri feladatok ellátására, míg ez az előterjesztés a környezetvédelmi 

szakértői feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívás a volt Alkaloida Hulladéklerakó 

kármentesítési területén. 
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A Képviselő-testület 16 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

102/2010. (V. 27.) Kt. számú 

határozata 

 

 

Ajánlattételi felhívás környezetvédelmi szakértői feladatok ellátására 

a volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési területén 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A volt Alkaloida Hulladéklerakó telep 2010. évi üzemeltetési feladatához szükséges 

környezetvédelmi szakértői feladatok ellátására megfogalmazott ajánlattételi felhívást a 

melléklet szerinti tartalommal kiírja, és alábbi vállalkozásoknak megküldi: 

 

 TI-ROL Kft. 

Spitz Roland Ügyvezető  

 

1192 Budapest 

Koós K. tér 3. fszt. 6. 

 

 AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. 

Kriszt Balázs Ügyvezető  

 

2100 Gödöllő 

Ganz Ábrahám u. 2. 

 

 SENEX Környezetgazdálkodási Kft. 

Perényi Gábor Ügyvezető  

 

1033 Budapest 

Hajógyári sziget 134. 

 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Rozgonyi Attila polgármester     



 131 

1. számú melléklet a 102/2010. (V. 27.) Kt. számú határozathoz 

 

Tárgy:  

Árajánlatkérés  

környezetvédelmi szakértői  

feladatok ellátására 

 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Ezúton kérem, szíveskedjen egyösszegű ajánlatot adni a Tiszavasvári volt Alkaloida 

hulladéklerakó kármentesítési terület kezeléséhez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői 

feladatok ellátására vonatkozóan, a következőkben rögzített feltételek szerint. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Tiszavasvári 0301/2, 0302, 0303, 

0304, és 0305 helyrajzi számú területen fekvő, illetve ehhez funkcionálisan tartozó 

kármentesítési terület és létesítmények, amelyre vonatkozóan jelenleg kármentesítés, ennek 

keretében beavatkozás és monitoring tevékenység van folyamatban, a környezetvédelmi 

hatóság 660/03/2010. iktató számú határozata szerint. A kármentesítés finanszírozása jelenleg 

a KvVM által nyújtott támogatásból történik, a 2010. év vonatkozásában. 2011. évre a forrás 

még nem biztosított. 

 

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződéssel rendelkezik a 

beavatkozási és monitoring tevékenység teljesítésére. A kámentesítési folyamat megfelelő 

folytatásának ellenőrzésére, a terület kezeléséhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok 

teljesítésére, valamint a további célszerű intézkedések meghatározására az Önkormányzat nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, ezért jelen beszerzés alapján környezetvédelmi 

szakértői szolgáltatás igénybe vételét tartja szükségesnek. 

 

A szakértő feladatait szerződéskötéstől 2010. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a 

következő tevékenységek képezik: 

 

Tiszavasvári 0301/2, 0302, 0303, 0304, és 0305 helyrajzi számú területen fekvő, illetve ehhez 

funkcionálisan tartozó kármentesítési terület és létesítmények üzemeltetési feladataihoz 

kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok ellátása, ezen belül: 

Megbízó szakmai képviselőjeként a területet érintő kármentesítési folyamat – beavatkozás 

keretében folyó üzemeltetés, és monitoring - nyomon követése, és a kármentesítési folyamat 

rendszeres szakmai értékelése. E tevékenység végzése során szükség szerinti helyszíni 

ellenőrzés végzése a területen, és konzultáció az üzemeltetővel, illetve a terepi és 

dokumentálási feladatok közvetlen ellenőrzésével megbízott műszaki ellenőrrel.  

Megbízó szakmai képviseletének ellátása az illetékes környezetvédelmi hatóságok felé, a 

kármentesítési folyamattal kapcsolatosan, a hatósági előírások teljesítése érdekében, illetve 

Megbízó érdekeinek képviselete a támogatást nyújtó, és egyéb illetékes szakminisztériumok 

felé. 

Szakmai tanácsadás a kármentesítési terület további kezelése tárgyában, javaslattétel a 

szükséges és célszerű intézkedésekre.  
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A kármentesítéshez, és a terület kezeléséhez kapcsolódó feladatok teljesüléséről, illetve az 

aktuális feladatokról és javaslatokról időszakonként 3 példányban előrehaladási jelentést kell 

készíteni Megbízó számára a következő módon. 

 

Jelen beszerzés alapján történő szerződéskötést követően Megbízott áttekinti a 2010. január 1-

től megvalósult folyamatokat, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, valamint helyszíni 

bejárást követően jelentést készít az első fél éves időszak (2010. 01. 01 – 2010. 06. 30.) 

vonatkozásában, a naptári félévet követő 15 napon belül. Ezt követően a két naptári 

negyedévre vonatkozóan készíti el a jelentést, az aktuális naptári negyedévet követő hónap 15. 

napjáig. Az előrehaladási jelentésnek tartalmaznia kell a vonatkozó időszak területhez, ill. 

kármentesítési folyamathoz kapcsolódó releváns történéseit, annak szakértői értékelését, és a 

szakértő intézkedési javaslatait a felmerült problémákra vonatkozóan.  

 

Az ajánlati árat valamennyi feladat gondos mérlegelését követően egyösszegű átalányárként 

kell megadni. Az átalányárnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban rögzített valamennyi 

feladat ellenértékét. 

 

Emellett az Önkormányzat a jelenleg előre nem látható, és a szerződésben nem szereplő 

szakértői tevékenységre költségkeretet biztosít, max. az ajánlati ár 25 %-os mértékéig. Ezen 

keret felhasználása csak az Önkormányzat külön írásos felkérése alapján lehetséges, amely 

tartalmazza a feladatot, a teljesítés határidejét, és a feladat pontos ellenértékét. Jelen ajánlatot 

ezen keret figyelembe vétele nélkül kell megtenni. 

 

Az ajánlattétel elősegítésére az Önkormányzat a keletkezett iratokba betekintést biztosít, 

illetve lehetővé teszi a terület helyszíni bejárását. Vonatkozó igényt a következő elérhetőségen 

kell jelezni: Gáspár Ferenc, 30/6362-376. 

 

A benyújtott ajánlatok a „legalacsonyabb ár” bírálati szempont alapján kerülnek elbírálásra. 

Az ajánlatoknak legalább 60 napig kell érvényesnek lenniük. 

 

Kérjük, hogy ajánlatukat címünkre fax útján (fax szám: 42/275-000), vagy elektronikus úton 

(e-mail: varosfejlesztes@tiszavasvari.hu) 2010. június 10-e 14.00 óráig eljuttatni, és 

legkésőbb ugyanezen a napon postai úton is feladni szíveskedjenek. 

 

Tiszavasvári, 2010. május 28. 

 

Tisztelettel 

 

 Rozgonyi Attila 

 polgármester 

 

Tárgy: (7. np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 

többszörösen módosított 4/2009.(II.16.) rendelet végrehajtásáról 

szóló 12/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról és 

kiegészítéséről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 
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Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Pénzügyi Bizottsága 4 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Lázár István az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet 

elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szőke Zoltán a Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-

testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága 4 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Rádulyné Domrádi Erzsébet a Lakásügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lakásügyi Bizottsága 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

tagja: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének Környezetvédelmi és 

Mezőgazdasági Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Poczkodi Ferenc a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 

Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület 16 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta meg: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2010. (V.28.) önkormányzati rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló többszörösen módosított 4/2009.(II.16.) rendelet végrehajtásáról szóló 

12/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről 

 

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§ (1.) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. 10.§ (1.) 

d.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva − a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 10/2007.(III.27.) rendelet 2. sz. melléklete I. fejezete 1. 3/a pontja által biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság, Oktatási 

Kulturális és Sport Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, 

Lakásügyi Bizottság, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Gazdasági és 

Foglalkoztatási Bizottság véleményének kikérésével – a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 4/2009.(II.16.) rendeletének végrehajtásáról szóló 12/2010.(IV.30.) 

önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki: 

 

1.§. 

 

Ez a rendelet a mellékletben található „Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei 

és kiadásai” című táblázattal, mint 19. sz. melléklettel egészül ki, egyidejűleg az eddigi 

19.számú melléklet számozása 20. számú mellékletre változik.  

 

2.§. 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez az önkormányzati rendelet 2010. május 31-én lép hatályba.  

 

 

Tiszavasvári, 2010. május 27. 

 

 

 Rozgonyi Attila  Bundáné Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő  

 

 

Kihirdetve: 2010. május 28-án 

 

 

 Bundáné Badics Ildikó 

 jegyző 



 
Önkormányzat neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata     1. sz. melléklet a 14/2010.(V.28.) önk. rendelethez 

      

19. sz. melléklet a 12/2010.(IV.30.) önk. 

rendelethez 

       

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (OEP körrel együtt)  Felhalmozási és tőkejellegű kiadások (OEP körrel együtt) 

Sorsz. BEVÉTELEK 
2009. évi 

tény 
 Sorsz. KIADÁSOK 2009. évi tény 

1. Támogatások (2+…+7) 38 170  28. Felújítások (célonként ÁFA-val együtt) 17 100 

2. Címzett és céltámogatás    29. ebből: -szakképzési tám-ból megvalósított felújítás   

3. Leghátrányosabb helyz. kistérs. felzárkóztat. tám-a 22 523  30.             -közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj.   

4. Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása          

5. ebből: működési célú vis maior (-)          

6. Központosított támogatásokból felhalmozási célú 15 647        

7. Egyéb támogatásokból felhalmozási célú    31. Beruházási kiadások (célonként ÁFA-val együtt) 104 951 

8. 

Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból 

elmaradott települések támogatása    32. ebből: -szakképzési tám-ból megvalósított beruházás   

9. Lakáshoz jutás támogatása 21 784  33.             -közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.   

10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékű bev. 88 023        

11.            

12. Magánszemélyek kommunális adója  2 373        

13. Magánsz. által bef. építmény, telek- és luxusadó 20 %-a    34. Pénzügyi befektetések kiadásai    

14. Felhalmozási és tőkejellegű  bevételek 27 000  35. 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás értékű 

kiadás 17 368 

15.      36. ebből: -lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel   

16. Áh-on kívülről  szárm. befektetett pü-i eszk. kamata    37.             -közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás   

17. Fejlesztési célú köv. elengedés, tartozásátvállalás bev-e          

18. Előző évi maradvány, eredmény felhalmozási része 75 433        

19. 

ebből: -2007. és 2008. évi vis maior és közp. tám. 

maradványa    38. Fejlesztési célú hitelvisszafiz., kötvényvisszavált. és kamata 50 140 

20.             -lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege    39. 

Fejlesztési célú követelés elengedés, tartozásátvállalás 

kiadása   

21. Felhalmozási ÁFA visszatérülés 505  40. Értékesített tárgyi eszk. immateriális javak ÁFA befizetése   

22. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2 604  41. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása    
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23. 

Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejl. 

célú) 277  42. (csak fejlesztési bevételből vásárolt)   

24. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás    43. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafizetése 59 

25. 

Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása                                

(csak fejlesztési bevételből lekötött) 21 670  44. Saját rezsis beruházás kiadásai   

26. 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                

(1+8+9+10+12+13+14+16+17+18+21+…+25) 277 839  45. 

KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                       

(28+31+34+35+38+…+44) 189 618 

27. ebből: működési célú kiadások finanszírozása    46. Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások   



 

Tárgy (8. np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 

2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester  

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Azt javasolta, hogy a rendelet-tervezet 1.§-a (5) –(6) bekezdéssel egészüljön ki amelyek, a 

következőket tartalmaznák: Az (5) bekezdés szerint lakó- és nem lakóépület építés 

szakfeladaton strand vendéglátóegység építés befejezéséhez a kiadások fedezetére ÁFÁ-val 

növelten 2.700 e Ft-ot előirányozna az Önkormányzat az Általános tartalék terhére. Ez az 

összeg a vendéglátóipari egységek befejezéséhez szükséges. Hozzátette, hogy ezen a 

képviselő –testületi ülésen lesz egy napirendi pont, amely a hatodik egység meghirdetéséről 

szól, ennek az épületnek befejezéséhez és a bérlők számára rendelkezésre bocsátásához 

szükséges az összeg. A (6) bekezdés szerint a Testület út, autópálya építés szakfeladaton 

útfelújítási munkák fedezetére ÁFÁ-val növelten 3.750 e Ft-ot előirányoz. Ez az összeg a 

korábbi testületi döntés szerinti utak, járdák szegélyek, vízelvezető árkok építésére, valamint a 

Gimnázium előtti parkolórész aszfaltozáson kívüli felépítésére szolgáló feladatok 

megvalósítására lenne fordítva. Így összességében az általános tartalék összege 15.761 e 

forintra módosul. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy abban reménykedett, hogy a strandfürdő területén 

hat felépülő üzlethelyiségből egy megmarad az Önkormányzat számára, de sajnos ez nem 

lehetséges, ezt az összeget meg kell előlegezni, és később vagy eladásra, vagy bérbe adásra 

kerül a helyiség, így a ráfordított összeg vissza fog folyni. Hozzátette, hogy tudomása szerint 

van is érdeklődő az üzlethelyiség iránt. A másik kérdés kapcsán megállapította, hogy az 

útfelújítás mellett a szegélyezést is meg kell csinálni azért, hogy az utak megmaradjanak jó 

állapotban. Mivel ez saját erőből történik, kérte a lakosság türelmét. Hozzátette, hogy fontos 

feladat még a Gimnázium melletti parkoló befejezése, illetve a volt Kabay iskola előtti 

parkoló kialakítása is, ezeknek a megvalósítása attól függ, hogy milyen áron lehet követ 

vásárolni. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 4 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezetet a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-

tervezet elfogadását. 



 138 

 

Lázár István az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet 

elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek témafelelős szóbeli kiegészítésével együtt. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet 

elfogadását, az előterjesztő által tett kiegészítéssel együtt. 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta meg 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2010.(V.28.) önkormányzati 

rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 

szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1.) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. 10.§ (1.) 

d.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva  a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 10/2007.(III.27.) rendelet 2. sz. melléklete I. fejezetének 2.1.2. pontja által biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 10/2007.(III.27.) rendelet 2. sz. melléklete I. fejezetének 2.2.4. pontja által 

biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatról szóló 10/2007.(III.27.) rendelet 2. sz. melléklete I. fejezetének 2.8.4. 

pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007.(III.27.) rendelet 2. sz. 

melléklete I. fejezetének 2.3.4. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével  a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2009.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításával 

kapcsolatban a következőket rendeli el: 
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1. § 

 

(1) Az intézmények 2009. évi pénzmaradvány felhasználását az 1. sz. mellékletben foglaltak 

szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy az intézmények számára engedélyezett 

3.209 eFt pénzmaradvány a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa terhére 4.124 eFt-tal 

kiegészíti.                  

A Polgármesteri Hivatal fentiekkel módosított engedélyezett pénzmaradványából, mely 

118.066 eFt a 2010. évi költségvetésben már előirányzásra került 69.100 eFt. A 

különbözetként mutatkozó 48.966 eFt-ból 29.121 eFt-ot felhalmozási céltartalékba 

helyez a hitel fedezetként lekötött OTP Optima értékpapír állomány fedezeteként,    

19.845 eFt általános tartalékba helyez. 1.500 eFt-ot kiutalatlan támogatás miatt az 

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton 

Előző évi működési előirányzat alulfinanszírozása miatti pénzmaradványként előirányoz, 

melyet általános tartalékba helyez. A felhalmozási pénzmaradvány fenti pontosítása miatt 

a 6. sz. mellékletet jelen rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakra módosítja. 

(2) 2010. január havi keresetkiegészítésre az eredeti költségvetésben 48.746 e Ft került 

központosított támogatásként tervezésre. Ezzel szemben a tényleges teljesítés 49.542 e 

Ft, a különbözetként jelentkező 796 e Ft-ot központosított előirányzatként az 

önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton 

bevételként előirányoz, mely összeget egyúttal Általános tartalékba helyez. 

(3) A képviselők és nem képviselő bizottsági tagok 2010. I. negyedévi tiszteletdíj felajánlása 

miatt a 90/2010.(IV.29.) Kt. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzati 

jogalkotás szakfeladaton a képviselők tiszteletdíját 212 e Ft-tal, a nem képviselő 

bizottsági tagok tiszteletdíját 87 e Ft-tal, az egészségügyi hozzájárulás előirányzatát 23 e 

Ft-tal, a nyugdíjbiztosítási járulékét 51 e Ft-tal, a munkaadói járulékét 2 e Ft-tal, a 

természetbeni egészségbiztosítási járulék előirányzatát 5 e Ft-tal csökkenti, ezzel 

egyidőben a Civil szervezetek működési támogatása szakfeladaton a működési célú 

pénzeszköz-átadás nonprofit szervezeteknek előirányzatát 380 e Ft-tal megemeli.  

(4) Egyéb máshová nem sorolt építés szakfeladaton a Városi Strand körépület építéséhez 

kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyagbeszerzésének kiadásaira ÁFÁ-val növelten 

34.136 e Ft-ot, közbeszerzési kiadásokra ÁFÁ-val növelten 375 e Ft-ot biztosít. Fentiek 

fedezetére felhalmozási célú pénzeszköz-átvételként LEKI támogatás címén 20.000 e Ft-

ot előirányoz. Az erre a célra elkülönített céltartalék állományát 13.030 e Ft-tal, az 

Általános tartalékot 1.481 e Ft-tal csökkenti. 

(5) Lakó- és nem lakóépület építés szakfeladaton strand vendéglátóegység építés 

befejezéséhez a kiadások fedezetére ÁFÁ-val növelten 2.700 e Ft-ot előirányoz az 

Általános tartalék terhére. 

(6) Út, autópálya építés szakfeladaton útfelújítási munkák fedezetére ÁFÁ-val növelten 

3.750 e Ft-ot előirányoz. Ezzel egyidőben az Általános tartalék előirányzatát 3.750 e Ft-

tal csökkenti.  
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A fenti módosításokat figyelembe véve az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.348.024 eFt-ra módosul. Az általános 

tartalék előirányzata 15.761 eFt, a céltartalék előirányzata 61.934 eFt. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2010. május 31-én lép hatályba. 

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. május 27. 

 

 

 

 Rozgonyi Attila Bundáné Badics Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2010. május 28-án 

 

 

Bundáné Badics Ildikó 

jegyző 

 



1. sz. melléklet 

a 15/2010.(V.28.) önk. rendelethez 

 

2009. évi pénzmaradvány felhasználása 

 

 

 

Intézmény megnevezése 

Módosított 

pénz-

maradvány 

Engedélyezett 

pénz-

maradvány 

Kiadások 

összesen 

Kiadásokon belül 

Szem. jutt. Járulék Dologi Felhalmozási Felújítás 

Városi Kincstár 966        

Egyesített Óvodai Intézmény 451 841 841   841   

Pedagógiai Szakszolgálat 488        

Tiszavasvári Általános Iskola 2305 960 960 426 94 440   

Tiszavasvári Középiskola -1556 5529 5529 1921 232 3376   

Városi Művelődési Központ 263        

Hankó László Zeneiskola 108 3 3   3   

Városi Sportközpont 184        

Intézmények összesen: 3209 7333 7333 2347 326 4660   
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  2. számú melléklet 

a 15/2010.(V.28.) önk. rendelethez 

                                      

                                      

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások  eFt 

Sor

-sz. 

B e v é t e l e k 2010. évi eredeti 

előirányzat 

     

1. Támogatások (2+...+8)   

2.  • Címzett és céltámogatás   

3.  • Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása  
 

4.  • Fejlesztési és vis maior támogatás   

5.    ebből: működési c. vis maior tám.    

6.  • Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok    

    támogatása   

7.  • Központosított támogatásokból felhalm. célú    

8.  • Egyéb tám. felhalm. c.    

9. Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések 

támogatása 

  

 Lakáshoz jutás támogatása  21 784 

10. Megyei önk. SZJA bev-ből felh-i célú 22%    

11. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel  76 033 

12. ebből

: 

felh-i c. fordított szakképzési támogatás *  10 200 

13. Magánsz. kommunális adója  2 000 

14. Magánsz. á. befiz. építm.- és telek- és luxusadó 20 %-a *   

15. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  47 215 

16. ebből

: 

önkorm. lakásértékesítés bevétele *  12 000 

17. Áh-on kívülről szárm. bef. pü-i eszk. kamata  1 530 

18. Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része *  88 221 

19. ebből

: 

  vis maior és közp. tám. maradványa   

20.  - lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege *   

21. Felhalmozási ÁFA visszatérülés  33 667 

22. Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja  315 

23. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése   

 (csak fejlesztési célú)   

24. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás *  140 909 

25. Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása   

 (csak fejlesztési bevételből lekötött) *   

26. B E V É T E L E K   Ö S S Z E S E N  411 674 

 (1+9+10+11+13+14+15+17+18+21+...+25)   

27. ebből

: 

működési célú kiadások finanszírozása *  2345 

 Előző évek fel nem használt maradv., eredménye   
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Sor

-sz. 

K i a d á s o k 2010. évi eredeti 

előirányzat 

     

28. Felújítások ( ÁFA-val együtt) (1)   

29. ebből

: 

- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás *   

30.  - közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. *   

31. Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) (1)  258 844 

32. ebből

: 

- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás *  10 200 

33.  - közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.*   

34. Pénzügyi befektetések kiadásai   

35. Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás  13 439 

36. ebből

: 

- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel *   

37.  - közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás *   

38. Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált. * (2)  30 918 

39. Felhalmozási célú hitelek kamata * (2)  14 760 

40. Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése  315 

41. Érékpapírok    

42. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.   

43. Felhalmozási célú tartalék  91 053 

44. Saját rezsis beruházás kiadásai    

45. K I A D Á S O K   Ö S S Z E S E N  409 329 

 (28+31+34+35+38+...+44)   

46. Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások *   

Beruházási kiadások (ÁFA-val) (31. sor részletezése)   

1 Civil-Ház kialakítása  51 374 

2 Városi Stradon vendéglátóipari egységek kialakítása  10 568 

3 Városi Strandon medencék kialakítása  168 335 

4 Ügyviteli eszközök beszerzése  2 000 

5 Tervek, programok   6 250 

6 Konyhai eszközök beszerzése  9 847 

7 Intézményi beruházások  10 470 

        ebből: Szakképzési hozzájárulás terhére  10 200 

 Összesen:   258 844 

     

     

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai   

     

 Megnevezés                                            Forrás Bevétel

ek 

Kiadások 

1  Civil-Ház kialakítása 49 363 51 374 

     

 Összesen:  49 363 51 374 
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Dankó Tibor könyvvizsgáló megérkezett az ülésterembe. 

Tárgy: ( 9.np.): Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. 2009. évi gazdálkodásának 

mérlegadatairól 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelő szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a TIVA- SZOLG Kft. Felügyelő Bizottsága a 2009. évi beszámolót és 

elfogadásra javasolja a Képviselő –testület számára. 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 4 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen, 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra 

javasolja. 

 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Az előterjesztés kapcsán tájékoztatta a megjelenteket, hogy a TIVA- Szolg Kft. adózás utáni 

bevétele 12 millió forint volt 2009 –ben, a fennálló tartozásai 11 millió forinttal növekedtek 

tavaly a fogyasztók nem fizetése miatt. Hozzátette hogy ennek okai: a nehéz gazdasági 

helyzet, a fizetési fegyelem hiánya, valamint az, hogy a szennyvíz bevezetésével megnőttek a 

terhek a lakosság számára. Hozzáfűzte, hogy azon fogyasztók miatt is gondoskodni kell a 

fogyasztói tartozások rendezéséről, akik rendesen fizetik a vízdíjat, ezért kérte tegyenek 

lépéseket a tartozás rendezése érdekében. Elmondta még, hogy az említett 12 millió forint 

készpénzben nem létezik tulajdonképpen. 

 

Császár József képviselő: 

Megkérdezte, hogy milyen lépéseket tettek az elmúlt Testületi ülésen felvetett kérdésével 

kapcsolatban, hogy a szennyvíz és a csapadékvíz ne keveredjen egymással. 
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Pogácsás Ágnes: 

Azt válaszolta, hogy megtették a szükséges lépéseket, mivel kértek cégektől árajánlatokat a 

probléma megoldására, de jelenleg a belvíz is nagyon nagy gondot okoz, amit szintén meg 

kell oldani. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Hozzáfűzte az elmondottakhoz, hogy azon üdülőterületeken, ahol nem zárt rendszerű a 

hulladékkezelés megkérték a tulajdonosokat, hogy tegyék zárttá, illetve tegyék védetté a 

szennyvízrendszert, hogy a csapadékvíz ne tudja elérni. Tájékoztatásul elmondta, hogy a 

katasztrófavédelmi tevékenységről a napirendi pontok végén Egyebek között számol majd be. 

 

Dr. Bodnár Zoltán Imre képviselő megérkezett, a Képviselő- testület 17 fővel továbbra is 

határozatképes volt. 

 

Nácsa Balázs képviselő: 

Azt mondta, hogy véleménye szerint is nagyon fontos lenne a TIVA–Szolg Kft. 

kintlevőségeinek behajtása, a cég eredményes működése érdekében, megköszönte a Kft- nél 

dolgozók eddigi munkáját, és további sok sikert és kitartást kívánt a számukra. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Nácsa Balázs képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy a társaság felé fennálló 

tartozások behajtása természetesen folyamatosan történik, egy behajtó cég segítségével és 

saját erőből is, ezt követően megköszönte a társaság eddigi tevékenységét és további jó 

munkát kívánt a számukra. 

 

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

103/2010.(V.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

(amely a 1/2010.(V.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

a TIVA-Szolg Kft. 2009. évi gazdálkodásának mérlegadatairól 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a TIVA-Szolg Kft. 

tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141.§. (2) bekezdés 

a) és x) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a TIVA-Szolg Kft. 2009. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és 117 988 e Ft eszköz és azzal egyező 

forrás végösszeggel,       12 072 eFt mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett 

tartalommal elfogadja.  
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2. A Képviselő-testület hozzájárul 6 800 eFt fejlesztési tartalék képzéséhez. 

 

3. A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2009. évi egyszerűsített 

éves beszámolót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz 

határidőben nyújtsa be és a közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: esedékességkor                       Felelős: Pogácsás Ágnes ügyvezető  

         Rozgonyi Attila polgármester 

 



 147 



 148 



 149 



 150 



 151 



 152 



 153 



 154 



 155 



 156 



 157 



 158 



 159 



 160 



 161 



 162 



 163 



 164 



 165 



 166 



 167 



 168 



 169 



 170 



 171 



 172 



 173 

 



 174 

 

Tárgy (10.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági 

jelentéséről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Azzal egészítette ki az előterjesztést, hogy a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft 

Felügyelő Bizottsága a beszámolót megvizsgálta, és módosítás nélkül elfogadásra javasolja a 

Képviselő- testület számára. 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 4 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. Megkérte a Kht. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgáló felé jelezze 

a könyvvizsgálói jelentésben lévő esetleges dátumbeli eltérést. 

A könyvvizsgálói jelentésben a félkövérrel jelzett részben javasolja a dátumok javítását az 

alábbiak szerint :„ A Társaság a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját Szélesné Szelkó 

Ildikó könyvvizsgáló könyvvizsgálta, aki 2010. április hónap 30. napján kelt könyvvizsgálói 

jelentésében minősítés nélküli véleményt bocsátott ki”. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Tájékozatta a képviselőket, - az Ügyrendi és Jogi Bizottság észrevételére - hogy a 

beszámolóban szereplő adatok helyesek a könyvvizsgálótól kapott információk alapján, és a 

Bizottság által megjelölt mondat visszaigazolás a legutolsó könyvvizsgálói jelentésre, jelezve, 

hogy ez egyfajta folyamat, és az egy évvel ezelőtti jelentés is egy évvel korábbi dátumokat 

tartalmaz. Hozzáfűzte még, hogy a Társaság öt fő létszámleépítést végzett a tavalyi évben, de 

ez nem volt hátrányos egyik fél számára sem, mivel például olyan személyeket küldtek el, 

akinek lett új munkahelye. Részben a leépítések hatására, részben amiatt, hogy a tartozások 

összege nem nőtt, a Társaság adózás utáni eredménye 2009- ben 16 millió forint. Hozzátette, 

hogy ez jórészt az ügyvezető munkájának köszönhető. Elmondta még, hogy a számvitelileg 

megállapított eredmény készpénzben is rendelkezésre áll a Kft. számára. 
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Gáll Antalné ügyvezető kiegészítése: 

Az előterjesztést azzal egészítette ki, hogy a Képviselő –Testület döntése alapján 2007. július 

1- től látja el a közétkeztetési feladatokat az akkori Közétkeztetési Kht, a mostani 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. A Közétkeztetési Kht közel 50 fő dolgozót alkalmazott a 

kezdetekben, jelenleg 38 fővel dolgoznak, amiből egy fő gyesen van. Fő tevékenységük a 

város intézményeiben tanulók étkeztetése olyan módon, hogy az megfeleljen a jogszabályi 

feltételeknek, és a gazdálkodás is az elvárt szinten valósuljon meg. A Kft. kiemelten 

közhasznú tevékenységét az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés területén valósítja meg, 

speciális, diatetikus által összeállított, egyes betegségcsoportokhoz és érzékenységhez 

kapcsolódó étrendet alakítottak ki; ilyen betegségek például: cukorbetegség, tej, tejfehérje- 

tojás- vagy lisztérzékenység. 

Elmondta, hogy a gyermekétkeztetésre vonatkozó hatályos rendelet figyelembe vételével, 

havonta változik az étlap és változatos, energiában gazdag ételeket és összetevőket tartalmaz, 

ilyen összetevők a tej, a hús, a rostok a gyümölcsök és a zöldségek például; ezen kívül, az 

idényszerűséget is szem előtt tartják, és azt hogy havonta ne ismétlődjenek az ételek. Azzal 

folytatta, hogy a főzési adagszám a gazdasági válság hatására sem csökkent, sőt a 

kormányprogramban foglaltak miatt emelkedett. Hozzátette, hogy elmúlt két évben arról folyt 

a vita, hogy bezárják –e szakközépiskola konyháját vagy nem, de a kapacitások jobb 

kihasználásával és a munkaerő átcsoportosításával sikerült megmenteni a harmadik konyhát. 

Mindezek mellett az elmúlt évben az elvárásoknak megfelelően további öt fővel csökken a 

Kft létszáma. Elmondta, hogy részben a létszámcsökkentésnek köszönhetően 13,5 millió 

forint összegű volt a bér – és járulék-megtakarítás a tavalyi évben. Hozzátette, hogy a 

szociális nyári étkeztetéssel a dolgozóknak folyamatosan volt munkájuk, és ezáltal 

stabilizálódott a társaság gazdasági helyzete. Ez a stabilitás az Önkormányzatnak és a Városi 

Kincstárnak, mint legjelentősebb vevőjüknek volt köszönhető, akik rendszeresen napra 

pontosan fizetik az étkeztetésért járó térítési díjakat. 

Tájékoztatta a megjelenteket arról is, hogy 2009-ben kétszeresére nőtt a rendezvényekből 

származó bevételek összege 2008- hoz képest, mivel 2008- ban ez az összeg 2 millió 900 ezer 

forint volt, addig 2009- ben 6 millió 950 e forint. Azzal folytatta, hogy a rendezvények miatt a 

dolgozóknak sokat kellett túlórázniuk, de ez nem került kifizetésre, hanem a dolgozók 

számára szabadidővel kompenzálják a túlmunkát. Ez a nyári időszakban is fizetést jelent a 

számukra, és van lehetőségük alkalmi munkát is vállalni ebben az időszakban. Jutalomban 

nem részesültek, de caffeteria keretében egyszeri meleg étkeztetést kapnak az alkalmazottak. 

Elmondta, hogy a 16 millió forintos nyereség 2009- ben a bér - és járulék-megtakarításnak; a 

rendezvényekből származó bevételeknek, és a nyári szociális étkeztetésnek köszönhető, 

valamint azt is, hogy nyersanyagnorma és az árak emelésére nem került sor a tavalyi évben, 

sőt 2010. február 01- től 5% -kal csökkentették az Önkormányzat által fizetendő térítési 

díjakat, ezáltal 2009-ben 2,5 millió forinttal járultak hozzá az önkormányzati költségvetéshez. 

Elmondta még, hogy jelenleg átlagosan 1800 adag étel készül, de további létszámcsökkentésre 

nincs lehetőség ennek a teljesítéséhez. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a nyersanyagárakat 

valószínűleg 2010- ben sem növelik, de a szociális nyári étkeztetésre idén is számítanak, 

azonban a rendezvényekből származó bevételek növekedésére idén nem számítanak a 

gazdasági válságra való tekintettel. Szigorú költség –bér- és létszámgazdálkodással véleménye 

szerint a Kft. működése a nonprofit szervezetektől elvárt szinten 2010 –ben is megvalósítható, 

sőt további térítési díjcsökkentésre is lehet mód a közbeszerzési eljárás kedvező lebonyolítása 

esetén. 

Megállapította, hogy a mérlegbeszámolóban feltüntetett adatok szerint, valamint a Felügyelő 

Bizottság véleménye alapján 2007- ben jól döntött a Képviselő –testület, azzal, hogy önálló 
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szervezetet hozott létre a közétkeztetés megvalósítására. Hozzáfűzte, hogy a Kft célkitűzései 

az alapító okiratban megállapított feladatok további önálló ellátása (tulajdonosi támogatás 

igénybevétele nélkül), a likviditás és emellett a feladatok minőségi ellátása. Megköszönte, az 

elmúlt két év önkormányzati támogatását, és hozzátette, hogy az Ügyrendi és Jogi 

Bizottságnak elhozta az elmúlt három év könyvvizsgálói jelentéseit áttanulmányozásra, 

hozzátéve, hogy nemzetközi sztenderdek alapján készült el, az ott meghatározott formai 

követelményeknek megfelelően. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Gáll Antalné ügyvezető kiegészítéséhez kapcsolódóan elmondta, hogy a nyári szociális 

étkeztetés a következő tárgyalandó napirendi pont az ülésen és amennyiben a Képviselő –

testület támogatja, van lehetőség a nyári étkeztetés ezt a formáját a részfinanszírozás 

fenntartásával ismét megvalósítani. Végül megköszönte a Kft- nél dolgozók eddigi munkáját, 

és azt hogy megkönnyítik Tiszavasvári gazdálkodását valamint megállapította, hogy az 

Ügyrendi és Jogi Bizottság kérésének megfelelően a pontosítás megtörtént, ezért az 

előterjesztést szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület 17 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

104/2010.(V.27.) Kt. sz.  

határozata 

 

(amely a 2/2010.(V.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2009. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről 

 

1) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141.§. (2) bekezdés a) és x) pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2009. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és azt az előterjesztett tartalommal 

elfogadja.  

2) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint – a 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapítója -, a közhasznú szervezetekről 

szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§. (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 

a Kft. 2009. évi közhasznúsági jelentését elfogadja. 

3) A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2009. évi 

egyszerűsített éves beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz határidőben nyújtsa be és a közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: esedékességkor                       Felelős:       Gáll Antalné ügyvezető  

                                                                                              Rozgonyi Attila polgármester 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a határozat – tervezetből is látható, hogy 394 főre igényelte az Önkormányzat 

a támogatást, azonban van lehetőség többletigények leadására az Államigazgatási Hivatal felé, 

amely szerinte indokolt a tavalyi nagy létszámú igénylésre tekintettel. 2010. május 27 – ig, 

tehát a Testületi ülés napjáig kellett benyújtani a kérelmet, amire sor is került és 70 főről szóló 

többletigény került megjelölésre. Ennek alapján javasolta a határozat – tervezet erre 

vonatkozó kipontozott részébe 70 fő beírását. Hozzátette, hogy 2010. június 4-ig születik meg 

a döntés, hogy ezt a többlettámogatást megkapja – e az Önkormányzat. 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Lázár István az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottsága 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-

tervezetet elfogadásra javasolja a témafelelős szóbeli kiegészítésével együtt. 

 

Szőke Zoltán az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-

testületnek a határozat-tervezet elfogadását a témafelelős által tett kiegészítéssel együtt. 

 

Poczkodi Ferenc a Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke: 

Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt mondta,hogy szerinte a 70 fős többletigény tovább javíthat a Közétkeztetési Kht. gazdasági 

helyzetén ráadásul munkát biztosít az ott dolgozók számára a nyári időszakban és nem utolsó 

sorban a gyermekek ellátásának javítására is szolgálna. 

 

Balogh Tamás képviselő: 

Megkérdezte, hogy a gyermekek közétkeztetése meleg étkezés formájában van – e megoldva. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy igen már tavaly is meleg ételt kaptak a gyerekek. 

 

Halász László képviselő: 

Az elhangzottakhoz hozzátette, hogy meleg ételt kaptak, de nem helyben fogyasztották. 

 

A Képviselő-testület 17 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

105/2010. (V.27.) Kt. számú 

határozata 

 

A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális nyári gyermekétkeztetés 

igényléséről az alábbi határozatot hozza:  

 

I. A szociális nyári gyermekétkeztetést az önkormányzat 2010. június 16. napjától 2009. 

augusztus 31. napjáig 54 étkezési napra, meleg étkeztetés biztosításával oldja meg. Ennek 

biztosításával a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-t bízza meg úgy, hogy a 

kiosztás igény szerint az alábbi helyeken történjen: 
 

Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.    

Tiszavasvári általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 97/a. sz. 

ebédlője   

Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. 

ebédlője 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a nyári gyermekétkeztetés iránt felmért igények 

alapján az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának 

Nyíregyházi Osztályát, hogy a települési önkormányzat a rá megállapított 7.872.120.-Ft-os 

keretösszeget teljes mértékben igénybe kívánja venni, 394 fő támogatást igénylő gyermek 

étkeztetésére. Továbbá 70 fő gyermekre többletigényét jelentse az államigazgatási hivatal felé. 

 

 

 

Határidő:   Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

I. pont esetében: esedékességkor 

II. pont esetében: 2010. május 27. 

  

Tárgy (12.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2009. évi 

gazdálkodásának mérlegadatairól 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Azzal egészítette ki az előterjesztést, hogy a Tiszavasvári Strandfürdő Kft Felügyelő 

Bizottsága a beszámolót megvizsgálta, és módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testület számára. 

 

Bizottsági vélemények: 
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Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 4 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselő –testület számára. 

 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

 

Hozzászólások: 

 

 

Dankó Tibor a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. könyvvizsgálója: 

Azzal egészítette ki az előterjesztést, hogy a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. beszámolójának 

könyvvizsgálata megtörtént, és megállapították, hogy a számviteli törvényeknek megfelelő és 

a valós pénzügyi helyzetet mutatja, ezért a pozitív hitelesítő záradék alapján a Testület 

számára elfogadásra javasolja. 

 

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2010.(V.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

(amely a 3/2010.(V.27.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2009. évi gazdálkodásának mérlegadatairól 

 

1.)Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Strandfürdő Kft. tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141.§. (2) 

bekezdés a) és x) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 

2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és azt az előterjesztett tartalommal 

elfogadja.  
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2.)A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2009. évi egyszerűsített éves 

beszámolót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz határidőben 

nyújtsa be és a közzétételéről gondoskodjon. 

 

 

 

Határidő: esedékességkor    Felelős: Pogácsás Ágnes ügyvezető  

  Rozgonyi Attila polgármester 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megépített 

üzlethelyiségek hasznosításáról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Áfra Miklós aljegyző 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 4 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Nácsa Balázs a Városfejlesztési Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottsága 5 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Szabó Zoltán a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági és Foglalkoztatási 

Bizottsága 3 egyhangú igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül tartózkodás nélkül 

javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy a Strandfürdő területén lévő hatodik üzlethelyiség üzemeltetési joga 

meghirdetésre került, a tulajdonos az Önkormányzat marad, és a műszaki átadás pillanatától 

hasznosításra átadja a helyiségeket ellenszolgáltatás nélkül a Strandfürdő Kft. részére, ily 

módon a befolyt bérleti díjak a Kft nyereségét növelik, gazdasági helyzetét javítják. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy az épület burkolata már készen van a padlózat kivételével és a 

műszaki átadás is meg fog történni; és információi alapján érdeklődő is van rá. Hozzátette, 

hogy egy helyiség van, amit most hasznosításra felajánl az Önkormányzat ennek feltételei: 15 

éves bérleti idő, 2, 7 millió forint előre fizetendő összeg és évi 200 e forint +ÁFA 

inflációnövelt bérleti díj. 

 

A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

107/2010. (V. 27.) Kt. számú  

 

a Városi Strandfürdő területén megépített üzlethelyiségek hasznosításáról 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület 

 

1.) A Tiszavasvári Strandfürdő Kft-vel a Városi Strand bérbeadására kötött szerződést a 

határozat 1. számú mellékletében található szerződésnek megfelelően módosítja. 

 

2.) Pályázati eljárás keretében meghirdeti a Városi Strand területén megépülő egy új 

vendéglátó-ipari egység 15 éves időtartamra szóló bérleti szerződés megkötésére jogosító 

bérleti jogát a határozat 2. számú mellékletében található „Pályázati felhívás”-nak 

megfelelően  

 

3.) felhatalmazza, illetve felkéri a polgármestert, hogy  

 

a.) a „bérleti szerződést módosító okirat”-ot Tiszavasvári Város Önkormányzata 

képviseletében írja alá. 

 

Határidő: esedékességkor Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

  

 b.) Az üzlethelyiség bérleti jogának elnyerésére a pályázatot írja ki.  

 

Határidő: azonnal Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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1. számú melléklet a 107/2010. (V. 27.) Kt. számú határozathoz 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám: 15404761-2-15, képv.: Rozgonyi Attila 

polgármester önállóan), mint bérbeadó - továbbiakban: Bérbeadó -, másrészről a 

Tiszavasvári Strandfürdő Kft. (Cg.15-09-072998, adószám: 14401569-2-15, székhely: 4440 

Tiszavasvári, Nyárfa u. 4., képv.: Pogácsás Ágnes ügyvezető önállóan), mint bérlő - 

továbbiakban: Bérlő - a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Szerződő felek megállapítják, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata és a 

Tiszavasvári Strandfürdő Kft. között 2009. január 01-től, határozatlan időtartamra, 

„BÉRLETI SZERZŐDÉS” jött létre a Tiszavasvári Nyárfa u. 4. szám alatt található 

Városi Strandfürdő üzemeltetéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyonra. 

 

2.) Szerződő felek az 1.) pontban körülírt, közöttük létrejött "BÉRLETI SZERZŐDÉS" 1.) 

pontját a következőképpen módosítják: 

 

1.) „1.) Bérbeadó 2009. január 01-től, határozatlan időtartamra bérbe adja a: 

 

- tiszavasvári 5702/9 hrsz-ú, 5 ha 1059 m
2
 területű strandfürdő, bejárati épület, 

gépház, 4 db medence megnevezésű ingatlan (Tiszavasvári, Nyárfa u. 4.),  

-  tiszavasvári 0289/2 hrsz-ú, 1339 m2 területű, kivett (vízmű),  

-  tiszavasvári 6623/1 hrsz-ú 1 ha 6814 m2 beépítetlen terület,  

-  tiszavasvári 6623/2 hrsz-ú 6 ha 5327 m2 területű csónakázó tó és park,  

 

megnevezésű ingatlanokat, valamint a Városi Strandfürdő és a termálkút összekötését 

szolgáló termálvezetéket, és a strand üzemeltetését, a kapcsolódó tevékenységek végzését 

szolgáló – külön leltárban szerepeltetett – vagyontárgyakat (továbbiakban: ingóságok), 

szakszerű és biztonságos üzemeltetés, fenntartás és a strand-szolgáltatás teljesítése 

céljából. „ 

  

3.) Szerződés kiegészül az alábbi 1/A.) ponttal: 

 

„1/A.)  Szerződő felek megállapítják, hogy a Városi Strand (tiszavasvári 5702/9 hrsz-ú 

ingatlan) területén Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint a Városi Strand 

tulajdonosa, „strandfejlesztés, kereskedelmi-vendéglátó épület építés” projekt 

keretében hat üzlethelyiségből és egy vizesblokkból álló üzletsort épített.  

  

 Felek megállapodnak abban, hogy  

 

-  az 1.) pontban felsorolt ingó és ingatlanvagyonra vonatkozó  bérleti szerződés 

tartalma nem terjed ki a „strandfejlesztés, kereskedelmi-vendéglátó épület építés” 

projekt keretében megvalósult üzlethelyiségek bérleti jogának  értékesítésére az 

továbbra is Tiszavasvári Város Önkormányzatát, mint tulajdonost illeti,  
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- a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. mint a Városi Strandfürdő bérlője köteles a Városi 

Strand területén az 1/A.) pontban körülírt üzlethelyiségekre a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata által kijelölt bérleti jog jogosultjával albérleti szerződést kötni.”  

 

4.) A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak. 

 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. 

 

Tiszavasvári, 2010. ………….…. 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 

 Bérbeadó  Bérlő 

 képv.: Rozgonyi Attila polgármester képv.: Pogácsás Ágnes ügyvezető 
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2. számú melléklet a 107/2010. (V. 27.) Kt. számú határozathoz  

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

nyílt pályázati eljárásra 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) nyilvános 

licittárgyalás keretében meghirdeti a tulajdonában álló Tiszavasvári, Nyárfa u. 3. szám alatti, 

5702/9 hrsz-ú Városi Strandfürdő területén – a strand-szolgáltatási színvonal emelése 

érdekében – megvalósított új, 37 m2 alapterületű kereskedelmi egység bérleti jogát.  

 

A pályázati eljárás keretében Pályázó vállaljon kötelezettséget arra, hogy pályázatnyertessége 

esetén a kereskedelmi-vendéglátóipari egységet a bérlet időtartama alatt, 15 éven keresztül 

mindvégig és folyamatosan az eredeti funkciónak megfelelően üzemelteti.  

 

Ezen túl Pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a bérlet időtartama alatt bérbeadó 

számára 2010. évtől évente, az éves infláció mértékével korrigált nettó 200.000 Ft bérleti díjat 

megfizeti.  

 

A pályázati eljárás nyertese az a Pályázó lehet, aki licittárgyalás keretében a bérleti jog 

megvásárlására a legmagasabb, de minimum bruttó 2,7 millió Ft/vendéglátó-ipari egység 

mértékű ajánlatot teszi.  

 

A licittárgyaláson való részvétel feltétele a „pályázati eljárásban való részvételi szándékra 

vonatkozó nyilatkozat” és a „kötelezettségvállaló nyilatkozat” írásban történő 

benyújtása, Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatalának 103. számú hivatali helyiségében 

(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.), legkésőbb 2010. június 30-án 12.00 óráig. 

 

(A „kötelezettség vállaló nyilatkozat”-ban a pályázó nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy 

a licittárgyaláson való nyertessége esetén, a licittárgyalást követő 10 naptári napon belül a 

licittárgyalás eredményeként elnyert bérleti jog értékét maradéktalanul megfizeti Tiszavasvári 

Város Önkormányzata részére.) 

 

A licittárgyalás helyszíne és időpontja:  Polgármesteri Hivatal Tiszavasvári, Városháza tér 

4., I. emeleti tárgyaló, 2010. július 2-án 11.00 óra. 

 

Az ingatlan és annak tulajdoni lapja az árverést megelőzően megtekinthető. Időpont-

egyeztetést, valamint a pályázattal kapcsolatosan további információt ügyfélfogadási időben 

személyesen a Polgármesteri Hivatal 101. számú irodájában, vagy a 42/520-555 

telefonszámon lehet kérni.  

 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy – érvényes ajánlat(ok) benyújtása esetén is – a 

pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön 

szerződést. 

 

Pogácsás Ágnes ügyvezető és Dankó Tibor könyvvizsgáló, Lohárt Gáborné gazdasági 

igazgató elhagyták az üléstermet. 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság részére pályázati 

önrész biztosításáról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Városi Tűzoltóság újabb eszközökre pályázik, és 

ehhez kellene az Önkormányzatnak önerőt biztosítania. Tájékoztatásul hozzátette, hogy a 

jogszabályi előírásoknak megfelel az eszközállományuk, van kettő újabb és egy régi gépkocsi, 

amelynek felújítására lehetőséget kapott a Tűzoltóság, az ehhez szükséges önerőt pedig hét 

Önkormányzat együttesen biztosítaná. 

 

A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

108/2010.(V.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság részére pályázati önrész biztosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság által 

beadott és megnyert pályázatok önrészének biztosításával kapcsolatosan az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő testülete kötelezettséget vállal, hogy a 

Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltó felszerelések beszerzésére 

az Önkormányzat az eszközök átvételekor, előre láthatólag 2011. és 2013. közötti időszakban 

a költségvetésében biztosítja a szükséges 10%-os önrészt legfeljebb 1 340 eFt összegben. 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő testülete kötelezettséget vállal, hogy a 

Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság részére 1 db gépjárműfecskendő beszerzésére az 

Önkormányzat az eszköz átvételekor, előre láthatólag 2011. illetve 2012. évben a 

költségvetésében biztosítja a szükséges 10%-os önrész 50%-át legfeljebb 4 000 eFt 

összegben. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a város költségvetésében a szükséges módosítást 

kezdeményezze. 

 

 Határidő: esedékességkor                              Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés Tiszavasvári telephellyel működő egyes szakorvosi 

szolgáltatások Rakamaz és Tiszalök telephelyen történő biztosításáról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Kabai Jakabné köztisztviselő 

 

Kabai Jakabné témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kérte a Testület tagjait, hogy a határozat- tervezet 1. pontja egészüljön ki Rakamaz mellet Tímár, 

Tiszanagyfalu és Szabolcs településekkel és a tervezet 5. pontja azzal egészüljön ki, hogy 

„szakorvosokkal történő egyeztetés alapján- készítse elő és nyújtsa be a Regionális Egészségügyi 

Tanácshoz”. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet a témafelelős által tett szóbeli 

kiegészítéssel, és azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy felkérik a Szociális Szolgáltató 

Központ vezetőjét, hogy a költségek csökkentése érdekében keressen további racionalizálási 

lehetőségeket. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását az előterjesztő által tett szóbeli kiegészítéssel együtt. 

 

Szőke Zoltán az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést, azonban 5 igen egyhangú szavazattal a 

határozat- tervezetet elutasította, és azt javasolja, hogy maradjon minden az eredeti formájában. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy az egyeztetés a környező településekkel körülbelül egy éve tart, és hozzátette, hogy 

Tiszaeszlárig a Tiszavasvári Térségi Szakellátó ellátási területe az adott település; Tiszaeszláron túl 

- Tiszanagyfalu, Rakamaz, Tímár és Szabolcs - amely települések a Kistérségünkhöz tartoznak, 

szakorvosi ellátás szempontjából viszont Nyíregyházához. Tájékoztatásul elmondta, hogy a 

Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ évi 9,3 millió forintos plusz 

önkormányzati támogatással működtethető, ezt az összeget csökkenteni lehetne. Hozzátette, hogy a 

rendszer elég bonyolult mivel egy- egy orvosnak maximalizálva van az ellátott betegszáma és 

degresszív a finanszírozása, tehát minél több beteget lát el, annál kevesebb pénzt kap. Azzal 

folytatta, hogy a tervek szerint azokon a területeken, ahol nincs várakozási idő és van szabad orvosi 

kapacitás, a meglevő kapacitás terhére kihelyezést ajánl fel Tiszavasvári az említett települések 

számára, azokon a területeken ahol nincs lehetőség kapacitás kihelyezésre, ott pedig bővítést kér, 

ahogy azt a Szakellátó építési pályázat kapcsán már megtette az Önkormányzat, sajnos ez azonban 

meghiúsult. Tiszalök saját ellátási területhez tartozik, azonban az említett másik négy település 

esetében a csatlakozás feltétele a Megyei Közgyűlés, mint fenntartó, a Megyei Kórház mint ellátó 

illetve a Társadalombiztosítás mint finanszírozó támogatása. Hozzáfűzte, hogy a helyzetet tovább 

bonyolítja, hogy Rakamaz a Szakellátó építési pályázatban Tokajhoz és Tiszavasvárihoz is 

csatlakozott. 
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A továbbiakban arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a szóban forgó négy település –

Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs és Rakamaz a Nyíregyházi Kórház és Rendelőintézet Szakellátó 

Központhoz tartozik. Elmondta, hogy a cél a Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 

Központ számára a nagyobb betegforgalom megtartása a meglevő kapacitások terhére, ahol pedig 

nincs elegendő kapacitás annak a kiegészítésével, kivinni az ellátást az emberekhez. Természetesen 

statisztika alapján vizsgálták meg azt hol érdemes megvalósítani mindezt. Példaként említette a 

belgyógyászatot, amely esetében heti kettő órát Tiszalökön rendelne az orvos és ez Tiszavasvári 

Önkormányzata számára nem járna többletköltséggel, mivel ezen települések Önkormányzatai 

testületi határozatban vállalták a többletköltségek kifizetését, ugyanakkor Tiszavasvári számára 

bevétel növekedést eredményezne. Hozzátette, hogy ebben az esetben továbbra is a Kistérség 

maradna szervező, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ pedig a megvalósító. Végül 

megjegyezte, sajnálja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén nem tudott részt venni, 

ezért nem tudja mi az oka az elutasításnak, de az előbb elmondottakra tekintettel kérte a 

szakbizottsági hozzájárulást az előterjesztéshez. 

 

Szőke Zoltán az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

Elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat kívánja összefoglalni és a legnagyobb aggály a 

tekintetben merül fel, hogy mi a biztosíték, hogy minden a polgármester által elmondottaknak 

illetve az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fog majd történni, hiszen lehetnek olyan tények, 

körülmények, amelyek kizárják a megvalósulást. Azzal folytatta, hogy például hogy vannak olyan 

települések mint Tokaj, Ibrány, vagy Polgár ahol több szakellátó fog megépülni, amely 

működésének a hatását nem ismerik, ezért nem biztos, hogy pénzt, és energiát kellene belefektetni 

ezen terv megvalósításába; illetve az sem biztos, hogy ennek a Képviselő – testületnek kellene ezt a 

döntést meghoznia, mivel egy új Testület körülbelül fél év múlva az addigi tapasztalatok 

figyelembevételével lehet, hogy jobb döntést hozna majd. Hozzátette, hogy egyetért a polgármester 

által elmondottakkal de megkérdezte, hogy mik a garanciák. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy amennyiben a Megyei Közgyűlés, mint fenntartó, a Megyei Kórház mint ellátó 

illetve a Társadalombiztosítás mint finanszírozó hozzájárul, akkor a négy település a Tiszavasvári 

ellátási körzethez tartozik majd, de amennyiben például Rakamaz máshova szeretne tartozni neki 

kell a szükséges lépéseket megtennie; amennyiben valamelyik szerv hozzájárulását nem adja meg 

Tiszavasvári pozitív hozzáállásáról tesz bizonyságot a Kistérség tagjai felé. Tiszalök tekintetében 

véleménye szerint nem szabad a városnak elutasítónak lennie, mivel ha a terv megvalósulna 

Tiszalökön az ellátás színvonala javulna és mivel az ottani Önkormányzat a többletköltségeket 

átvállalja, ezért Tiszavasvári Önkormányzatának a bevétele növekedne, tehát minden tekintetben 

kedvező lenne a város számára. Hozzátette, hogy amennyiben mégis ártana az Önkormányzatnak a 

mostani testületi döntés, mivel ez egy pótlólagos kötelezettségvállalás a Képviselő –testületnek 

kellene ismételten döntenie a kérdésben. Azt is hozzáfűzte, hogy a szemészet vonatkozásában, ahol 

jelenleg hathónapos a várakozási idő, kedvező lenne a kapacitás - bővítés, az ellátás javulását 

eredményezhetné a városban. Elismerte továbbá, hogy az imént Szőke Zoltán képviselő által 

felsorolt bizonytalansági tényezők fennállnak, példának okáért a tokaji Szakellátó megépülése 

esetén 18 - féle ellátást biztosít majd, bár ezt a települést is csak autóval lehet megközelíteni. 

Véleménye szerint tehát nincs kockázata Tiszavasvárinak, de erről megkérdezte Tarnai Zoltánt, a 

TTKT SZESZK intézményvezetőjét. 

 

Tarnai Zoltán TTKT SZESZK intézményvezető: 

Véleménye szerint a kockázat abban áll, hogy a fajlagos finanszírozás rosszabb lehet, de 

amennyiben az Önkormányzatok vállalják a többletköltségek kifizetését ez sem áll fenn. 

Hozzáfűzte, hogy a megjelölt négy szakrendelésnek a megjelölt négy időintervallumban történő 

átadása Tiszavasvári számára az ellátottak tekintetében sem lenne hátrányos, kérdéses a sebészet, 
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mivel jelenleg Tiszavasváriban kettő sebész dolgozik két különböző napon, és így csak egyik napon 

rendelne sebész a városban. Hozzátette, hogy általánosságban is elmondható, hogy növelni kellene a 

szakorvosi óraszámokat a betegforgalomhoz képest és természetesen a sebészekkel is meg kellene 

állapodni, hogy vállalják – e Rakamazon vagy más településen a rendelést. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Megkérdezte, hogy a pótlólagos kapacitás nem lehet - e hátrányos a város számára. 

 

Tarnai Zoltán TTKT SZESZK intézményvezető: 

Azt válaszolta, hogy amennyiben kapna az Önkormányzat 20-30 órát pótlólag, ez kedvezőbb lenne a 

Tiszavasvári ellátás szempontjából, a kérdés, hogy vállalják- e a többletköltségeket a szóban forgó 

települések. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Tarnai Zoltán intézményvezető felvetésére azt mondta, hogy ha nem fogják vállalni a 

többletköltségeket, nem valósítja meg az Önkormányzat, egyébként meglátása szerint a sebészeknek 

is érdekükben áll vállalni a megváltozott rendelést, mivel ezáltal nőne az általuk ellátott betegek 

száma. 

 

Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 

Véleménye szerint illuzió, hogy Tiszavasváriban egy nagy szakorvosi rendelőt kellene létrehozni, 

Tiszalöknek helyben van egy üresen álló szakrendelője, és számára kedvezőbb lenne, ha helyben 

történne az ellátás, ezért szerinte Tiszavasvári városának abból származna előnye, ha megőrizné a 

gesztorságot és kapna pótlólagos kapacitásokat. Meglátása szerint a cél a 9 millió forintos éves 

hiány csökkentése, ezért érthetetlennek tartja a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját is. 

Véleménye szerint a nagy szakrendelő építést Tiszavasváriban nem fogják támogatni, ezért 

Tiszalökre kellene vinni a belgyógyászaton kívül az urológiát, a sebészetet és a fül- orr-gégészetet 

is, mivel ez a város közel van Tiszavasvárihoz, így elérhető a lakosság számára is a szakellátás. 

Szerinte ebben az esetben a kihasználtság nagyobb lenne és a kapacitás is emelkedne, a költségeket 

pedig az asszisztencia csökkentésével lehetne elérni, hozzátette, hogy a szakmai protokoll is csak 

egy asszisztenst ír elő engedélyhez kötötten egy szakrendeléshez, az ÁNTSZ - szel való 

megállapodástól függetlenül. Hozzáfűzte, hogy további óraszámnövelésre szerinte is szükség van, 

de meglátása szerint a betegek úgyis abba a szakrendelőbe mennek, ami a legközelebb van 

hozzájuk. Hozzáfűzte még, hogy a Zsonda főorvossal való konzultációt követően úgy látja, hogy 

meg kellene várni azt, hogy Rakamazon beindítsák a belgyógyászati szakrendelést, és csak azután 

kellene Tiszavasvárinak kérnie plusz belgyógyászati létszámot. Azt mondta, hogy szerinte 

Tiszalökön nem elég a két órás belgyógyászati szakrendelés, mert akkor a tiszadobi, tiszadadai, és 

tiszaeszlári betegek is oda fognak menni, ami már teljes mértékben lefedne egy szakrendelést, sőt 

még kevés is lehet. Hozzátette, hogy nem érti miért olyan kevés Tiszavasváriban a belgyógyászaton 

ellátott betegszám. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

A felvetésre reagálva azt mondta, hogy azzal egyetért, hogy a költségeket csökkentsék a 

településenként rendelkezésre álló kapacitások áthelyezésével, azonban, ha ez úgy valósulna meg, 

hogy a tiszavasvári lakosoknak Tiszalökre kellene átmenni az ellátásért ezzel nem ért egyet, ezért 

véleménye szerint pótlólagos kapacitás igénylése jelenti a megoldást, hogy ne ártson a városnak és 

pénzügyileg is kedvező legyen. 

 

Tarnai Zoltán TTKT SZESZK intézményvezető: 

Elmondta, hogy Tiszavasváriban a fül- orr-gégészet feleannyi rendelési időben teljesít ugyanannyit, 

mint a belgyógyászati szakrendelés és a betegek kétharmada helyi lakos, ezért a lakosság ellátásának 
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sérelme nélkül nem lehet áthelyezni az ellátást, még akkor sem ha ez szakmailag indokolt lenne 

egyébként. Az előterjesztésben szereplő szakrendeléseket – a belgyógyászatot, a sebészetet, a 

bőrgyógyászatot a reumatológiát zökkenőmentesen át lehetne vinni az ott meghatározott 

időszakokra, de hozzátette, hogy a bőrgyógyászat és a reumatológia vonatkozásában van szabad 

kapacitás az összes többi szakterületen a Regionális Egészségügyi Tanács hozzájárulása kell 

többletkapacitás biztosításához. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Az elhangzottakhoz hozzátette, hogy Tiszalökön megmarad a tüdőgondozó, és visszakapja az 

ortopédiát is és Tiszavasváriban is lenne néhány órás ortopédiai szakrendelés, tehát ez egy 

kölcsönös folyamat lenne tulajdonképpen. 

 

Tündik András képviselő: 

Elmondta, hogy a szakbizottság attól tart, hogy ahogyan azt az előterjesztés is sugallja, hogy 

Tiszavasvári lakosságának ellátása csorbát fog a megállapodás miatt szenvedni, ezért e tekintetben 

nem javasolja ez előterjesztést megszavazásra, azonban Dr. Bodnár Zoltán képviselő azon 

megjegyzésével egyetért, hogy pótlólag óraszámemelés kellene az ellátás biztosítására, és azzal is 

hogy Tiszavasvári őrizze meg központi szerepét, amennyiben ez lehetséges. Azt mondta, hogy ebből 

a szemszögből tudná támogatni az előterjesztést, ha az nem jár a lakosság ellátásának csorbításával.  

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt mondta, hogy egyetért az előtte szóló képviselővel abban, hogy csak akkor lehet az ellátást 

áthelyezni, ha van szabad kapacitás, ha nincs pedig többletkapacitást kell igényelni, hogy a város 

lakosságának ellátása ne szenvedjen csorbát. 

 

Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy mennyi pénzt kapnak a 70-80%-os 

részesedésű szakellátásért és szerinte újból tárgyalásokat kellene kezdeményezni a szakorvosokkal. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Dr. Bodnár Zoltán véleményét megerősítve azt mondta, hogy amennyiben megnövekszik a volumen 

nagysága a betegek számának növekedése miatt, az arány csökken, ezért erről kérni fognak 

kimutatást. 

 

Tarnai Zoltán TTKT SZESZK intézményvezető: 

Azt mondta, hogy vannak olyan területek, mint a röntgendiagnosztikai szolgáltatás, ahol megszűnt 

szerződés a Kórház és az üzemeltető között ,ezért máshogyan kell biztosítani a szolgáltatást és 

nagyon nehéz szakembert találni, emiatt például itt és más területen is az orvos szabja meg az árat. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

A felvetésre azt mondta, hogy valóban javulnának a szakorvosok jövedelmi pozíciói, de meg kell 

majd nézni, hogy például egy 80 %-os finanszírozású szakellátást kedvezőbb kapacitással, anyagilag 

mennyire lehet lecsökkenteni. 

 

Szőke Zoltán az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

A hallottak után elmondta, hogy továbbra sem látja kevésbé kockázatosnak a megvalósítást, és 

véleménye szerint inkább a meglevő szakrendelő óraszámait és az egyéb feltételeket kellene 

optimalizálni és meg kellene várni a környező településeken felépülő szakrendelők működésének 

hatásait. Ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte kell egy egészségügyi komplexum Tiszavasvári 

Városának, amennyiben arra lehetőség nyílik pályázni kell, hogy a város meg tudja őrizni pozícióit. 
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Rozgonyi Attila polgármester: 

Véleménye szerint, amennyiben a Tiszavasvári ellátás romlása nélkül, más települések szakorvosi 

ellátásán javítani lehet ez mindenképpen kedvező, azonban szerinte újra kellene vizsgálni a 

szakellátási pozíciókat és hozzátette, hogy természetesen nem része az előterjesztésnek, hogy az 

Önkormányzat végérvényesen lemond az egészségügyi ellátás és intézmények újragondolásának 

lehetőségéről. Azt mondta, az hogy Tiszalök Önkormányzata saját költségen átad kettő üres rendelőt 

Tiszavasvárinak heti kettő vagy havi egy órában nem jelent kárt vagy kockázatot a város számára. 

Hozzátette, hogy természetesen a kapacitásbővítéshez mindhárom említett szerv támogatása is 

szükséges. 

 

Lázár István képviselő elhagyta az üléstermet. A Képviselő- testület 16 fővel továbbra is 

határozatképes volt. 

 

Nácsa Balázs képviselő: 

A témával kapcsolatosan megjegyezte, hogy szerinte is az elsődleges, hogy Tiszavasvári 

lakosságának betegellátása ne sérüljön, ugyanakkor azt mondta tudomásul kell venni, hogy három 

éve pályázik a város egy nagy szakrendelő megvalósítására, immár két alkalommal sikertelenül. 

Ezért szerinte jelenleg a hangsúly azon van, hogy a meglevő szakrendelőt kell megfelelően 

működtetni úgy, hogy ne sérüljenek a város érdekei; valamint szerinte az alap és védőnői szolgálatot 

is javítani kellene amennyire lehet, kisebb pályázatok benyújtásával is. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Elmondta, hogy természetesen nem mond le az Önkormányzat a meglevő épületek felújításáról. A 

meglevő alapellátás kapcsán a tervek között szerepel a rendelő szigetelése, nyílászáró cseréje, 

egykapussá tétele porta bejárattal, valamint a vizesblokkok felújítása több éves átmenetben a 

meglevő keretekből. 

 

Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 

Megkérdezte, hogy lift építése be van – e tervezve, hiszen ez jogszabályi kötelezettség. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy a felsorolt tervekben szereplő költségek összességében 10 millió forintos 

kiadást jelentenek az Önkormányzat számára, míg a lift önmagában 10 millió forintba kerülne, ezért 

jelenleg a földszint akadálymentesítésére van lehetőség. 

 

Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 

Megjegyezte, hogy a Központi Orvosi Rendelőben az emeleten két rendelő egyáltalán nem 

megközelíthető. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy ez igaz, de meg kell vizsgálni, hogy mennyibe kerül az épület rendbetétele, 

mert ha 90- 100 millió forintba, akkor lehet érdemesebb megpótolni és inkább újat építeni. 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás az előterjesztéshez kapcsolódóan nem volt, ezért a Pénzügyi 

Bizottság kiegészítésével - miszerint felkérik a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy a 

költségek csökkentése érdekében keressen további racionalizálási lehetőségeket – az előterjesztést 

szavazásra bocsátotta Rozgonyi Attila polgármester. 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

109/2010.(V.27.) Kt. sz.  

határozata 

 

 

Tiszavasvári telephellyel működő egyes szakorvosi szolgáltatások Rakamaz és Tiszalök 

telephelyen történő biztosításáról 

 

 

 

 

Tiszavasvári Város Képviselő Testülete: 

 

1. a meglévő óraszámok terhére – szakorvosi beleegyezés mellett – a belgyógyászat szakorvosi 

szolgáltatás kihelyezett formában működtetése érdekében Rakamaz, Tímár, Tiszanagyfalu és 

Szabolcs esetében kezdeményezi az ellátási terület módosítását. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert hogy a területi ellátási kötelezettség módosítására megállapodás 

megkötése ügyében járjon el (1. számú melléklet). 

 

3. felkéri a Többcélú Kistérségi Társulási Tanács Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központját 

(továbbiakban: szolgáltató), hogy a meglévő óraszámok terhére – szakorvosi beleegyezés mellett 

– a belgyógyászat szakorvosi szolgáltatást 2010. július 1. napjától kihelyezett formában 

működtesse heti 4 órában Tiszalök településen. 

 

4.  megbízza a polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt szolgáltatás működtetéséhez Tiszalök 

Önkormányzatával a személyi és tárgyi feltételek biztosításának kétoldalú szerződésben 

foglalását követően, a szolgáltató útján kezdeményezze a szakellátást érintő működési engedély 

módosítását. 

 

5. felkéri továbbá, hogy az ellátási területünkhöz szükséges kapacitás (óraszám) bővítés  igénylését 

– szakorvosokkal történő egyeztetés alapján- készítse elő és nyújtsa be a Regionális 

Egészségügyi Tanácshoz. 

 

6.  további racionalizálási lehetőségeket kell keresni a Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Egészségügyi Központ által működtetett Járóbeteg Szakellátást érintően. 

 

 

 

Határidő: azonnal        Felelős: Rozgonyi Attila  polgármester 

                 esedékességkor                                                     Tarnai Zoltán intézményvezető 
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A 109/2010. (V.27.) KT. SZ. HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 

 

MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET) 

területi ellátási kötelezettség módosítására 

 

 

amely létrejött egyrészről a megnevezett egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervek között, a 

tulajdonukban, illetve fenntartásukban lévő egészségügyi szolgáltatók az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján meghatározott ellátási terület 

alábbiakban meghatározott részének átadásáról, illetve átvételéről 

 

1. Szerződő felek a 2006. évi CXXXII. Törvény 5/B. § (1) bekezdésében biztosított jogukkal 

élve a 2010. ……… dátumtól az érvényes ellátási területet belgyógyászat, valamint 

sebészet, reumatológia, bőrgyógyászat, fül-orr gégészet és szemészet szakmák szakorvosi 

ellátás vonatkozásában – a 2. pontban meghatározottak szerint – módosítni kívánják. 

 

2. Átadó közszolgáltatásért felelős szerv (továbbiakban: átadó) 

 

Neve:   Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat 

Címe:   4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Képviseli:  Seszták Oszkár elnök 

 

            átadó tulajdonát képező egészségügyi szolgáltató 

 

Neve:   Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Címe:   4400 Nyíregyháza, Szent István út 68. 

Képviseli:  Dr. Nagyné Dr. Vancsó Ágnes 

 

           átadja, 

 

           átvevő közszolgáltatásért felelős szerv (továbbiakban: átvevő) 

 

Neve:   Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 

Címe:  Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Képviseli: Rozgonyi Attila elnök 

             

           átvevő fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató 

 

Neve:   Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

Címe:   4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. 

Képviseli:  Tarnai Zoltán igazgató 

 

           átveszi az 1. számú mellékletben meghatározott ellátási területet. 

 

 

3. Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 

kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartásában lévő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 

Központ ellátási kötelezettségébe tartozó lakossági körön kívül a Szabolcs-Szatmár-Bereg-

Megyei Önkormányzatának tulajdonában lévő Jósa András Oktatókórház Egészségügyi 



 

 257 

Szolgáltató Nonprofit Kft. ellátási körzetéhez sorolt 1. számú mellékletben meghatározott 

települések lakosságának szakorvosi ellátását biztosítja az 1. pontban meghatározott 

szakmák vonatkozásában. 

4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az ellátási terület módosítása a szakorvosi óra 

kapacitásokat nem érinti. 

5. Felek kötelezik magukat, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett 

nyilvántartásba a jelen megállapodásban meghatározottak rögzítését kérik. 

6. Szerződő felek az ellátási terület módosításának kezdő időpontjául az egészségügyi 

államigazgatási szerv határozatának (működési engedély) jogerőre emelkedését határozzák 

meg. 

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egészségügyi 

szolgáltatások rendjére vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 

Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2010……………………………… 

 

 

 

  

 

             Seszták Oszkár                           Rozgonyi Attila  

                   elnök                                                                                 elnök 

Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei  Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 

       Önkormányzatának      képviseletében mint átvevő 

     képviseletében mint átadó 

 

Tárgy (16.np.): Előterjesztés radiológiai szolgáltató tevékenység változásáról, valamint 

Siemens Adara UH készülék  bérbevételéről illetve megvásárlásáról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Kabai Jakabné köztisztviselő 

 

Kabai Jakabné témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kérte, hogy az előterjesztésben szereplő „A” alternatíva (2) bekezdésében az egyenlő szó törlését. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet a témafelelős által tett szóbeli 

módosítással együtt az „A” alternatívát elfogadásra javasolja. 

 

Szőke Zoltán az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet „A” 

alternatívájának elfogadását a témafelelős által tett módosítással. 
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Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Önkormányzat, vagy megvásárolja a röntgenkészüléket 2,2 

millió forintért vagy havi 100 e forint plusz áfa összegért bérelni fogja, hozzátette, hogy a 

karbantartási költségeket eddig is fizetni kellett. Megállapította, hogy a bizottságok egybehangzó 

véleménye szerint részletekben lenne célszerű vásárolni a készüléket, ami javaslata szerint azt 

jelentené, hogy a költségek egy részét tegye át jövő évre az Önkormányzat. 

 

Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 

Megjegyezte hogy, nem röntgen, hanem ultrahang készülékről van szó. 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt az előterjesztésben szereplő „A” alternatívát Rozgonyi 

Attila polgármester szavazásra bocsátotta. 

A Képviselő-testület 16 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

110/2010.(V.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

 

szolgáltató tevékenység változásáról, valamint Siemens Adara UH készülék  bérbevételéről 

illetve megvásárlásáról 

 

A Képviselő- testület: 

 

A Siemens Adara UH készülék megvásárlására a  2010. évi és 2011. évi költségvetéséből összesen 

2.200000.Ft + áfa összeget biztosít. 

 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a készülék két részletben történő megvásárlásáról és  

átadásáról a TITKIT SZESZK, mint szolgáltatást szervező részére.  

 

Határidő: esedékességkor Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

 

Várkonyi István alpolgármester elhagyta az üléstermet. A képviselő – testület 15 fővel továbbra is 

határozatképes volt. 

 

Tárgy (17.np.): Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2009. évi ellátásáról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető 
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Bizottsági vélemények: 

 

Ráduly Zsolt az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 3 igen 

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

Képviselő-testületnek. 

 

Szőke Zoltán az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Poczkodi Ferenc a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 

Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Kérdés és hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület 15 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

111/2010. (V. 27.) Kt. számú 

határozata 

 

 

Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak  

2009. évi ellátásáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a város 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról az alábbi határozatot hozza: 

 

 

A Képviselő-testület a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelést megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatáról az Észak-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Nyíregyházi Osztályát tájékoztassa. 

 

 

 

Határidő: 2010. május 31.                                          Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

                                                              a 111 /2010. (V.27.) Kt. sz. határozat melléklete 
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Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak  

 

2009. évi ellátásáról 
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I. Bevezető 
 

A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, a tárgyévet 

megelőző évi átfogó értékelésemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdésén alapuló kötelezettségemnek 

teszek eleget. Az átfogó értékelést minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott 

tartalommal – kell elkészíteni, és a Képviselő-testület elé terjeszteni, annak megtárgyalása végett. 

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 

A testület által elfogadott értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A gyámhivatal az 

értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. 

A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és 

állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

 

II. A város demográfiai mutatói: 

 
állandó lakosok száma: 13. 630 fő 

0-18 évesek száma:    3. 557 fő 

tankötelesek száma:    2.183  fő 

 

 

III. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

 

A gyermekvédelmi rendszer az önkormányzatok által nyújtható pénzbeli és 

természetbeni ellátások tekintetében a 2008-as évhez viszonyítva nem változott a 

2009-es évben. Az önkormányzat ötféle gyermekvédelmi ellátást biztosít és 

biztosított a Gyvt. alapján: 
 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – természetbeni ellátásként;  

- egyszeri támogatás – pénzbeli ellátásként; 

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás – pénzbeli ellátásként; 

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – pénzbeli v. természetbeni ellátás. 

- óvodáztatási támogatás. 

 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnése és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

bevezetése indokolta a Gyvt. pénzbeli és természetbeni ellátásainak folyósítása tekintetében a 

hatásköri szabályok módosítását. A módosítás következtében a települési önkormányzat képviselő-

testületének hatáskörében maradt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása és 

folyósítása, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, mint új ellátásra való jogosultságot a 

települési önkormányzat jegyzője állapítja meg, míg a törvény értelmében szintén a jegyző folyósítja 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő ún. egyszeri támogatást is. Az óvodáztatási 

támogatás jegyzői hatáskör. 

 

III. 1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
 

 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás formája a természetbeni kedvezményekre 

jogosító rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 2006-ig rendszeres 



 

 262 

gyermekvédelmi támogatásról beszéltünk, mely pénzbeli támogatási forma 2006-ban 

beépült a családi pótlékba. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

jogintézménye létrehozásának indoka volt a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatáshoz kötődő egyéb gyermekvédelmi kedvezmények (pl.: ingyenes, ill. 

kedvezményes étkezés, tankönyvtámogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési 

díj támogatása) igénybevétele lehetőségének további biztosítása a rászoruló 

gyermekek részére. 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat 

jegyzője állapítja meg és arról hatósági bizonyítványt (quázi határozatot) állít ki. A 

bizonyítvány érvényességi ideje 1 év. 

 

A szociális biztonság megteremtését szolgálta az is, hogy amikor a jogalkotó 2009. szeptember 1-

jétől emelte a családi pótlék összegét, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító 

jövedelemhatárt is megemelte, hogy ezzel a család jövedelmének emelkedése miatt ne essenek ki a 

rászoruló gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek köréből. Hiszen a család 

egy főre eső jövedelmének ebből az okból történő növekedése miatt sok gyermek kieshetett volna a 

kedvezményezetti körből. 

A megemelkedett családi pótlék összege miatt a gyermeket gondozó családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege - ha csupán minimálisan is – meghaladta volna az öregségi 

nyugdíjminimum – 2008. évben, valamint 2009. évben szeptemberig - 125, illetve 135%-át. 

Ezért 2009. szeptember 1. napjától a jövedelemhatárt - csakúgy, mint a 2008-as évben  - 

5-5%-al emelte meg a jogalkotó, biztosítva ezáltal a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők további jogosultságát.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatára, mint a jogosultság 

feltétele, így 2009. évben az alábbiak szerint alakult:  

 a családban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatta meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: öny.) 130%-át 

(2009. évben: 37.050.-Ft),  

- egyedülálló esetében, valamint, ha a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, 

ill. a nagykorú gyermek részére saját jogán megállapított kedvezmény esetében 

az öny. 140 %-át (2009. évben: 39.990.-Ft).  

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (öregségi nyugdíjminimum) 

összege több éve változatlan, 2009. évben és jelenleg is: 28.500.- Ft. 
 

Itt említendő meg azon személyek köre, akik nagykorúvá válásuk után is jogosultak a 

gyermekvédelmi kedvezményre. 

Amennyiben az egyéb jogosultsági feltételek is fennállnak a nagykorúvá válása után is jogosult a 

gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

- nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, 

vagy 

-  felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 
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Az elmúlt évben 623 (2008. évben: 656 család) család igényelte az ellátást.  

A kedvezményben részesülő gyermekek szám: 1853 fő. 

Saját jogán jogosul a kedvezményre: 35 fő. 

A 2009-es évben a helyt adó határozatok száma: 623 (2008. évben: 638)  

Elutasító határozat: 56 (2008. évben: 18) 

(2009. évtől Tiszavasvári Városban az „Út a munkában program” keretében a közfoglalkoztatási 

terv szerint folyamatosan kibővülve teljes foglalkoztatás valósul meg. Az elutasítások nagyobb 

számát ez is indokolhatja, mivel így a szülők munkabérével kell számolnia a jegyzőnek a korábbi 

segély összege helyett, ezért a család jövedelme meghaladhatja a törvény által előírt 

jövedelemhatárt.) 

 

Lejárat esetén a kedvezményt mindig újra kell kérelmezni, az éves érvényességi időn belül nincs 

kötelező felülvizsgálat. Ebből adódóan azoknál a kérelmezőknél, akik nem fordítanak elég 

figyelmet a határidőkre, azok esetében 1-2 hónap kimaradás keletkezhet a jogosultságban, ez pedig 

azt vonja maga után, hogy az egyszeri támogatásból, az ingyenes vagy kedvezményes étkezésből, 

továbbá az ingyenes tankönyv ellátásból kikerülnek, mivel a jogosultság visszamenőlegesen nem 

érvényesíthető, csak a kérelem beadásától illeti meg a szülőt vagy más törvényes képviselőt.   

 

2009. október 1. napjától a Legfőbb Ügyészség jelzése nyomán a gyermekvédelmi törvény 

adatkezelésre vonatkozó rendelkezései kiegészültek azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságra vonatkozó adatok a közoktatási és felsőoktatási 

intézménynek a gyermeknek, fiatal felnőttnek járó természetbeni ellátások és kedvezmények 

igénybevétele céljából továbbíthatók. Előfordult ugyanis, hogy a szülő nem jelentette be az 

oktatási intézménynek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, aki 

emiatt ellátásoktól, kedvezményektől (pl. ingyenes étkeztetés) esett el. 

 

 

III.1.1. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés (a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményhez kötődő támogatási formaként): 
 

A Gyvt. 148. §-a határozza meg azoknak a gyermekeknek a körét, akik ingyenesen, vagy 

kedvezményesen étkezhetnek.  

 

2009. évben a gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

-  bölcsődés, 

-  óvodás, 

- 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 

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

intézményben elhelyezett, fenti pontok szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 

100%-át kell kedvezményben részesíteni. 

 

 

 

 

A fenti körbe nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló 

után az intézményi térítési díj 50%-át, 

- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 
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- a (fent megjelölt 100 %-os térítési díj hatálya alá nem tartozó) tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani. 
 

2009. évben a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiában foglaltaknak megfelelően a 

módosítás kiterjeszti az ingyenes gyermekétkeztetést - a bölcsődés, óvodás, 1-5. évfolyamon tanuló 

gyermekeken túl - a 6. évfolyamos rászoruló tanulókra is.  

 

2009. december 30. napján lépett hatályba az a módosítás, mely szerint 1-7. osztályig étkeznek 

ingyenesen a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek. 

 

A gyermekétkeztetés a nevelési-oktatási intézményekben biztosítva van.  

2009. évben 50 %-os kedvezménnyel étkezett: 

- a bölcsődében: 9 fő 

- az óvodában: 40 fő (Ezen felül a Magiszter Alapítványi Óvodában: átlagban 3 fő) 

- az általános iskolában: 165 fő (Ezen felül a Magiszter Alapítványi Általános Iskolában: átlagban 9 

fő) 

Ingyenesen étkezett: 

- a bölcsődében: 38 fő 

- az óvodában: 201 fő (Ezen felül a Magiszter Alapítványi Óvodában: átlagban 109 fő) 

- az általános iskolában: 440 fő (Ezen felül a Magiszter Alapítványi Iskolában: átlagban 256 fő) 

 

III. 2.) Egyszeri támogatás: 
 

Az egyszeri támogatás pénzbeli támogatás. A nevével ellentétben – mely a 2006. előtti 

szabályozásból maradt vissza – egy évben kétszer nyújtandó. 

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

-  a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, 

- a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 

pénzbeli támogatást folyósít. 

 

Ez a pénzbeli támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez társul, erről külön 

határozatot nem kell hozni.  

 

Az összege 2009. évben: 5800.-Ft/fő, mindkét alkalommal. (2006. évben ez az összeg 5000.-Ft 

volt. 2007-ben 5500.-Ft, 2008-tól jelenleg is 5800.-Ft. Mértékét a mindenkori költségvetési törvény 

határozza meg. A törvény értelmében szintén a jegyző folyósítja a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményhez kötődő pénzbeli támogatást is.) 

 

Az évi kétszeri pénzbeli ellátás biztosítása a gyermekek nagyobb szociális biztonságát garantálja.  

Júliusban 1780 fő (2008. évben: 1.708 fő) gyermek jogán 10.324.- eFt (2008. évben: 9.394.-eFt), 

novemberben 1885 fő (2008. évben: 1.761 fő) jogán 10.933.-eFt (2008. évben: 9.685.-eFt) került a 

szülők részére kifizetésre, melyet 100%-ban térít meg részünkre a központi költségvetés. A 

kifizetésre nem postai úton kerül sor. 

III. 3.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:  
 

Amikor a jogalkotó a rendszeres gyermekvédelmi támogatást beépítette a családi pótlékba, és 

létrehozta a gyermekvédelmi kedvezmény természetben nyújtandó formáját a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményt, a korábban emelt összegű rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő kör számára egy új támogatási formát határozott meg, kiegészítő 

gyermekvédelmi támogatás elnevezéssel. 



 

 265 

 

Azok a személyek, akik korábban emelt összegű rendszeres gyermekvédelmi támogatásra voltak 

jogosultak 2006. évtől ilyen formában kapnak támogatást.   

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki 

-  a gyermek tartására köteles, és 

- nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális 

pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. 
 

A törvény ezen jogosulti kör számára egyrészt egy havonta járó támogatást, a kiegészítő 

gyermekvédelmi támogatást vezet be, másrészt évente két alkalommal a támogatáshoz kötődő 

„egyszeri támogatás” folyósítását rendeli el.  

 

A támogatás határozatlan időre kerül megállapítása, mely jogosultságot egy évben legalább egyszer 

felül kell vizsgálni. 

 

Tiszavasváriban 2009. évben nem került megállapításra kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatás. 

 

III. 4.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mellett egyre több család részesült rendkívüli 

juttatásban, továbbá a rendszeres kedvezményre nem jogosult, de nehéz anyagi helyzetben 

lévő családok gyermekei részére főleg az iskolakezdéssel összefüggő megnövekedett 

kiadásokhoz adtunk támogatást. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása és 

folyósítása, a települési önkormányzat képviselő-testületének hatásköre. Átruházott 

hatáskörben a polgármester állapítja meg a jogosultságot. 

 

A következő táblázat az elmúlt 5 év adatait hasonlítja össze: 

év 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Gyermekek 

száma 

247 fő 346 fő 357 fő 251 fő 224 fő 

1 főre jutó 

támogatás 

4.194 Ft/fő 4.295 Ft/fő 4.429 Ft/fő 4.886 Ft/fő 4000 Ft/fő 

Kifizetett 

összeg 

1.036 eFt 1.486 eFt 1.581 eFt 1.226. eFt 882.500. eFt 

 

Ezt a támogatási forma 100 %-ban az önkormányzati költségvetésből finanszírozandó. Nincs 

rá központi normatíva. 

 

 

 

A költségek csökkentése érdekében már 2009. évben is jellemző volt, hogy amennyiben valaki több 

ellátásban is részesült az önkormányzattól (átmeneti segély, ütemezett segély), vagy az „Út a 

munkában program” keretében dolgozott nem részesült ebben az ellátási formában. Mindemellett 

természetesen amennyiben olyan esemény következett be, amely - a fentiek mellett - rendkívüli 

méltánylást igényelt az önkormányzat megállapította a támogatást. Alapvetően a segély helyett 

munkabér program bevezetésével csökkent az ebben a formában nyújtott segélyek száma.  
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III. 5.) Óvodáztatási támogatás: 
 

A Gyvt. 2008. július 3. napjától hatályos módosítása vezette be az óvodáztatási támogatás 

jogintézményét.  

A Gyvt. csak az óvodáztatási támogatás feltételrendszerét, ill. a formáját határozza meg. E szerint a 

támogatás nyújtható pénzben és természetben is. 

 

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának feltételei az alábbiak: 

- az a szülő részesül kedvezményben, aki három- illetve négy éves gyermekét beíratta az 

óvodába, továbbá 

- gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról (ennek vizsgálata az óvoda által 

kiállított igazolás alapján történik), és 

- akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll,  

- valamint feltétel, hogy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő/szülők 

nyilatkozzon/nyilatkozzanak, hogy a gyermekének/gyermeküknek három éves koráig legfeljebb az 

iskola nyolcadik évfolyamát fejezte be sikeresen. 

 

Ezen túl a végrehajtási rendelet egyéb részletszabályokat határoz meg, melyek az alábbiak: 

- a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában 

tartózkodik, 

- az igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladhatja meg a 

munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25 %-át, azzal, hogy a mulasztásból 10 napot 

július-augusztus hónapokban a 25 % megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 

 

Az óvodáztatási támogatás főszabály szerint pénzbeli támogatás. 

A Gyvt-t a 20/C. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy 

az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőknek gyermeke részére 

természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást, a gyermek beíratását követő hét 

munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani. 

 

A gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) számú rendelet (továbbiakban: 

R.) módosítására a fenti felhatalmazás alapján került sor, annak érdekében, hogy ezek a 

hátrányos helyzetben lévő gyermekek biztosabb garancia mellett kapják meg a kellő támogatást az 

óvoda megkezdéséhez.  

 

Ebben az ellátotti körben sok esetben a szülők maguk is életvezetési, anyagi, és egyéb problémákkal 

küzdenek, így nem lehet megnyugtató képet kapni arról, hogy a támogatást valóban a gyermekre 

fordítják-e, illetve megfelelően fordítják-e a gyermekre. A gyermekjóléti szolgálat azonban 

garantáltan a gyermek szükségleteire figyelemmel vásárol felszerelési tárgyakat, ruhát, eszközöket – 

a jogszabályban meghatározottak szerint - a természetbeni támogatásként megállapított pénzösszeg 

erejéig. 

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 

Korm. rendeletet (a továbbiakban: Gyer.) 68/G. § (5) bekezdése konkrétan megfogalmazza, hogy a 

természetben nyújtott óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának 

segítése, formája különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag 

biztosítása. Kimondja továbbá a Gyer. 68/H. § (4) bekezdése, hogy a települési önkormányzat 

jegyzője az első alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási támogatást a gyermekjóléti 

szolgálat közreműködésével biztosítja. 
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Mindezek alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 39/2008 (XII.19.) 

rendelet 1. §-ában az alábbi szabályozást vezette be:  

Az első alkalommal folyósításra kerülő óvodáztatási támogatást pénzbeli támogatás helyett a 

szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatásként kell nyújtani.” 

 

Természetesen a támogatás csak azok részére volt megállapítható, akik a Gyvt.-t módosító 

törvény hatályba lépését (2008. július 3. napja) követően íratták be három, vagy négyéves 

gyermeküket óvodába.  

Az ellátás természetben nyújtható formája pedig csak a 2009. január 1. napja után beíratott 

gyermekek esetében volt megállapítható. (Továbbá az önkormányzati rendelet megalkotását 

követően benyújtott kérelmek esetében.) Ez esetben a gyermek beíratását követő 7 napon belül, 

2009. szeptember 1. napjától – a közigazgatási eljárási törvény hatályba lépésétől megváltozott 

határidő számítási szabályokhoz igazodóan – 15 munkanapon belül kellett/kell a támogatást a szülő 

rendelkezésére bocsátani. Ennek a határidőnek a betartása a kezdetekben gondot okozott, mivel a 

beíratást követően a szülőnek kérelmet kellett volna benyújtania a jegyzőhöz, mely kérelem 

benyújtásának – esetenként több hetes - késedelme esetén a beíratást követő 7 napos határidő 

betartása gyakorlatilag kizárt volt. Ez a helyzet később a hivatal és az intézmény közötti szoros 

kommunikáció révén javult. 

Főszabály szerint a támogatás nyújtásának időpontjai: június és december hónapok. A természetben 

nyújtott óvodáztatási támogatás értéke első alkalommal húszezer forint (a beíratást követő 7 

napon/15 munkanapon belül folyósítja a jegyző). Ezt követően, amennyiben a szülő az év első 

felében részesült a támogatásban, a következő támogatási összeg tízezer forint immár pénzben 

nyújtandó támogatásként került folyósításra a decemberi hónapban.  

 

Első alkalommal az részesült pénzbeli támogatásban, aki 2009. január 1. napja előtt íratta be 

gyermekét az óvodába. A pénzbeli támogatásban részesülők első alkalommal júniusban kaptak 

támogatást, amennyiben a beíratás és a rendszeres óvodába járás tényét az óvoda leigazolta. Ezt 

követően adott év december hónapjában került sor a jogszabály alapján az ismételt folyósításra. 

A pénzbeli támogatás összege első alkalommal gyermekenként tízezer forint volt, ezt követően 

esetenként, és gyermekenként tízezer forint került folyósításra december hónapban is.  

Az óvodáztatási támogatás esetében nem kell ismételt kérelemmel élni, mivel a megállapító 

határozat tartalmazza a folyósítás időpontjait. A folyósítást megelőzően azonban a jogszabályban 

meghatározott időpontig meg kell küldenie az óvodának a rendszeres óvodába járatást tényét 

igazoló okiratot a jegyző részére. E nélkül nincs folyósítás. 

 

2009. évben ennek a támogatási formának a költségvetési kerete tervezésekor csak találgatni 

lehetett az igénylés mértékét. A betervezett 2.200.-eFt keretből 920.-eFt került felhasználásra. 

Összesen 52 fő részesült a támogatásban. Ebből 40 fő természetben, 12 fő pénzbeli formában. 

Akkor azonban csak a második félévvel kellett számolni, míg az idei évben már az évi kétszeri 

támogatással kell tervezni. Az idei évben 2000-eFt keret került megállapításra a 

költségvetésben. 

Az óvodáztatási támogatás 100 %-os állami támogatottságú ellátás. 

 

III. 6.) Nyári gyermekétkeztetés: 
 

2009. évben a települési önkormányzatok 2009. június 16-a és augusztus 31-e közötti időszakban 

vállalhatták, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, gyermekek számára, 

legalább 44, legfeljebb 54 munkanapra folyamatosan, napi egyszeri meleg - kivételes esetben 

felmelegíthető étel – formájában, étkezés biztosítanak.  
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A jogszabály a meleg étkeztetésben határozta meg az igénybevétel módjának főszabály szerinti 

formáját, és többek között – településekre bontva - meghatározta az állami támogatás összegét, 

valamint az egy gyermekre járó napi összeget is. 

A szociális nyári étkezés címén igénybe vehető állami hozzájárulás egy gyermekre jutó napi összege 

2009-ben 370 forint volt, azaz 54 munkanapra 19.980.-Ft, fejenként. A kötött felhasználású állami 

támogatás összege összesen: 8.151.840.-Ft volt. 

 

A 2008-as évben az igényfelméréseket követően merült fel az a probléma, hogy a szociális 

étkeztetéssel érintett körben összesen 109 fő igényelte a meleg étkezést, míg a konzerv formájában 

történő étkezés biztosítására túljelentkezés mutatkozott.  

Ezért bár a rászoruló és a jogosulti körbe tartozó gyermekek száma, és általában az étkezésre való 

igény is magas volt, valamint a jogszabály is a meleg étkeztetési formát preferálta, mégsem tudtuk 

kivitelezni a melegkonyhás étkezést. A melegkonyhás étkeztetés iránti nagyon alacsony 109 fős 

érintettségre tekintettel 2008-ban a felmelegíthető konzerv formájában nyújtott támogatás mellett 

döntött a testület, hiszen az elsődleges cél az volt, hogy a maximális támogatási keretösszeg 

felhasználásával biztosítsák az étkeztetést.  

 

2009. évben azonban a képviselő-testület a korábbi évek gyakorlatától eltérően úgy határozott, hogy 

a meleg étkeztetést választja a szociális nyári étkeztetés formájául, és ennek lebonyolítására a 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Non-profit Kft-t bízza meg.  

 

2009-ben a testület már nem kívánta felmelegíthető étellel helyettesíteni a meleg étkeztetést, főként, 

hogy a jogszabály rögzítette, hogy arra csak akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat a meleg 

étkeztetést nem tudja megszervezni. Mivel a testület következetes volt abban, hogy a jogszabályban 

foglaltak szerint 2009. évben kizárólag meleg étkeztetéssel kívánja megoldani a nyári étkeztetést, a 

szülők is átgondolták, hogy ilyen formában, megfelelő szervezés mellett mindenképpen előnyösebb 

az étkeztetés igénybevétele, mintha nem igénylik az ellátást. A testület ekkor az igénylők számához 

mérten, azaz a felmérések adatai alapján kívánta meghatározni, hogy a maximális keretösszegből 

milyen részt kíván igényelni. 

 

Az iskolák, az óvoda, valamint a gyermekjóléti szolgálat felmérése alapján a maximális keretszámot 

meghaladó igénylések miatt ki kellett alakítani egy szempontrendszert is, hogy lehetőség szerint 

minél több család rászoruló gyermeke kapjon segítséget, mivel a túljelentkezés miatt nem tudtuk 

minden jelentkező és egyébként jogosult személy részére biztosítani az étkezést. Elsődleges 

szempont volt, hogy a rászoruló családok legalább egy gyermekükre tekintettel kapjanak ételt, 

ezáltal minél több családot vonjunk be a támogatottak körébe. Ezek alapján a szempontok alapján 

készítettünk egy listát, és a kiosztható ételadagokat elsősorban a többgyermekes családok, valamint 

családgondozók véleménye szerint különösen rászorult családok gyermeke(i) között osztottuk szét.  

 

Az egyeztetéseket követően végül a Pethe Ferenc Iskolai Egységben felmért igények alapján a 

Közösségi Házban (Széles u. 1. sz.) 209 fő, a Vasvári Pál Iskolai Egységben 107 fő, míg a 

Kabay János Iskolai egységben 92 fő részére osztottak meleg ételt a Kft. munkatársai. A kiosztás 

a Kft. által megvásárolt műanyag, zárható edényekben történt. A kiosztásban segítségükre volt a 

Közösségi Ház gondnoka, valamint a roma menedzserek. Az ételek összetételét tekintve a Kft. - 

mivel a 370.-Ft fejadagból történt az ételtartók megvásárlása is – arra törekedett, hogy kiadós, 

tartalmas főétkezésben legyen része a gyermekeknek. Ezért a legtöbb esetben leves nélkül főztek 

másodikat nekik, abból viszont nagyobb adagot. A menün szerepelt azonban a babgulyás hússal és 

mellé sütemény is. Későbbi visszajelzések alapján a kiosztott adagok sok esetben két gyermek 

számára is elegendőnek bizonyultak. A Kft. nagy hangsúlyt fektetett a változatosságra, valamint a 

gyermekétkeztetésben – a gyermek korának és szükségleteinek figyelembevételével - előírt 
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követelmények betartására. Az osztás minden munkanapon meghatározott időpontban, 12 órától 13 

óráig tartott.  

 

Az állami támogatással 2009. szeptember 15-ig kellett elszámolnunk a Magyar Államkincstár 

Észak-alföldi Regionális Igazgatósága felé, a fel nem használt 18-Ft összeg visszautalásával 

egyidejűleg, melyre 2009. szeptember 14. napján sor került. 

 

 

III. 7.) Élelmiszersegély, mint egyéb természetben nyújtott támogatás (Európai 

Uniós Élelmiszersegély program) 
 

A tavalyi évben településünk is részt vett az „Európai Uniós Élelmiszersegély Program”-ban, 

melynek keretében évi két alkalommal tudott élelmiszercsomagot osztani az önkormányzat a 

program keretében meghatározott jogosulti kör részére. 

Az Önkormányzattal szerződő fél a Magyar Élelmiszerbank Egyesület (a továbbiakban 

Élelmiszerbank) volt, a szétosztásra az Élelmiszerbank és az MVH segítségével került sor.  

A sikeres önkormányzati pályázat keretében két alkalommal 2000 fő részére tudtunk európai uniós 

élelmiszersegélyt osztani. A segély kiosztás szempontjait a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal határozta meg. Azok a személyek, családok részesülhettek ilyen formában a támogatásból, 

akik az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak: 

- létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők; 

- kisnyugdíjasok; 

- hátrányos szociális helyzetű gyermekek. 

 

Mindezek mellett a minisztérium iránymutatása alapján, a Központi Statisztikai Hivatal által a 

létminimum értékének meghatározása céljából végzett kutatás eredményét használva, további 

szempontként vettük figyelembe a rendelkezésünkre bocsátott jövedelemkorlátokat.  

A végleges listát a polgármesteri hivatal igazgatási és szociálpolitikai osztálya készítette. A három 

kategóriából kiemelten szerettük volna támogatni a kisnyugdíjasokat, ezért az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól - telefonon történő egyeztetést követően - megkértük a 

városban élő – minisztérium által meghatározott kritériumoknak megfelelő - kisnyugdíjasok listáját. 

Ezt a listát végül nem kaptuk meg, a személyes adatok védelmére hivatkozva. Ezt követően a 

szociálpolitikai osztályon meglévő adatok és a rendelkezésünkre álló iratok segítségével 

közlekedési és a közgyógyellátásra jogosító támogatást megállapító határozataink alapján próbáltuk 

kiválogatni azokat a nyugdíjasokat, akik az ott használt jövedelemszámítás adatai alapján belefértek 

a megadott kategóriába. Megkértük a nyugdíjas klubokat is, hogy szolgáltassanak adatot, sajnos 

azonban a nyugdíjasok listáját ennyi információval nem lehetett minden lehetséges jogosultat 

érintően elkészíteni. A hátrányos szociális helyzetű gyermekekről rendelkezünk adatokkal, míg a 

létminimum közelében élők egy részéről járulékos jelleggel van tudomásunk, hiszen azok, akik 

valamilyen támogatás iránti igényüket jelzik felénk, és a jövedelemszámítás alapján mégsem válnak 

jogosulttá, ebbe a kategóriába sorolhatók. Az élelmiszersegélyt igyekeztünk egy családon belül több 

személynek kiosztani, hogy a megjelölt mennyiség tényleges segítséget nyújtson, ne aprózódjon el a 

támogatás. 

 

2009. augusztus 31. és szeptember 4. napja között 9323 kg élelmiszert (liszt, szarvacskatészta, tej, 

cukor) 2009. december 7. és december 9. napja között 9054,4 kg élelmiszert (liszt, instant tésztaétel 

zöldséges íz, tej, cukor) osztottunk szét a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központja családgondozóinak, a roma menedzsereknek, és az 

egészségőröknek a segítségével. A segélyszervezet budapesti székhelyéről a kiosztás helyszínére 

történő szállítást a Lerton Trans Kft. ingyen vállalta és teljesítette.  



 

 270 

Mindkét alkalommal szükség volt pótosztásra, mivel voltak, akik nem jöttek el a segélyért, nem 

vették át az élelmiszercsomagot. Ezek a személyek a 2000 főből körülbelül 60 fős nagyságrendet 

képviseltek.  

 

A program keretében a kiosztáskor és a második osztást követően ellenőrzést tartott a minisztérium, 

melynek eredményeként mindent rendben találtak, ill. mindkét alkalommal elfogadták az 

elszámolásról készített összesítő adatlapjainkat. 

 

A program sikerére tekintettel a jövőben is folytatni kívánjuk az élelmiszersegély osztását. 

 

IV. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása 

 

IV.1.) Bölcsőde 2009. évi tevékenységének bemutatása (gyermekek napközbeni 

ellátásának biztosítása, ellátások igénybevétele, ezzel összefüggő 

tapasztalatok) 

 

IV.1.1. A bölcsőde tevékenységének bemutatása, tárgyi feltételek: 
 

A bölcsőde, mint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító gyermekjóléti intézmény, a családban 

élő 3 éven aluli gyermekek számára biztosít életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, szakszerű 

gondozást és nevelést. 

A bölcsőde fő prevenciós tevékenysége az elődleges prevenciós munka. Ennek a feladatnak az 

ellátásához hatékonyabb együttműködést szükséges kialakítani az észlelő –és jelzőrendszer 

tagjaival.   

A város illetékességi területén, a gyermekek napközbeni ellátását egy bölcsőde biztosítja, 2006 évtől 

60 engedélyezett férőhelyen. Az intézmény működési engedélyét Tiszalök Város 

Önkormányzatának Jegyzője adta ki, 2739-4/1998 sz. határozatával, majd módosította a törvényi 

előírásoknak megfelelően 6196/2003 sz., valamint 6697/2006. sz. határozatával. Ez utóbbi 

módosító határozat határozott időre, három év időtartamra, 2009. október 31-ig szólt. Amennyiben 

ugyanis a szakképesítéssel nem rendelkező, szakalkalmazottként foglalkoztatott személyeknek a 

szükséges szakképesítés megszerzése folyamatban van a működést engedélyező szerv legfeljebb 

három év időtartamra határozott idejű működési engedélyt adhat ki. Az ilyen módon kiadott 

határozott idejű működési engedély egyszer, legfeljebb újabb három év időtartamra 

meghosszabbítható. A bölcsőde a 2007. június 21. napján kiadott jogerős engedéllyel a 

Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába került. 

Az intézmény 2009.05.22.-től Tiszavasvári Város Jegyzőjének 4791-4/2009. számú határozata 

alapján határozatlan időtartamra szóló működési engedéllyel rendelkezik, a működési 

engedély módosítására 2009. évben került sor, mivel a szakdolgozói munkakört betöltő személyek 

közül 2 fő szakdolgozók képzése 2008. június hónapban sikeresen lezárult, ezért a szakdolgozói 

létszám képzettség tekintetében megfelel a 15/1998 NM rendelet 2.sz. mellékletében 

meghatározott képesítési előírásoknak. Módosult a működési engedély az ellátási terület 

vonatkozásában is, mely Tiszalök város kivételével az egész kistérség területére kiterjed. 

Jelenleg a bölcsőde engedélyezési szempontból – éves ellenőrzés - az Észak-alföldi regionális 

Államigazgatási Hivatal Nyíregyházi Osztálya kijelölő végzése alapján egyedi illetékesség szerint 

Rakamaz Város Jegyzőjéhez tartozik.  

 

A bölcsőde szakmai programjának elemét képezi a nehézségekkel küzdő családok, és gyermekek 

számára történő segítségnyújtás. A speciális tanácsadások a következők: - probléma orientált segítő 
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beszélgetések, - konzultációs jellegű segítő beszélgetések, - önsegítő szülőcsoportok működtetése, - 

havi rendszerességgel előadások szervezése az aktuális problémákra orientálva, - információnyújtás.  

 

Az intézmény 3 gondozási egységében, 6 csoportszobában történik a kisgyermekek gondozása-

nevelése. 1 gondozási egység két csoportszobából, egy öltözőből és egy fürdőszobából áll.  

 

IV. 1. 2. Az ellátás igénybevétele (gyermeklétszám), szakmai tevékenység: 
 

Az elmúlt évben is nőtt a bölcsődei ellátást igénylők száma a városban, de a kistérség más 

településein is. 

2009 évben 6 gyermekcsoportban gondozták a gyermekeket. Egy csoport átlagos létszáma 15 fő 

volt. Ez  jóval magasabb a vonatkozó törvény által meghatározott gyermeklétszámnál amely 10, 

maximum12 főt engedélyez. 

A 2009-es gondozási-nevelési évben a naponta átlagosan beíratott gyermekszám 92 fő volt. 

2009 évben 9 gyermek igényelt ellátást a kistérség településeiről. 

2009 év folyamán összesen 141 gyermek igényelt ellátást a bölcsődében. 

Változás mutatkozott az előző évekhez képest igénylők életkorát tekintve is. Növekedett a 

fiatalabb életkorú (1 éven aluli és 1 éves) gyermekek aránya a létszámon belül. 

A bölcsődei nevelési év januártól decemberig tart, a bölcsődei felvétel a nevelési évben 

folyamatos, tehát az év bármely szakában igényelhető. 

Az ellátást igénylők magas száma miatt azonban, csak nagyon indokolt esetben tudunk 

azonnali igénylést elfogadni.  

2009. december 31-én 21 gyermek volt várólistán, ami azt jelenti, hogy ők már a 2010-es nevelési 

évre előjegyzett gyermekek. 

2009-ben a bölcsődei férőhelyek tényleges kihasználtsága 109 % 

A naponta átlagosan bent lévő gyermekek száma 65 fő. 

A bölcsődei normatíva sajátos számítási módja miatt 2009. évben a normatíva szempontjából 

figyelembe vehető gyermeklétszám 60 fő.  Ez a 60 férőhelyhez viszonyítva nagyon jónak mondható. 

 

IV.1.3. Meghatározó elvárások a helyi bölcsődei ellátással kapcsolatban 

 

A Tiszavasvári Bölcsőde szakmai programjában az alapfeladat jó színvonalú ellátása fókuszál. 

Változó azonban, hogy kik, mit értenek minőségen. Az érdekeltek körébe tartozik a gyermek, a 

szülő, a gondozónő, az intézmény vezetője, a fenntartó. A bölcsőde által gondozott gyermekek 

családi háttere, szociális, mentális és kulturális helyzete heterogén összetételt mutat. Ez a 

szakmai munkára lefordítva annyit jelent, hogy széleskörű szülői igényeknek, elvárásoknak kell 

megfelelni. 

A szükségletek széles skálájából adódóan egyszerre van jelen, és egyszerre kell megoldania a fizikai 

szükségleteiben deprivált (valamitől megfosztott), illetve a kognitív (megismerési) szükségletek 

iránt motivált gyermekekkel való foglalkozást.  

 

A 2009-es gondozási-nevelési évben az ellátott gyermekek: 

 15 %-a nagycsaládból érkezett 

 13 %-át  valamelyik szülő egyedül neveli 

 6 %-a veszélyeztetett, védelembe vett, tehát a gyermekvédelmi gondoskodás más formája 

által is gondozott. 

 A bölcsődés gyermekek 34 %-a  fokozott odafigyelést, egyéni gondoskodást igényel.  

  A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya is magas (41 %), és a 

2008-as évhez képest jelentős emelkedést mutat. 
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A bölcsődében egy úgynevezett „sószobát” alakítottak ki, amellyel a gyermekek 

egészségvédelme érdekében a térségben is egyedülálló szolgáltatást nyújtanak. Ez egy érdekes 

játszószoba, ahol betegségmegelőző, egészségmegőrző szolgáltatást is nyújtanak a gyermekek 

számára. A szolgáltatás célja az, hogy visszaszorítsa a közösségi életre jellemző náthás, légúti 

megbetegedések arányát, csökkentse a szülők ebből adódó leterheltségét, javítsa az intézmény 

kihasználtsági mutatóit. Egy olyan „háromoldalú„ szolgáltatás nyújtása, ahol minden érintett 

(gyermek, szülő, intézmény) elégedett lehet. 

 

IV. 1.4. Szakmai kapcsolattartás 
 

A Tiszavasvári Bölcsőde területi elhelyezkedése szakmai szempontból nem frekventált helyzetű. 

Ezért nagy jelentőségű a Regionális Módszertani Központok létrejötte. Megyénk a szolnoki 

központhoz tartozik, ahol élénk szakmai munka folyik. 

 

A bölcsőde dolgozói kétoldalú, folyamatos szakmai kapcsolatot tartottak fent 2009. évben is  

 Észak-Alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde munkatársaival 

 A Szab.-Szatm.-Bereg Megyei Módszertani Bölcsőde munkatársaival 

 A szomszédos városok bölcsődéivel 

 A Városi Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival 

 A Városi Gyámhivatal munkatársaival 

 A Családok Átmeneti Otthonának munkatársaival 

 Az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal (védőnők, gyermekorvos) 

 Egyéb nevelési és kulturális intézményekkel (szomszédos települések, és városunk 

óvodái, művelődés központ) 

 

A kapcsolattartás módja: 

 Szakmai értekezleteken, konferenciákon tapasztalatcseréken való részvétel. 

 Továbbképzésen való részvétel 

 Kölcsönösen egymás rendezvényeinek látogatása 

 Jelzésadás, 

 Esetmegbeszélés, esetkonferencia 

 Rendszeres éves szakmai ellenőrzések 

 Írásos beszámolók készítése 

 Más intézmények programjaiban való közreműködés 

 

IV.1.5. A bölcsődei gyermekvédelmi munka 

 

A bölcsőde az észlelő és jelző rendszer része, és rendszeresen részt vesz a gyermekjóléti szolgálat 

észlelő és jelzőrendszeri megbeszélésein. Az intézményt a bölcsődevezető képviseli, aki tájékoztatja 

a gyermekjóléti szolgálatot a problémás helyzetekről, és javaslataival segíti a jelzőrendszer 

munkáját. 

A bölcsőde 2009 évben is rendszeresen részt vett: 

 Esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon 

 a gyermekvédelmi észlelő és jelző rendszer munkájában 

 jellemzést készítettek a gyermekekről, családokról a bíróság, a gyermekjóléti szolgálat, a 

családsegítő szolgálat, a városi gyámhivatal részére  
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IV.1.6. Gyermekélelmezés 

 
Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik. Főzési kapacitását 2213-2/2002 számmal kiadott 

szakhatósági hozzájárulásában, 100 adagszámban engedélyezte az ÁNTSZ, melyet 2007-ben 150 

adagra módosítottak. 

 

A 67/2007. (IV.10) GKM-EÜM-FVM-SZMM rendelet „C” táblázata tartalmazza a közétkeztetésre 

vonatkozó energia- és tápanyag beviteli ajánlásokat a bölcsődei ellátás esetén. 

 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődében az alapellátások keretébe tartozó 

szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. Az intézmény térítési díjának 

alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A személyi térítési díjat az intézményvezető a nyersanyag költség általános forgalmi adóval növelt 

összegének, az igénybe vett étkezések számának függvényében, a normatív kedvezmények 

figyelembe vételével állapítja meg. (1997. évi XXXI. tv. 148.§ (2), (3), (4) bekezdése) 

Az intézménynek a térítési díj meg nem fizetéséből adódó tartós kintlévősége nincs. 

 

IV.1.7. Bölcsődei szülő-gyermek programok 2009-ben 

 
A bölcsőde 2009. évi munkaterve alapján a következő programok kerültek megszervezésre: 

- 2009 februárjában: farsang 

- Áprilisban: a Föld Napja 

- Anyák Napja 

- Júniusban: Családi Nap  

-  Az óvodába távozó gyermekek bölcsődei búcsú ünnepsége 

- Szeptemberben: a városi Mozgásos Hét rendezvénysorozatba is bekapcsolódtak 

- Hagyományként szervezték meg a bölcsődei Mikulás ünnepséget 

- December végén a Karácsonyi ünnepséget 

- Szülőcsoportos beszélgetéseket tartottak, különböző –a szülők által meghatározott- 

problémákkal kapcsolatban 

 

IV. 1. 8. A bölcsőde személyi állománya: 
 

Az intézmény vezetője felsőfokú szakképesítéssel bölcsődei szakgondozó és szociálpedagógus 

végzettséggel, és a törvényi előírásoknak megfelelően alapellátási szociális szakvizsgával 

rendelkezik. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló15/1998. (IV.30) NM 

rendelet 1.sz melléklete szabályozza a bölcsődei szakdolgozók létszámának irányszámait és 

létszámminimum normáit, a 2.sz. melléklete a vezető és a dolgozók képesítési előírásait. A 

szabályozás rendelkezéseit figyelembe véve az intézményben a szakdolgozói létszám 1 fővel 

kevesebb a törvény által meghatározottnál. Részmunkaidőben a fenti törvény rendelkezésének 

megfelelően havi 4 órában gyermekorvost foglalkoztatnak külön megállapodás szerint. A nem 

szakmai alkalmazottak létszámát a törvény nem szabályozza, ezért 2009. évben is részben közcélú 

foglalkoztatás keretében oldotta meg az intézmény ezeknek a feladatoknak az ellátását. 

A képesítés tekintetében a vezető képesítése megfelelő (felsőfokú szakirányú végzettséggel, 

felsőfokú szociális alapvégzettséggel és szociális szakvizsgával rendelkezik) a gondozónők 

képesítése megfelel a törvényi előírásoknak.  

 

A személyes gondoskodást végző egyének továbbképzési kötelezettségét a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM 

rendelet szabályozza. 
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A rendelet értelmében, a bölcsődében is minden évben készül éves továbbképzési terv.  

 

2009. évben 3 fő szakdolgozó vett részt továbbképzési programokon. 

 Tanfolyamon: 2 fő 

 Személyiség fejlesztő foglalkozáson: 1 fő 

 

 

2009. évben: 

 5 évenkénti kötelező továbbképzésen vett részt 3 fő 

 

A továbbképzési kötelezettségét teljesítő szakdolgozók a 2001. évi LXXIX. tv. 39. § (2) 

bekezdésének értelmében, anyagi elismerésben részesültek, melynek mértéke a hivatkozott törvény 

szerint meghatározott. 

 

IV.1.9. A bölcsődei gondozást-nevelést segítő társadalmi szervezet 

 
A bölcsődei gondozást-nevelést segítő alapítvány a „Kicsivagyok én..” Alapítvány a Bölcsődés 

Gyermekekért”  

 a sóterápiás helyiségben a szolgáltatás ingyenességét biztosította a gyermekek számára 

(üzemeltetés költségét fedezi); 

 fejlesztő játékok beszerzésével hozzájárult a játéklehetőségek színesítéséhez a sóterápiás 

helyiségben, és a csoportszobákban; 

 ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódóan a szükséges alapanyagok beszerzését 

biztosította; 

 a Családi Nap rendezvényét anyagilag támogatta (lovaglás, sétakocsikázás, lufibohóc). 

Szülői támogatások 

A támogatások említésénél a szülői hozzájárulásokat is meg kell említeni, hiszen évről évre jól 

szervezett SZMK működik az intézményben. 

2009 évben: 

 az előző évekhez hasonlóan jövedelemadójuk 1%-val támogatták a bölcsődei alapítványt; 

 a bölcsődei rendezvények megszervezéséhez konkrét munkával, és anyagi hozzájárulással 

nyújtottak segítséget. 

 

IV. 2.) Az óvoda 2009. évi tevékenységének bemutatása 

 
Az óvoda közoktatási nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő-oktató 

munka első szakasza az óvodai nevelés. Alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramjára 

épülő óvodai nevelési program határozza meg. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek hároméves 

korában kezdődik és a törvény szerinti tankötelezettség kezdetéig tart. 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik, ellátja a napközbeni ellátással összefüggő feladatokat is. Az 

óvoda a közoktatás szakmailag önálló intézménye. A helyi önkormányzat tartja fenn. 

Az óvoda, alapító okirattal, törzskönyvi nyilvántartással rendelkező jogi személy. Működési 

rendjét a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.  
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IV.2.1. Az óvoda személyi állománya: 
 

Az intézmény vezetője felelős a személyi feltételek biztosításáért. Az óvodának a feladatai 

ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. A közoktatási intézmény akkor rendelkezik 

a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha rendelkezik állandó székhellyel, állandó saját 

alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogszabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és 

a működéshez szükséges pénzeszközökkel.  

 

 

IV.2.2 Tárgyi feltételek (telephelyek, csoportszobák): 
 

Az intézmény vezetője felelős a tárgyi feltételek biztosításáért. A tárgyi feltételek közül 

meghatározó a működést illetően a meglévő épületállomány, az abban lévő csoportszobák, azok 

nagysága, mely következésképpen keretet ad az óvoda befogadó képességének, az óvodai csoportok 

szervezésének, a csoportokban elhelyezhető gyermeklétszámnak. 

A befogadó kapacitást meghatározó jogszabály a közoktatási intézmények 

elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. 

(V.2.) OM rendelet (2008. december 9. napjától hatályon kívül helyezve), mely egy 

25 fős csoport részére a csoportszoba nagyságát legalább 50 m
2 

– ben (2 m
2
/fő) 

állapítja meg. 

2009. évben a telephelyeken lévő csoportszobák száma: 

 

Telephely neve    Csoportszobák  

Minimanó tagóvoda – Vasvári út   4 

Kerek-perec tagóvoda – Petőfi út   4 

Lurkó-kuckó tagóvoda – Egység út  3 

Fülemüle tagóvoda – Ifjúság út   5 

Varázsceruza tagóvoda – Gyár út   4 

 

Összesen:      20 

 

IV.2.3. Gyermekvédelmi munka az Egyesített Óvodai Intézményben  

 
Az alapító okirat szerint az engedélyezett férőhelyek száma az öt óvodában 470 fő. 

Túlzsúfoltak az óvodák, amely adódik abból a tényből, hogy a férőhely megállapításánál nem lett 

figyelembe véve a csoportszoba nagysága és az egy gyermekre előírt négyzetméter szükséglet 2 

m
2 

/fő. (Pl.: az Egység úti 25m
2
-es, a Petőfi úti óvoda csoportszobáinak mérete: 23 m

2
, 33,6 m

2
, 21 

m
2
, a legnagyobb 41,36 m

2
 , tehát 60 gyermek befogadására alkalmas, a férőhely 100. Túlzsúfolt 

még a Vasvári Pál úti óvoda, amely hat csoportjából kettő 25 gyermek befogadására alkalmas, mert 

óvodának épült, négy csoportszoba viszont csak 20 fő befogadására, mert bölcsődének épült. Az 

óvoda férőhelye 130.) A túlzsúfoltság másik oka a magas csoport létszám. 

 

 

 

 

2009. januártól-szeptemberig a város öt óvodájában 508 főgyermek volt a 470 férőhelyen. 

Az 508 gyermekből 311 fő hátrányos helyzetű, ebből: 

- 152 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 
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- 282 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- 50 család alapgondozásban, 

- 35 család védelemben. 

2009 tavaszán 230 fő gyermek számára kérte a szülő az óvodai elhelyezést szeptember hónaptól.  

211 fő gyermek nyert felvételt, 19 fő gyermek előjegyzésbe került. 

A nevelési év befejezésekor az iskolába menő gyermekek kigyűjtése, nevelési tanácsadóba                   

elküldött gyermek figyelemmel kísérése, adatszolgáltatás az általános iskola felé megtörtént. 

2009. szeptemberétől a Kerek-perec Óvoda a Magiszter Alapítvány óvodája lett. 

 

A négy óvodában 355 fő  férőhelyen, 15  csoportban, 408 fő gyermek van. A zsúfoltság a 2008-

as évhez hasonlóan újra problémává vált. (Pl. az Ifjúság úti óvoda 120 férőhelyén 140 fő 

gyermek van, az Egység úti óvoda 70 férőhelyén 75 fő gyermek, a Vasvári Pál úti óvoda 90 

férőhelyén 111 fő gyermek, a Vöröshadsereg úti óvoda 75 férőhelyén 82 fő gyermek.)  

 

408 fő óvodás gyermekből 236 fő hátrányos helyzetű, a családok 57,8%-a igényli a segítséget, 

a támogatást, és a családok 52%- a él létminimum alatt.   

A 236 fő gyermek közül: 

- 110 fő óvodás gyermek halmozottan hátrányos helyzetű,   

- 212 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

- 45 család alapgondozásban,  

- 12 család védelemben,  

-  54 gyermek él csonka családban. 

 

A gyermekvédelmi felelő feladatai az óvodában: 

-A tavaszi óvodai beiratkozás előkészítése a népesség nyilvántartó és a védőnői egyeztetés alapján. 

Szülők segítése a beiratkozás alkalmával. 

-Halmozottan hátrányos helyzetű szülők tájékoztatása az óvodáztatási támogatásról. 

-Beiratkozott gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzet           

feltárása, pontosítása az érintett szakemberekkel. 

-Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számontartása, figyelemmel 

kísérése /megszűnés,újraigénylés/. 

-Tartósan beteg, és a SNI gyermekek számontartása, szüleiktől óvónőjük közreműködésével 

igazolások begyűjtése. Ételallergiás gyermekek szakorvosi igazolásának továbbítása az 

élelmezésvezető felé. (13 fő gyermek tartósan beteg, ebből 6 fő nem kér diétás étkezést más 

betegség miatt .1 fő SNI .) 

-Adatszolgáltatás a Pedagógiai Szakszolgálat felé, a készségfejlesztő és logopédiai foglalkozást 

igénybe vevő gyermekekről.  

-Óvodaköteles és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járásának 

figyelemmel kísérése, igazolatlan hiányzások vezetése, jelzés havonta az intézményvezető és a 

családgondozók felé. 

Jegyző felé öt  alkalommal történt jelzés, szeptembertől jóval kevesebb óvodást érintve. 

Szülő felé 19 esetben történt rendszeres óvodába járásra felszólítás, nem óvodaköteles gyermekek 

esetében, akik óvodáztatási támogatásban részesülnek. 

- Rendszeres kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, gyermekekkel, szülőkkel, szakemberekkel. 

- A gyermekjóléti szolgálat családgondozói kérésére a veszélyeztetett helyzetű gyermekekről 

pedagógiai vélemény készítése rendszeresen a tanév folyamán. (40 esetben kértek és kaptak 

pedagógiai véleményt. Bíróság egy esetben kért és kapott óvodai jellemzést. 20 alkalommal történt 

jelzés a családgondozók felé, elhanyagolás, vagy  veszélyeztetettség miatt.) 

-  A havi jelzőrendszeres értekezleten, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon részvétel.  
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- Óvodát változtató gyermek figyelemmel kísérése, amennyiben óvodaköteles korú az új  óvodába 

érkezésig. 

 - Óvodáztatási támogatás kérelméhez igazolások kiadása. (Ebben az évben 49 igazolás kiadása 

történt). Ezen gyerekek hiányzásának figyelemmel kísérése, szülők tájékoztatása. 

 

Amikor a Kerek-perec  Petőfi úti Óvoda  Alapítványi Óvoda lett, az Egyesített Óvodai Intézmény 

feltételezte, hogy hátrányos helyzetű gyermekek aránya intézményükben változni fog. Az alábbi 

táblázat adatai alapján azonban láthatóan az arányokat tekintve nagyon kevés csökkenés 

tapasztalható.  

 

    Öt óvoda esetében  Négy óvoda esetében 

Hátrányos helyzetű 

gyermekek aránya  61.22%    57.7% 

 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű gy. aránya  29,92%    26,89% 

 

Veszélyeztetett helyzetű 

családok aránya  16,75%    13,93% 

 

 

IV. 3.) Iskolai napközi 2009. évi tevékenységének bemutatása (gyermekek 

napközbeni ellátásának biztosítása, ellátások igénybevétele, ezzel összefüggő 

tapasztalatok) 

  Kabay Pethe Vasvári összesen Kabay Pethe Vasvári összesen 

3. 

mell.sz

erint 

osztva 

    fő fő fő fő nap nap nap nap   

1 
8 hó 171,33 0 17,62 188,95 21074 0 2167 23241 

188,95

12195 

2 
8 hó 22,984 26,813 12,17 61,967 2827 3298 1497 7622 

61,967

47967 

3 
4 hó 263,06 0 0 263,06 16310 0 0 16310 

263,06

45161 

4 
4 hó 26,484 0 35,81 62,29 1642 0 2220 3862 

62,290

32258 

 

 

 

 

1. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 

2. 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 

3. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 

4. 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 

 

       Kabay        Pethe         Vasvári      Össz.: 

Kedvezményes étkeztetés  236 238 131 605 

50 % 12 hó 101 40 24  
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Ingyen 12 hó 135 198 107  

A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 5-6. 

évfolyamos ált. isk. tanulók 

ingyenes étkezése 

12 hó 33 54 50 137 

Tanulók ingyenes  

tankönyvellátása 

12 hó 332 96 181 609 

Általános hozzájárulás a tanulók 

tankönyvellátásához 

12 hó    971 

 
Tanítási napok:  

2009. január 1- augusztus 31. 

2009. szeptember 1- december 31. 

 

A táblázat mutatja, hogy a 2009-es év 1-8 hónapjában még három iskolai egység tanulói vették 

igénybe az étkezési és egyéb szolgáltatásokat, míg szeptembertől már csak a két egység tanulóinak 

szolgáltat az iskola. 

 

A Tiszavasvári Általános Iskola minden tanulójának biztosított a napközis ellátás. A jelentkező 

tanulók igényüknek megfelelően háromszor, kétszer étkezhetnek, vagy ebédelhetnek az iskolában.  

A Kabay János Iskolai Egység alsós kéttannyelvű és a Vasvári Pál Iskolai Egységben az alsó 

tagozatos tanulók iskolaotthonos formában tanulnak. Így minden tanulónak lehetősége van a 

háromszori étkezésre, a szabadidő hasznos eltöltésére, s a másnapra való felkészülésre. 

A felsős gyerekek egy része jelentkezett szeptemberben tanulószobára. 1-1 felsős csoport van 

mindkét iskolai egységünkben.  

A Kabay János Iskolai Egységben az alsó tagozatos diákok napközis foglalkozásokon vesznek részt 

délután.  

A napközis csoportokban a délutáni programok jól szervezettek. A tanítási órák után biztosított a 

szabad mozgás a levegőn, majd a napközis gyerekek nyugodt körülmények között készíthetik el a 

házi feladatot, készülhetnek a következő napra, s az iskola területén járhatnak számtalan délutáni 

foglalkozásra. 

A napközis nevelők folyamatosan figyelemmel kísérik a város kulturális lehetőségeit: kiállításokat, 

könyvtári-, múzeumi-, színházi előadásokat, s így tanítványaink részesei lehetnek ezeknek az 

érdekes programoknak. 

 

A csoportfinanszírozás miatt a csoportlétszámok magasak, több osztályból alakítottak ki egy-egy 

csoportot. Így az egyéni foglalkozásra, fejlesztésre kevesebb a lehetőség. 

A kedvezményes étkeztetés minden jogosult igénylőnek, étkezőnek biztosítva van. 

 

IV. 4.) A gyermekjóléti szolgáltatás 2009. évi tevékenységének bemutatása 
 

IV. 4. 1. A gyermekjóléti szolgálat, és annak személyi állománya: 
 

A gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában, a 

TITKIT Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja keretében működik, 

mely intézmény önálló szervezeti, szakmai egység. 

 

A gyermekjóléti szolgálat engedélyét 5141/2007. számon Tiszalök Város Jegyzője adta ki 

egyedi illetékességgel, az államigazgatási hivatal kijelölő végzése alapján. A szolgálat ellátási 

területe a kistérségi társulás területe. 
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A szolgáltató tevékenység formája szerint gyermekjóléti szolgálat. 

(A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely - többek között - a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését szolgálja.) 

 

Tiszavasváriban 5 fő családgondozó végzi a gyermekjóléti szolgálat feladatait, közülük egy fő a 

szakmai vezetést is ellátja. Az integrált intézmény vezetője szociális szakvizsgával rendelkező 

szociálpolitikus, aki a családgondozók felett a munkáltatói jogokat is gyakorolja. A 

családgondozók szociálpedagógus végzettséggel rendelkeznek. 

Az intézmény foglalkoztat 1 fő pszichológus és 1 fő jogász szakembert. 

 

Az intézményben a gyermekjóléti szolgáltatás a többi ellátotti szakfeladattól (családsegítőtől is) 

szakmailag és szervezetileg elkülönített. 

 

IV. 4. 2.  A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége: 
 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése érdekében: 

-  a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

    - a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

-  a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás 

szervezése, 

-  a szabadidős programok szervezése, 

- a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 

magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

-  a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

-  a jogszabályban meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés 

megszervezése, tevékenységük összehangolása, 

- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a 

gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 

- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a 

kapcsolattartás esetében, 

- az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a 

hatósági beavatkozás kezdeményezése, 

-  javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően 

 a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtására, 

 a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak 

megváltoztatására. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 

érdekében: 
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- a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek 

megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 

     -  utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó 

ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a 

gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. 

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. Tevékenysége körében a fentieken túl: 

-  folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést, 

- elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a települési önkormányzat 

jegyzőjének felkérésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó 

pénzfelhasználási tervet, 

-  szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 

működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

-  segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

- felkérésre környezettanulmányt készít, 

-  kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

    -  a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az 

örökbe fogadni szándékozók körülményeit, 

-  biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

-  részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, 

-  nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

 

IV. 4. 3. Tárgyi feltételek: 
 

Az intézmény működési helyén több szakfeladattal együtt működik a gyermekjóléti szolgálat. 

Az épületben a szolgálat rendelkezésére áll egy közös kliensváró, egy iroda, egy interjúszoba- 

foglalkoztató-tanácskozó, illetve egy ügyfélszolgálati helyiség. Emellett az épület egyéb helyiségeit 

is használják.  

 

Az iroda és annak felszereltsége a családgondozók munkavégzésére alkalmas. Az internetes 

hozzáférés biztosított. A munkát szolgálati mobiltelefon segíti. A terepmunkához szolgálati 

kerékpár biztosított, használják még az összevont intézmény gépkocsiját is. 

 

IV. 4. 4. A Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

feladatellátása (statisztikai adatok) 
 

Gondozás Összesen Családok száma 

Védelembe vétel 366 gyermek 96 

Alapellátás 370 gyermek 115 

Utógondozás, szakellátásból kikerült 

gyermekek száma: 

8 gyermek 1 

 

A Tiszavasvári Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évben összesen 744 gyermek (212 család) 

gondozását látta el. A családok gondozásba vételét legtöbb esetben a Tiszavasvári Gyámhatóság 

által küldött értesítést követően kezdte meg, de a jelzőrendszer tagjai is összesen 904 esetben kérték 
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a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét. Sok esetben elégségesnek bizonyult a segítő beszélgetés, és az 

anyagi támogatáshoz való jutásban való közreműködés.  

A jelzések zöme igazolatlan hiányzások, várandós (sok esetben fiatalkorú) anya magzatával 

szembeni felelőtlen magatartásáról, családon belüli konfliktusokról, fejtetvesség fertőzöttségéről 

érkezett. 

A szülők, a család életvitele, a szülői elhanyagolás, a szülők szenvedélybetegsége nagyobb számban 

jelent meg a jelzést tevő értesítésében, de előfordult, hogy a családdal való kapcsolat felvétele után 

derült fény a felelőtlen szülői magatartásra.  

Igazolatlan hiányzások esetében nagy nehézséget okoz a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak, 

hogy rábírják a szülőket és többségében a 13. életévüket betöltött fiatalokat kötelességük, 

kötelezettségük megfelelő teljesítésére. Tovább nehezíti ezt a helyzetet az a tény is, ha az általános 

iskolai tanulmányait befejező fiatalt és szülőjét az ügyészség sem vonja felelősségre.  

Határozataik indokolásában, nem követ el bűncselekményt (kiskorú veszélyeztetése) az a szülő, 

akinek középiskolás gyermeke nem jár iskolába, mivel az alapszintű tankötelezettség általános 

iskolában teljesítve volt. Részükre marad a szabálysértésből származó büntetés, amely ledolgozható.   

 

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozását nem kellett végezni, mivel ilyen ok nem 

merült fel. 

 

IV. 4. 4. 1. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége 2009-ben: 

 
 (A Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi forgalmi naplója alapján készült.) 

Megnevezés Szakmai tevékenység száma  Ellátott gyermeke száma 

Tanácsadás 747 1400 

Segítő beszélgetés 797 1195 

Hivatalos ügyekben való 

közreműködés 

990 990 

Családlátogatás 1000 2156 

Elhelyezési értekezleten való 

részvétel 

9 10 

Szakmaközi megbeszélés 6 Nincs számadat. Az aktuális 

problémák több száz 

gyermeket is érintettek egy-

egy alkalommal. 

Esetkonferencia 27 91 

Örökbefogadással 

kapcsolatos intézkedés 

7 7 

Összesen 3583 5849 

 

A gyermekjóléti szolgálat eredményessége nagyban függ a törvények adta lehetőségektől, a 

gondozottak és a segítők megfelelő arányától. Ez utóbbi tekintetében a törvényi szabályozástól 

nagymértékű eltérés mutatkozik. Ezen kívül lényeges eleme a változásoknak, a pozitív irányú 

elmozdulásnak a szülők iskola végzettsége, szociokulturális háttere. Sajnos elmondhatjuk, hogy 

városunkban, a legnagyobb létszámban az aluliskolázott, és munkanélküli szülők családjai kerülnek 

a szolgálathoz. Ennek vonzatai - mint a nevelésbeli következetlenség, elhanyagolás, illetve az 

anyagi nehézségek -, a gyermekek magatartásában, kötelezettségeik teljesítésében mérhetőek. 

Minimális számban beszélhetünk ún. „kigondozásról”, s sajnos ezen esetek többségében viszont 

nagyon magas a néhány hónap múlva a gondozásba „visszatérő”családok száma.  
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A folyamatos gondozás, a gyakran éveken át tartó (6-7 év) védelembe vétel keretén belüli gondozás 

sem vezet eredményre. A Gyvt. változásai következtében ezen esetek felülvizsgálatától várhatunk 

pozitív irányú változást. 

A lehetőségek sorában a gyermek családjából történő kiemelését tartja az utolsó megoldásnak a 

gyermekjóléti szolgálat. Ennek megelőzésére több olyan tevékenységet, programot indított már el 

évekkel ez előtt is, amely igyekszik azokat a hátrányokat csökkenteni a gyermekek életében, 

amelyeket a szülők nem akarnak, vagy nem képesek megadni számukra.  

Ennek eredményének tekinthetjük, hogy 2009-ben mindösszesen 8 család – 8 gyermekét vált 

szükségessé szakellátásba javasolni a szolgálatnak.   

 

Szakellátásban lévő gyermekek száma: 

Családok száma: 8 

Ezen családok szakellátásban lévő gyermekeinek száma: 8 

  

Átmeneti megoldásként megfelelőnek tekinthető a Családok Átmeneti Otthonában való elhelyezése 

az anyának és gyermekeinek. Itt megkapja a lehetőséget a szülő, hogy helyzetét javíthassa, és az 

őket segítő szakemberek segítségével a későbbiekben lakhatása mellett a családjával való kapcsolata 

is megoldódhat. 

A szolgálat 2009-ben a Tiszavasvári Családok Átmeneti Otthonába a következő létszámban 

segítette a családok bekerülését: 

A Tiszavasvári Családok Átmeneti Otthonában - a gyermekjóléti szolgálat által bekerült - 

átmeneti nevelésben részesülők adatai:  

 

Gyermekek száma Ebből védelembe 

vett gyermekek 

száma 

Családjaik száma 

19 7 9 

 

 

 

 

A gyermekjóléti szolgálat prevenciós és szabadidős tevékenységei: 

 

A program megnevezése A program helyszíne A programban résztvevő 

gyermekek száma 

KI MIT TUD Tehetségkutató 

vetélkedő. 

Elődöntők: Régi Könyvtár 

épület. 

Döntő: Találkozások Háza 

150 fő 

Képesség és készségfejlesztő 

foglalkozások 2 alkalom/hét 

Roma Közösségi Ház 30 fő 

Halmozott adat: 180 

gyermek. 

Herkules klub – Hátrányos 

helyzetben élő családok 

gyermekei részére 

Szolgáltató Központ 19 fő 

Nyári tábor Mákvirág Centrum 30 fő 

Film klub Szolgáltató Központ 26 fő 

Kreatív klub Szolgáltató Központ 21 fő 

Önismereti tréningek Váci Mihály Tagintézmény, 

Vasvári Pál Középiskola. 

51 fő 

20 fő 

Szülő klub Roma Közösségi Ház 25 fő 
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Roma Napok Roma Közösségi Ház, 

Lombik Sportpálya 

160 – 200 fő 

Adományozás Szolgáltató Központ – 

Kliensek otthona 

380 

 

A gyermekjóléti szolgálat szakemberei folyamatosan képzéseken vesznek részt, bővítve ezzel 

szakmai tudásukat, amely növeli hatékonyságukat a családgondozásban, továbbá, amely még több 

program, foglalkozás bevezetését teszi lehetővé. A képzések a TÁMOP 5.2.5 „A” komponense a 

Gyermekek és fiatalok integrációs programja. Hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyerekek, valamint 

családjaik integrációs esélyeinek növelése, és a TÁMOP 5.2.5 „B” komponense a Fiatalok 

Drogalternatíva Programja keretén belül jöhettek létre. 

 

Szakemberek képzése: 

A képzés neve: Résztvevő családgondozók száma: 

„A gyermeki előítéletek felismerése és 

konfliktuskezelés a Persona Doll módszer 

használatával. 

5 fő 

A projektpedagógia módszertana: a projekt 

az ötlettől a megvalósításig. 

5 fő 

Oktatással a társadalmi igazságosságért – a 

befogadó társadalom iskolai erősítése. 

5 fő 

„Ő ütött először….Vissza!” Konstruktív 

konfliktuskezeléshez szükséges 

kompetenciák fejlesztése. 

5 fő 

„Egészséged testben, lélekben” Önismereti 

tréning.  

3 fő 

„Énkép korrekció” önismereti tréning. 2 fő 

 

 

 

A gyermekjóléti szolgálat munkatársai a megszerzett ismeretekkel az első és másodlagos 

prevencióban még aktívabban tevékenykedhetnek. A gyermekkel való foglalkozás során az 

önismeretre helyezve a hangsúlyt, a gyermek önbizalma mellett a készségek és képességek 

megerősödését érhetik el. Ez fontos eleme a személyiség egészséges kialakulásának és 

megerősödésének. 

A gyermekjóléti szolgálat a törvényben előírt módon 2009-ben is hat alkalommal hívta össze a 

jelzőrendszer tagjait szakmaközi konferenciára. Az elmúlt évben, az alábbi táblázatban 

olvasható a konferenciák időpontjai és azok témái. 

 

2009 Szakmaközi konferenciái: 

A konferencia témája: A konferencia időpontja: Résztvevő jelzőrendszeri 

tagok létszáma: 

Nagyné Lakatos Éva – 

pszichológus előadása: „A 

gyermekkor pszichés 

rendellenességei. 

2009. 01. 20. 22 fő 

Nagyné Lakatos Éva – 

pszichológus kiscsoportos 

konzultációja. Téma: 

Konflikuskezelő technikák. 

2009. 02. 24. 15 fő 
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Esetmegbeszélések. 

Éves Tanácskozás 2009. 03. 31. 23 fő 

Az elmúlt év fontosabb 

eseményei, és aktuális 

problémák. 

2009. 06. 10. 14 fő 

Magiszter Alapítványi 

Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola és Kollégium 

bemutatkozása. Előadó: 

Kerekesné Lévai Erika az 

intézmény igazgatója. 

2009. 10. 14. 23 fő 

A jelzőrendszeri tagok 

tájékoztatása a jogszabályi 

változásokról.  

2009. 11. 11. 15 fő 

A helyi Egészségőrök 

bemutatkozása után a 

Tiszavasvárit érintő 

súlyosbodó fejtetvesség 

problematikájának 

megbeszélése az ÁNTSZ két 

munkatársával.  

2009. 12. 01. 26 fő 

 

A Tiszavasvári Gyermekjóléti Szolgálat együttműködve próbál a gyermekek életminőségének 

javulásában tevékenykedni a jelzőrendszer tagjaival. Tevékenysége során igyekszik szakmai tudását 

a családgondozásban hatékonyan alkalmazni. Szemlélete alapján, munkájában főként a prevencióra 

helyezi a hangsúlyt, melynek eredményét a későbbiekben lehet majd mérni.  

Nehezíti munkáját a létszámbeli hiányosság, illetve a térségünkben egyre növekvő munkanélküliség 

következményeként megjelenő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élő családok száma.  

 

 

A 744 fő gondozott gyermeklétszám, városi viszonylatban is hatalmas mértékűnek tekintendő, és 

sajnos nagyon kevés az esélye a családoknak kikerülni a rossz szociális helyzetükből. Ehhez társul a 

kiúttalanság érzésének következményeként megjelenő szenvedélybetegség, deviáns magatartás, és a 

„minden mindegy” elven kifejlődő elhanyagolás, érdektelenség a szülők részéről. Gyermekeik 

mintaként, követendő példaként a munkanélküliségben látják a jövőt, mely jövőkép a gyermeket 

hanyaggá és motiválatlanná teszi.   

Ennek ellenére aktívan és lelkesedéssel végzik munkájukat a családgondozók, melyet az intézmény 

vezetői is elősegítenek szakmai hozzáértésükkel, támogatásukkal és tenni akarásukkal. 

 

IV. 4. 4. 2. A gyermekjóléti szolgálat egyéb tevékenységei: 
 

- Adományok gyűjtése és osztása egész évben. Ruhaneműk, bútorok, berendezési tárgyak 

gyűjtése mellett élelmiszeradományok fogadása a rászorult családok megsegítésére. 

- Tevékeny részvétel a város szociális nyári étkeztetési munkájában. 

- A Máltai Szeretetszolgálat által adományozott élelmiszercsomag kiosztása a halmozottan 

hátrányos helyzetű, gondozott családok számára. 

- A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában aktív részvétel.  

- Felvilágosító előadások szervezése, lebonyolítása. 

- A városi rendezvényeken való megjelenés, a szolgálat feladatellátásának bemutatása. A 

gyermekjóléti szolgálat tevékenységének megismertetése a fiatalokkal, felnőttekkel.  

- Szűrések szervezése, együttműködés a védőnői szolgálattal, a bőr és nemi beteg gondozóval.  
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- Aktív részvétel a városi szintre szervezett egészség fórumokon, három helyszínen.  

- Pályázatok követése, pályázatok írása. 

- Együttműködés a bőr és nemi beteg gondozóval, Dr. Együd Katalin főorvossal. 

-  

IV. 4. 5. Összegezés 
 

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 

Központ Gyermekjóléti Szolgálata feladatainak ellátásában a 15/0998.(IV.30) NM rendelet által 

előírt módon a gyermekek védelme érdekében látta el munkáját.  

A szolgálat a jelzőrendszer működtetésében, a gyermekek védelemben, illetve alapellátásban történő 

gondozásában, az átmeneti nevelt gyermekekkel és családjukkal végzett munkában lehetőségeihez 

mérten ellátta feladatát. Ezen feladatok elvégzéséhez az előírt módon esetkonferenciákat, 

esetmegbeszéléseket is tartott. Ezek száma arányában sajnos nem követte a gondozott családok 

számát, amelynek oka elsősorban a családok létszámának és családgondozói létszámnak az 

aránytalanságában rejlik.  

Ettől függetlenül a gyermekjóléti szolgálat megteszi a szükséges intézkedéseket, a jelzésekkel 

kapcsolatban az előírtaknak megfelelően jár el, a gondozás során lehetőségeihez mérten 

rendszeresen látogatja gondozott családjait, tartja a kapcsolatot a gyermekvédelemben dolgozó 

szakemberekkel, a gyermeket körülvevő szakemberekkel. E mellett a fent leírt egyéb 

tevékenységeket is elvégzi, mely elsősorban prevenciós célzatú.  

 

 

 

 

 

IV. 5.) Családok Átmeneti Otthona 2009. évi tevékenységének bemutatása  
 

IV. 5. 1. A családok átmeneti otthonának bemutatása, tárgyi feltételek: 
 

A Családok Átmeneti Otthona 2000 óta működik városunkban. Megszakítás nélküli munkarendben 

működő bentlakásos gyermekjóléti intézmény, az alapellátás keretében a krízishelyzetbe került 

gyermek és szülője, illetve válsághelyzetben lévő várandós anya számára biztosítja az átmenti 

elhelyezést. 

A szolgáltatás elsődleges célja azoknak a krízishelyzetbe került anyáknak és gyermekeiknek a 

segítése, akik számára az otthonban történő elhelyezés lehetőségét biztosít arra, hogy a 

gyermekeikkel együtt maradhassanak. Segítséget nyújt a szülő számára a gyermekek teljes körű 

ellátásához, biztosítja a gyermekkel való közös lakhatást, jogi, pszichológiai, mentálhigiénés 

segítséget nyújt. 

 

A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve közreműködik az átmenti gondozást szükségessé tevő 

okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.  

 

A családok átmeneti otthonába való bekerülés történhet az anya kérése alapján, vagy más intézmény 

kezdeményezésére. 

2005-ben az intézményben jelentős felújításra került sor, így a tárgyi feltételek tekintetésében 

megfelelő 16 fő elhelyezésére alkalmas intézmény várja a rászoruló anyát gyermekével együtt.  

 

A családok átmeneti otthona a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központja keretében működő önálló szakmai egység.  
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Az intézményben 4 lakószoba, fürdő és WC helyiségek, konyha és étkező, valamint játszó szoba és 

nappali helyiség található. A bútorokat a gyermekek életkorára és szükségleteire tekintettel 

választották ki. Minden szobában van mosdó, a lakótéren belül WC csak egy szobában található, a 

többi lakónak közös helyiségben biztosított a WC használat. 

Az intézmény dolgozói külön szobában végzik adminisztrációs feladataikat. Ez a helyiség éjszakai 

tartózkodásra is alkalmas.  

 

IV. 5. 2. Személyi feltételek: 
 

Az integrált intézmény vezetője szociális szakvizsgával, szociálpolitikus végzettséggel rendelkezik. 

Helyettese szociálpedagógus végzettségű szociális szakvizsgát tett. Az önálló szakmai egység 

vezetője, az otthonvezető védőnői képesítéssel rendelkezik, szociális szakvizsgája nincs, továbbá 

ellátja az Idősek Átmeneti Otthonának vezetői feladatait is. 

Az intézményben foglalkoztatott, a gyermekek gondozásában közvetlenül részt vevő létszáma: 3 fő 

szakgondozó, ebből 2 fő gyermek és ifjúsági felügyelő, 1 fő szociálpedagógus, továbbá 2 fő 

családgondozó szociális munkás végzettséggel. Jogászt és pszichológiai tanácsadót heti 5 órában 

foglalkoztatnak. 

 

 15/1998. 

(IV.30.) NM 

rendelet szerinti 

követelmény 

Tiszavasvári Családok Átmeneti Otthona 

Intézményvezető 

(szakmai vezető) 

1 1 fő – védőnő 

 

Szakgondozó/gondozó 3 2 fő – gyermek és ifjúsági felügyelő 

1 fő – szociálpedagógus (határozott idejű 

kinevezés 2009.12.31.) 

Családgondozó 2 1 fő – szociális munkás 

1 fő – szociális munkás/szociális 

szakvizsga 

Pszichológiai tanácsadó heti 5 óra 5 óra/hét 

Jogász heti 5 óra 5 óra/hét 

 

 

IV. 5. 3.A családok átmeneti otthona 2009. évi tevékenységének bemutatása, az 

ellátottak létszámadatai: 
 

A családok átmeneti otthona bentlakásos gyermekjóléti intézmény, alapellátás keretében a 

krízishelyzetbe került gyermek és szülője, illetve válsághelyzetben lévő várandós anya számára 

biztosítja az átmenti elhelyezést. 

A 2009. évben jelentős volt a lakók tekintetében megfigyelhető fluktuáció. Az ellátottak száma 32 

gyermek, és 16 anya volt. 

Az átmeneti gondozásban részesültek adatai:  

 

0 – hónap 18 

4 – 6 hónap 5 

7 – 10 hónap 4 

11 – 12 hónap 3 

12 hónapnál több 2 

Összesen: 32 
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Ebből két éven belül visszakerültek 2 

Ebből védelembe vett 5 

 

Tárgyév folyamán az átmeneti gondozásból kikerültek száma: 23 fő.  

 

Ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint 

 

A szülők elégtelen lakhatási körülményei miatt 11 

Bántalmazás (fizika, szexuális, lelki) 14 

Családi konfliktus 7 

Összesen: 32 

 

A családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti szolgálat szoros együttműködésben, szinte napi 

kapcsolatban dolgozik annak érdekében, hogy az otthonban tartózkodó családok számára minél 

hamarabb megoldást találjanak az elhelyezést szükségessé tevő problémák megoldására. 

Legtöbbször lelkileg sérülten, konfliktus helyzetből menekülten érkeznek az anyák gyermekeikkel, 

ahol nagy szükség van a pszichológus mentális segítségnyújtására, illetve a váláshoz, gyermek-

elhelyezési perekhez a jogász szakmai segítségére. 

Az intézmény célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő anyák, s gyermekek lakhatási problémái 

megoldódjanak, s saját környezetükbe visszakerülhessenek. Ennek érdekében minden dolgozó, a 

lakókkal kapcsolatban álló szervezetek igyekeznek mindent megtenni. 

Természetesen az otthon nem pótolja a családot, de az itt tartózkodás ideje alatt (maximum 18 

hónap) igyekszik az intézmény mindent megtenni annak érdekében, hogy az anyák gyermekeikkel 

együtt jól érezzék magukat. Közösen megemlékeznek a születésnapokról, névnapokról, 

gyermeknapról, anyák napjáról. Együtt várják a Mikulást, a fenyőünnepet a gyermekekkel közösen 

műsorral készülnek. Az intézmény által szervezett kirándulások, strandolás a mindennapi életüket 

igyekszik színesebbé tenni. 

Az anyák számára életvezetési, pénzkezelési, pénzgazdálkodási tanácsadás történik.  

 

 

V. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
 

V.1.) Védelembe vétel 
 

A védelembe vétel esetében minden korosztály érintett 18. életéve betöltéséig. Meghatározó ok a 

szülők elhanyagoló, következetlen nevelési módszere. 

A jegyzői gyámhatóság tapasztalatai a védelembe vételi eljárások kapcsán: 

- Az anya már terhessége ideje alatt nem jelenik meg a kötelező felülvizsgálatokon gyermeke 

egészséges születése érdekében.  

- Az anya újszülöttel nem tölti el az öt napot a kórházban. Haza megy azzal az indokkal, hogy az 

otthon lévő kiskorúakra nincs, aki felügyeljen. Akkor megy gyermekéért a kórházba, ha az orvos a 

csecsemőt otthonába bocsátja.  

- Az újszülöttel az anyák legtöbb esetben már megjelennek a kötelező vizsgálatokon, védő oltásokra 

elviszik gyermekeiket.  

- Az óvodában való beíratás nem okoz gondot, de a gyermek(ek)  rendszeres óvodába vitele már 

igen. Ha azért nem tudják a gyermeket óvodába/iskolába vinni mert beteg, rendszerint nem tudják 

bemutatni az orvosi igazolást. A hiányzások kapcsán sok esetben hivatkoznak arra, hogy a 

kiskorúnak nincs az évszaknak megfelelő ruhája, vagy lábbelije. Nagy gond az ápolatlanság – 

fejtetvesség -, ami miatt mindaddig nem is vihetik a szülők a gyermeket az oktatási intézménybe, 

amíg a fertőzöttség meg nem szűnik.   
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- Általában jellemző, hogy kisiskolás korban a hiányzások mértéke kevés. Felső tagozatban azonban 

már igen jelentős. Sok esetben a szülő elmondja a tárgyaláson, hogy gyermekét minden reggel 

elküldi, és időben engedi el az iskolába, sőt vannak, akik el is kísérik gyermeküket, de arra 

hivatkoznak, hogy amikor a gyermek bemegy az iskolába már nem tudják nyomon követni mit 

csinál. A kiskorúak aztán barátaikkal együtt „ellógnak” főleg az utolsó órákról.  Más esetben a 

reggeli pontatlan megjelenés okoz gondot, mert pár perc késésért is egy óra igazolatlan mulasztás 

jár.  

- Az esetek többségében az is probléma, hogy nem áll stabil családi háttér a gyermekek mögött.  

Jellemző, hogy a szülők közötti konfliktus helyzeteket „kihasználva” a gyermek azt gondolja, 

kedvére cselekedhet, otthon úgy sem kéri számon senki.   

 

Az esetek nagyobb részében a szülők következetlen nevelése, elhanyagoló nevelési módszere ad 

módot a fiatoknak az iskola „elkerülésére”. Itt a hiányzások mértéke igen magas, sok esetben 

meghaladja a 250 órát is. A büntetések összege is ehhez igazodik, mégis inkább a kifizetés, a kirótt 

büntetés munkavégzésre való átváltoztatása, vagy a börtönbüntetés mellett döntenek a szülők. 

Tárgyalások alkalmával, a szülő azzal magyarázza a helyzetet, hogy már nem tudja nevelni 

gyermekét, egyszerűen már az apa „szigora” sem elegendő.  

A fiatal lányok pedig úgy gondolják, hogy ha gyermeket szülnek, felmentést kapnak az oktatás alól. 

A védőnők, a szakiskola gyermekvédelemi felelőse, valamint a családgondozók és a jegyzői 

gyámhatóság szoros együttműködés keretében igyekszik minden lehetőségét felhasználva más 

irányba terelni ezeknek a gyermekeknek az életét. 

 

V.1.1. Közoktatási szabálysértés és a védelembe vétel 
 

Mint ahogyan az már a gyermekjóléti szolgálatról szóló részben (lsd.: IV. 4. 4.) megemlítésre került, 

nagy gondot okoz a gyermekek igazolatlan iskolai hiányzásai kérdéskörben a szülői felelősség 

megállapíthatóságának hiánya is. 

Amennyiben a gyermek iskolai igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 250 órát a szabálysértési 

hatóság átteszi az ügyet a rendőrségre kiskorú veszélyeztetése miatt. 250 óráig közoktatási 

szabálysértés megállapítása mellett pénzbírság kiszabásának van helye. A kiskorú veszélyeztetése 

tényállást a szülő szándékos elkövetési magatartással valósíthatja meg. A szándékosság azonban 

nem állapítható meg, ha a szülő azt nyilatkozza, hogy a gyermeket elviszi az iskolába, de az 

elszökik onnan. Nyilvánvaló, hogy ennek az állításnak a valóságtartalma is vizsgálható - pl. a 

gyermek életkora is meghatározó, mert egy kamasz gyermek esetében ez nagyobb valószínűséggel 

fordulhat elő, mint egy alsós tanulónál -, sok esetben azonban ez is akadálya a felelősségre 

vonásnak. A másik ok, melyet az ügyészség az eljárást megszüntető döntése indoklásában – 

tudomásunk szerint belső ügyészi állásfoglalás alapján – szerepeltet, miszerint a kiskorú 

veszélyeztetés egyik tényállási eleme, a kiskorú értelmi képességének veszélyeztetése nem 

valósulhat meg középiskolában csak általános iskolában, mivel az alapműveltség megszerzése 

általános iskolában már megtörténik. Abban az esetben tehát, ha a gyermek középiskolából hiányzik 

250 óra felett, nem állapítható meg a szülőnek a kiskorú veszélyeztetése, mert ez nem meríti ki az 

értelmi képesség veszélyeztetésének körét. Így pont a tavalyi évben fordult elő, hogy adott esetben a 

gyermeknek – középiskolában - 680 óra hiányzása is összegyűlhetett, amelyet csak szabálysértési 

bírsággal lehetett szankcionálni.  

Mindezek alapján tehát, ha az általános iskola elvégzése alapkövetelményként teljesített, nem követ 

el bűncselekményt a szülő, ha nem biztosítja a tankötelezettség (14/15 -18 év közötti) teljesítését. 

Marad a szabálysértésből származó büntetés, amely anyagi megélhetés veszélyeztetése miatt 

ledolgozható.   

Mindemellett említést érdemel, hogy minden közoktatási szabálysértési határozat átadásra kerül a 

polgármesteri hivatal szabálysértési hatóságától a jegyzői gyámhatósághoz, melyek mindegyikében 

hivatalból védelembe vételi eljárást indít a hatóság. A szabálysértési határozat áttétele a 
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szabálysértési törvény értelmében mérlegelés alá esik, ügyészi javaslatra azonban a szabálysértési 

hatóság valamennyi kiskorút érintő – közoktatási, egyéb kiskorút érintő szabálysértési - határozatból 

áttesz egy példányt a jegyzői gyámhatósághoz. Közoktatási szabálysértés miatt – egy tanévben 10 

órát meghaladó 250 óra alatti iskolai hiányzás - a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vonható 

felelősségre kiskorú gyermeke után. A pénzbírság meg nem fizetése esetén végrehajtási eljárás 

keretében kerül sor a behajtásra. Az elmúlt évben a szabálysértési hatóság eredményessége e 

tekintetben jelentősen javult, mivel az „Út a munkában program keretében” foglalkoztatott, eddig 

segélyezettek béréből levonható a bírság összege. 

 

V. 1. 2. Az egyik megoldás az óvodáztatási támogatás 

 
A fenti kérdéskör egyik megoldási módozata az óvodáztatási támogatás bevezetése, valamint annak 

természetben nyújtásáról való döntés lehetősége volt. Tiszavasvári Város Képviselő-testülete 

döntése alapján első alkalommal természetben nyújtandó az óvodáztatási támogatás, melynek értéke 

húszezer forint volt 2009. évben, de ez az összeg 2010. évben sem változott. Az első alkalommal 

nyújtott támogatáshoz csak a beíratás tényét kell igazolnia a szülőnek az egyéb – korábban 

részletezett (III. 5. pont) - jogosultsági feltételek fennállása mellett.  

 

A további évi tízezer forintos pénzbeli támogatás nyújtásának azonban már feltétele a rendszeres 

óvodába járatás, melyet az intézmény igazol a jegyző felé, a folyósításnak ugyanis ez feltétele.   

A támogatás természetbeni formájának létjogosultságát pont a védelembe vételnél részletezett 

problémák támasztják alá. Ezek a gyermekek így még az óvoda megkezdése előtt megkapnak 

minden olyan felszerelést és egyéb holmit (cipő, ágynemű stb.), ami szükséges ahhoz, hogy 

egyáltalán el tudják kezdeni az óvodát. Ezáltal nem hivatkozhat a szülő arra, hogy a gyermek 

ezeknek a hiánya miatt nem jár óvodába. A további támogatáshoz azonban már feltételként 

támasztja a jogszabály a rendszeres óvodába járatást. 

 

V. 1. 3. A gyermekvédelmi jogszabályok módosulása (családi pótlék 

természetben, a védelembe vétel felülvizsgálata) 
 

A törvény, a gyermek védelembe vételéhez kapcsolódóan - a családi pótlékra vonatkozó 

rendelkezések módosításával összhangban - tartalmazza a családi pótlék természetbeni formában 

történő nyújtásával összefüggő rendelkezéseket. A települési önkormányzat jegyzője - akár a 

védelembe vétellel egyidejűleg, akár a védelembe vétel fennállása során - elrendelheti a családi 

pótlék legfeljebb 50%-ának természetbeni formában történő nyújtását. A korlátozás időtartama 

egy év, az intézkedés szükségességét azonban legalább félévenként felül kell vizsgálni. 

A védelembe vételhez kapcsolódó jegyzői intézkedések köre új elemmel bővül. Az iskolai erőszak 

és más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében a törvény értelmében a jegyző kötelezheti a 

szülőt és a gyermeket, valamint felkérheti a konfliktusban érintett más személyt arra, hogy 

jelenjenek meg az iskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegyék igénybe a konfliktuskezelést 

segítő szolgáltatást. 

 

Igen sok esetben a védelembe vétel egy év elmúltával sem szűnik meg. Az ügyiratok vastagsága jól 

tükrözi, hogy a szülők – ugyan nem nézik jó szemmel, hogy gyermekeik védelemben vannak - 

ennek ellenére a vállalt feladataikat, kötelezettségeiket mégsem teljesítik, mint ahogy a gyermekeik 

sem. A védelembe vétel sok családnál éveken át fenn áll.  

A Gyvt. módosítása folytán a védelembe vétel eredménytelensége esetén a jegyzői gyámhatóság 

tájékoztatja a gyámhivatalt, és az ügyet átteszi annak megállapítása végett, hogy a gyermek 

veszélyeztetettsége nem teszi-e szükségessé a gyámhivatal hatáskörébe tartozó egyéb 
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intézkedések megtételét. A gyámhivatal indokolt esetben megteszi a szükséges intézkedéseket, 45 

munkanapon belül hozza meg döntését az eredménytelen védelembe vételről. 

 

V. 1. 4. Számszerűsített adatok:  
  

2009-ban a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma:  1. 421 fő 

- ebből, környezeti ok miatt:      458 fő 

- ebből, magatartási ok miatt:      560 fő 

- ebből, anyagi ok miatt:      384 fő 

- ebből, egészségi ok miatt:      19 fő 

 

A 2009. 12. 31-i adatok szerint a védelembe vett kiskorúak száma: 305 fő, akik 231 családból 

kerültek nyilvántartásba.  

A védelembe vett kiskorúak száma az előző évhez képest nőtt 303-ről 305-re. 

Azonban a növekedés mértéke elenyésző!  

 

VI.  Ideiglenes hatályú elhelyezés: 
 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 28 gyermeknél vált szükségessé, 18 családból kerültek el a 

gyermekek.  

A gyermekek közül 5 fő esetében megszüntette a gyámhivatal az eljárást, 10 fő gyermek került 

átmeneti nevelésbe. 7 fő gyermek helyzete családba fogadással oldódott meg. 6 gyermek esetében 

perindításra került sor. 

 

VII. A gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok: 
 

utógondozói ellátásban részesülők:      10 fő,           ebből Tiszavasváriban         2 fő, 

gyámság alatt állók:                            168 fő,                                                    105 fő 

gondnokság alatt állók:                       113 fő                                                       91 fő 

átmeneti neveltek:                               121 fő                                                       80 fő 

tartós neveltek:                                       9 fő                                                         8 fő 

gyermektartásdíj megelőlegezésében 

részesültek:                                           25 fő                                                       16 fő 

otthonteremtési támogatásban rész.:     3 fő                                                         2 fő. 

 

 

VIII. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 

szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező 

hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 
 

 

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató központ 

keretében működő gyermekjóléti szolgálatnál 2009. március 12-én az Észak-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Nyíregyházi Osztálya célvizsgálatot tartott 

2007. június 28-tól a vizsgálat napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 

Az ellenőrzés eredményeként megállapításra kerültek az alábbiak: 

 Az intézményben a vizsgált időszakban a 0-3 éves gyermekek napközbeni ellátását, valamint a 

gyermekek átmeneti gondozását továbbra is biztosították. 

A működéshez szükséges iratokkal az intézmény rendelkezik, továbbképzési terv elkészült. 
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A gyermekjóléti szolgálat személyi feltételei a szakképesítés, és a létszám minimum norma 

vonatkozásában sem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

 

Mindezek alapján felhívással élt az ellenőrzést végző a fenntartó felé, hogy a szakképesítés és a 

létszámminimum norma vonatkozásában biztosítsa a jogszabályban foglaltak érvényesülését. 

Az elhelyezési feltételek teljes egészében megfeleltek. 

Megyei szinten kiemelkedők a gyermekjóléti szolgálat által a gyermeke számára szervezett 

szabadidős programok, melyek kiterjednek a település egészének gyermekeire. Kiemelkedő 

továbbá az ennek érdekében végzett pályázati tevékenységük. A nevelési oktatási intézmények 

mellett a közösségi ház, a gyermekjóléti szolgálat is szervez igen tartalmas programokat. A 

gyermekjóléti szolgálat Herkules Klubbot működtet, melyek keretében igen sokrétű programot 

szerveznek a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek számára. A nyári játszóházat 40 

gyermek vette igénybe a tavalyi évben. 

 

Az észlelő-jelzőrendszer működésében pontosításokra van szükség, a gyermekjóléti szolgálatnak 

minden esetben tájékoztatnia kell a jelzést tevőt, valamint az írásos jelzési kötelezettségükre fel kell a 

jelzést tevőt hívni esetenként is. 

A vonatkozó jogszabályban előírt számú és típusú esetmegbeszélést részben tartották. 

A más gyermekvédelmi intézkedésre vonatkozó javaslattétel csak részben felel meg a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak, és az ehhez összegyűjtött információk ellenőrizhetőségét meg kell 

teremteni. 

 

A bölcsőde 2009-ben határozatlan idejű engedélyt kapott, mivel a határozatlan időre szóló engedély 

feltételeként szabott képesítési feltételeknek való megfelelést (2 fő gondozónő 2008. június 20. 

napján kelt csecsemő- és kisgyermekgondozó szakképesítését igazoló bizonyítvány) igazolni 

tudta az intézmény.  

A bölcsőde engedélyezésére és ellenőrzésre az államigazgatási hivatal kijelölő végzése alapján 

2009 májusáig Tiszalök Város Jegyzője volt illetékes. 2010 márciusától Rakamaz Város 

Jegyzője illetékes eljárni a bölcsődével kapcsolatos fenntartói (kistérség) kérelmek (pl.: 

férőhelyszám -, ellátási terület változás) ügyében. 

 

A családok átmeneti otthonában az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal tartott 

ellenőrzést 2009. szeptember 22. napján. 

A vizsgált időszak: 2008. október 15-től a vizsgálat napjáig. 

Az intézmény a TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja keretében működő önálló 

szakmai egység. Az integrált intézmény vezetője szociálpedagógus végzettséggel rendelkezik, 

szociális szakvizsgát tett. Helyettese szociálpedagógus végzettségű, szociális szakvizsgát tett.  

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az önálló szakmai egység vezetője védőnői 

képesítéssel rendelkezik, szociális szakvizsgája nincs, továbbá ellátja az Idősek Átmeneti Otthonának 

vezetői feladatait is. 

Az ellenőrzést végző felhívta a fenntartó és az intézményvezető figyelmét, hogy a hatályos 

szabályozás alapján vezetői munkakörben nem foglalkoztatható az, aki nem rendelkezik szociális 

szakvizsgával. 

 

 Felhívta továbbá a figyelmet azon jogszabályi rendelkezésre is, amely a családok átmeneti otthona 

vonatkozásában 1 fő intézményvezető/szakmai vezető foglalkoztatását írja elő (15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet 1. sz. melléklet I/7. pontja). Fenti jogszabályhely alapján nincs arra lehetőség, hogy a 

gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmény szakmai vezetője egyúttal más munkakört is 

betöltsön. 

 

 



 

 292 

Ezen kívül megállapítást tett arra vonatkozólag, hogy a védőnői képesítés csak abban az esetben 

fogadható el szakirányú végzettségnek s 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. 

rész 5. pontja alapján, ha az érintett személy egyben mentálhigiénés szakember vagy gyermek- és 

ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezői 

oklevéllel rendelkezik. 

 

A 2008. évre vonatkozó ellenőrzés alapján megállapításra került, hogy az ellenőrzés időszakában a 

működési engedélyben nem szereplő településről fogadott ellátottakat az intézmény (az ellátási 

terület kiterjesztéséhez az intézménynek módosítania kell a működési engedélyét). A fenntartó 

időközben pótolta a hiányosságot, módosította az intézmény alapító okiratát és az ellátási területet 

kiterjesztette a Magyar Köztársaság területére.  

 

 

Az alapító okiratban eszközölt módosításokat követően az intézmény szervezeti és működési 

szabályzata, valamint szakmai programja átdolgozása is megtörtént. 

 

Az ellátás szervezése tekintetében a gyermekek gondozása a szülők feladata, ehhez az intézmény 

biztosítja a szükséges feltételeket, tisztálkodási, mosási lehetőség, textíliák, szükség szerint ruházat, 

élelmiszer. A gyermekek oktatási-nevelési intézménybe járása 2009. évben is megoldott volt, a 

szülők és a családgondozók is tartották a kapcsolatot a nevelőkkel. Kiemelt szerepet kaptak a szülők 

számára szervezett programok, ahol életvezetési, nevelési és háztartás vezetési ismereteket 

sajátíthattak el a bent lakók.  

 

Az ellenőrző hatóság megállapítása szerint 2009. évben az intézmény szakmai munkájában pozitív 

irányú változás következett be. A családgondozók és a gondozók tevékenysége már nem csupán a 

tényleges gondozási munkából, hanem a kötelezően vezetendő dokumentációból is kitűnt. A családok 

számár higiénikus és esztétikus elhelyezést biztosítanak. 

 
IX. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján. 

 
Tiszavasvári Városban valamennyi, a fentiekben bemutatott gyermekvédelmi, gyermekjóléti 

intézmény, szolgálat (családok átmeneti otthona, bölcsőde – önálló intézmény, szakmailag önálló 

szervezeti egység, gyermekjóléti szolgálat) gazdálkodását tekintve a Tiszavasvári Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjához tartozik.  

 

2009. évben már problémát jelentett a csökkenő normatíva, így a gazdaságosabb működést elősegítő 

intézkedések számbavételének szükségessége előtérbe került. 

A SZESZK, a képviselő-testület kérésére - a tavalyi évben - beszámolójában tájékoztatást adott a 

gazdasági helyzetről, a gazdasági hatékonyságot növelő intézkedések lehetőségéről. Az elmúlt 

években, az országban működő szociális szolgáltatók jelentős hányada hajtott végre valamilyen 

olyan jellegű lépéssorozatot, amelyek a szolgáltatások költségeinek csökkentését célozták. Ilyenek 

voltak 

 az intézményi összevonások, szervezeti egységek optimalizálása, belső szervezetek 

átalakítása; 

 belső szolgáltatások kiszervezése; 

 gazdálkodási keretek szűkítése, energiaracionalizálás; 

 a működtetésért felelős apparátus (karbantartás, ügyvitel, takarítás, konyha) és a 

szakdolgozók valamilyen mértékű leépítése.  

Összességében a fenti lépések általában két hatást eredményeztek. Egyrészt „megbolydult” az élet, 

mind az intézmények, mind a fenntartók oldalán, de valamilyen eredményességi mutatókkal 
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igazolódtak az elvárások, illetve csökkenthetők a költségek, másrészt viszont az ellátás színvonalát 

vagy nem, vagy csak a felhasználói térítések jelentős emelésével sikerült megőrizni, valamint nőttek 

(nőnek) az amortizációs típusú veszteségek.  

A nem létszükségletű karbantartások, beruházások halasztott kiadásokká „léptek elő”, tovább 

növelve a modernizációs lemaradást, de előrevetítve egy majdani jelentősebb költségigényt is. 

Összességében elmondható, hogy a tapasztalatok alapján nincsenek egyértelműen csak pozitív, de 

egyértelműen csak negatív hozadékú döntések, ugyanakkor általános az átalakítások „túlélési” 

jellege, a folyamatok nem növekvőek, hanem a pénzforgalmi „túlélésre játszanak”.    

A fent ismertetett hatások, mechanizmusok és következményeik szinte mindegyike megtalálható 

(illetve megtalálható volt) az Önkormányzat, a Társulás vagy intézményeik esetében. A jelenleg 

működő szervezeti és fenntartási forma létrejötte egy több éves folyamat eredménye. 

A kormány az állami normatívák befagyasztásával, majd nominálértéken történő csökkentésével 

párhuzamosan bevezette a kistérségi kiegészítő normatívát. Ez a normatíva 2005-ben jelent meg 

először és viszonylag egyszerű szerződéses feltételek mellett jutottak hozzá a társulást alkotó 

önkormányzatok intézményei, és a Társulással szerződött nem állami szolgáltatók. Így 2005-ben 

mind a korábbi SZESZK és KHT jelentős kiegészítő forrásokhoz jutott hozzá. 2006-ban szigorodtak 

a feltételek, változtak az egyes szervezeti formákhoz biztosított támogatási mértékek, majd ugyanez a 

tendencia folyatódott 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben is. Mindemellett az állami alap normatívák 

jelentős mértékben csökkentek. A SZESZK hiánya, így a fenntartói kiegészítés mértéke nőtt, a KHT 

pedig önkormányzati támogatás hiányában csökkentette bérkiadásait, illetve nőttek az amortizációs 

veszteségei. Mindezzel párhuzamosan Tiszavasvári Város Önkormányzatának működési hiánya is 

növekedett. 

A válság hatásai 2009. második felétől hátrányosan érintették a SZESZK társulásos fenntartásának 

következtében javuló gazdálkodási körülményeit. Jelentősen nőtt az infláció, emelkedett az ÁFA, 

valamint változtak az adózási szabályok, adónemek. Mindezt tetézte a 2010. évi költségvetési 

törvény megismert tervezete. Mindemellett a 2007. évi fenntartóváltáskor a SZESZK több területen 

elérte a határait. Költséget lefaragni az ellátási színvonal csökkentése mellett, valamint a jelentős 

deficitet termelő intézmények, szolgáltatások megszüntetésével lehetne. Ilyenek lehetnek a családok 

és az idősek átmeneti otthonai, egyes szakorvosi ellátások, kiegészítő egészségügyi ellátások és az 

orvosi ügyelet. A kiadások jelentős részét kitevő bérköltségek a hatályos munkaügyi, szakmai 

létszámnormák és a közalkalmazotti törvény kötöttségei miatt érdemben jelentősen nem 

csökkenthetők. 

 

A város számos olyan ellátást nyújt szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi területen 

egyaránt, melyek nem kötelezően nyújtott ellátások. Az elmúlt években a szociális és 

gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások területén is korlátozta a jogalkotó a kötelezően 

nyújtandó ellátások körét. 

A fentiekben részletezett nehézségek ellenére a testület álláspontja 2009. évben is az volt, hogy 

ellátást, szolgáltatást megszüntetni nem fog. Ilyen körülmények között a szakmai színvonal 

fenntartása, és a jelenlegi szolgáltatások megtartása a cél. 

Fontosnak tartja az önkormányzat, hogy a kötelező ellátások mellett azokat az ellátásokat is 

fenntartsa, melyeket Tiszavasvári város és a környező települések lakossága más módon nem 

vehetne igénybe. 
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X. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a 

gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett 

bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 
 

A képviselő-testület 2007-ben jóváhagyta „Tiszavasvári Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 

Koncepcióját 2007-2010” címmel. Mivel a közösségi bűnmegelőzés fő letéteményes az 

önkormányzat, a koncepció, a megjelölt időtartamra szóló olyan feladatokat határoz meg, melyek 

megvalósítása a helyi biztonság megteremtését szolgálja.  

 

A koncepció célja a jogkövető lakosság bevonásával a helyi viszonyok figyelembevételével olyan 

rendőrségi stratégia kidolgozása, amely biztosítja, hogy a rendőrség rövid időn belül, hatékonyan 

léphessen fel minden jogsértő cselekménnyel szemben, a személy- és vagyonbiztonság érdekében. A 

koncepció hosszú távú célkitűzéseket, és rövidtávú cselekvési programokat tartalmaz. Ezek közül a 

hosszú távú feladatok a következők: 

 

X . 1.) Hosszú távú feladatok meghatározása: 

 
1. Közrend- és közbiztonság 

- a lakókörnyezetek biztonságának erősítése, 

- a közterületek, műemlékek, védett épületek biztonságának erősítése, 

- a szomszédok, lakóközösségek egymás közötti segítségnyújtásának elősegítése. 

A megelőzés egyik leghatékonyabb módszere a fokozott közterületi jelenlét, amelyet a 

rendőrség jelenlegi anyagi, technikai, személyi feltételei mellett a lakosság által 

megfogalmazott követelményeknek megfelelően nem tud biztosítani. A civil szféra 

bevonásával megfelelő hírösszeköttetés és információáramlás kialakításával jelentős 

eredmények érhetők el ezen a területen, kiemelt figyelmet fordítva az üdülő övezetre is. 

 

Egy polgárőr szervezet működik Tiszavasváriban: a Városi Polgárőrség és egy önkéntes 

szerveződés alakult a közelmúltban: a Roma a Romákért Önsegélyező Csoport.  

Az Önkormányzat 2008. évtől térfelügyeleti rendszer kiépítését tervezi. Ennek keretében a 

frekventáltabb területekre térfelügyeleti kamerák kerülnek, melynek legfontosabb szerepe az 

állandó rendőri felügyelet mellett ennek tudatában a visszatartó erő.  

 

2. Közlekedéskultúra javítása 

- a közlekedési- és közúti biztonság megerősítése; 

- baleset megelőzési programok szervezése. 

Az országos közúthálózat főútjain haladó forgalom jelentős mértékben megnehezíti a 

gyalogos közlekedést. A forgalmas utak által kettévágott lakóterületeken szükséges a 

járműforgalom sebességének csökkentése, a gyalogos átkelőhelyek megfelelő kialakításával a 

védtelen közlekedők segítése. Az Önkormányzat célja ennek tükrében több sebességmérő-

berendezés elhelyezése a város területén, koncentráltan a baleseti gócpontokra. 

 

3. Közterületi felügyelet, mezőőri szervezet ellenőrző tevékenységének erősítése 

A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal keretein belül működik a közterület-felügyelet és a 

mezőőri szolgálat. A jövőben a hatékonyabb működés érdekében céljaink közé tartozik, hogy 

a két szervezet a rendőrséggel együtt többször közös akciókon vegyen részt. Városunkban 

nagy gondot jelent az üdülőterület, a kertek, mezőgazdasági földterületek védelme. A közös 

mezőőri, rendőri jelenlét fokozása ezeken a területeken azonban nagyban növelné a 

biztonságérzetet. 
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4. Gyermek- és ifjúságvédelem 

A gyermek- és ifjúsági korosztály áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése. 

 

5. Biztonságnövelő rendőrségi program (DADA) támogatása 

A program magyar elnevezése a Dohányzás, Alkohol, Drog és Aids szavak kezdőbetűiből álló 

mozaikszó.  

 

A program a gyerekeket önmagukon keresztül védi meg a számukra veszélyt jelentő dolgoktól 

oly módon, hogy attitűdöket, viselkedési normákat ajánl, mindig az adott korosztályra szabott 

szinten, mindezt teszi úgy, hogy szituációs játékokon, különböző gyakorlatokon keresztül ad a 

gyerekeknek olyan használható, problémamegoldó viselkedési elemeket, amelyeket a fiatalok 

a személyiségükbe építve szinte sajátjukként tudnak majd használni, ha arra szükség 

mutatkozik. 

 

6. Családvédelem 

- a családon belüli erőszak visszaszorítása és megelőzése, 

- a nők, időskorúak ellen elkövetett támadások megelőzése. 

 

7. Társadalmi összefogás erősítése 

A bűnelkövetés elleni helyi összefogás és felelősség népszerűsítése, a személyes 

szerepvállalás motiválása. 

A lakosság körében visszatérően fel kell mérni a közbiztonság megítélését időszakos 

közvélemény kutatások segítségével. Ötleteket kell gyűjteni a továbblépés irányairól, „az 

ügyfél a legjobb fejlesztő” felfogás alapján. 

 

8. Felvilágosító propaganda tevékenység szervezése, médiakapcsolatok ápolása 

Célunk a város közéleti havilapja: a Vasvári Hírmondó, a Tiszavasvári Városi Televízió, a 

Best of Rádió szerepvállalásának erősítése a prevenciós tevékenységben, ahol rendszeressé 

kell tenni a megelőző felvilágosító műsorokat, cikkeket. A város lapjában közbiztonsági 

rovatot kellene működtetni. A városi televízióban a rendszeres rendőrségi tájékoztató 

műsorok a városban, illetve környékén előforduló, rendőrségi, tűzoltósági feladatokról erősítik 

a tulajdonosi szemléletet, segítséget nyújtanak a lakosság védekezési reflexének 

kialakításához.  

Különösen nagy figyelmet kell fordítani azokra a társadalmi rétegekre, csoportokra, akik 

esetében a fokozott sértetté válás veszélye fennáll. Ide sorolhatók: gyerekek, fiatalkorúak, idős 

korúak, csökkentett látási képességgel rendelkezők, mozgássérültek.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatalok nevelésére, az iskolákban rendszeressé kell tenni, a 

tanmenetbe beépíteni a közbiztonsággal, közlekedésbiztonsággal foglalkozó témákat, illetőleg 

azokat az órákat, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak.  

Így kiemelten foglalkozunk az ifjúság nevelésére, tájékoztatására, drogellenes figyelemfelhívó 

napok szervezésével, ismeretterjesztő anyagok készítésével. 2004. november 9-én megalakult 

a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Fejleszteni kell az együttműködést a 

lakossággal pl: lakossági fórumok tartásával.    

Önkormányzatunk 2006. évben pályázati forrásból 800.000 Ft-ot a közbiztonsági propaganda 

tevékenység fokozására fordíthatott. Ennek felhasználásaként négy részes közbiztonsági, 

bűnmegelőzési műsorsorozat készült, mely közérdekű információkat tartalmazott. Az 

önkormányzat célja a későbbiekben kiírásra kerülő hasonló témájú pályázatokon való 

részvétel.  

 

9. Partnerség kiépítése (térségi, országos és nemzetközi szinten). 
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X. 2.)  Rövid távú célkitűzések, feladatok: 
 

1. Közbiztonsági Tanács működtetése, fórumrendszerének kidolgozása. 

 

1. Az I-VII. pontokban meghatározott hosszú távú feladatokhoz projektek kidolgozása. 

 

2. A bűnmegelőzésben való helyi összefogás és felelősség népszerűsítése, a személyes 

szerepvállalás motiválása. 

 

3. Külső források (humán – anyagi) bevonása. 

 

Határidő: a koncepció elfogadásától számított egy év. 

 

A hosszú távú koncepció megvalósításának forrásai: 

- A fórumrendszer résztvevőinek, önkormányzat, intézmények személyi- tárgyi eszközrendszere; 

- Tiszavasvári Város Önkormányzata tárgyévi költségvetésében elkülönített pénzalap; 

- Társadalmi, gazdasági szervezetek, külső szponzorok támogatása; 

- Országos Bűnmegelőzési Központ támogatási rendszere; 

- A Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért Közalapítvány pályázati támogatása; 

- Nemzetközi támogatási források; 

- A Tiszavasvári Városi Rendőrkapitányság személyi-, tárgyi- anyagi rendszere. 

 

 

X. 3.) Fiatalkorú bűnelkövetés  

 
A fiatalkorú bűnelkövetésről a Tiszavasvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője számolt be 

az alábbiak szerint: 

 

A rendőrkapitányság az elmúlt év során a Tiszavasvári város illetékességi területén 13 

alkalommal, míg a rendőrkapitányság teljes illetékességi területén 25 alkalommal 

intézkedett családon belüli erőszak, illetve erre utaló magatartás miatt. Ebből 6 

bűncselekmény, így a kötelezettség megszegésével elkövetett kiskorú veszélyeztetése 

nem erőszakos magatartás során következett be.  

 

A bűnügyi osztályvezető megítélése szerint a jelzőrendszeres megbeszélésekből adódóan a 

rendőrkapitányság pozitív eredményt ért el a fiatalkorú bűnözés visszaszorításában a kiskorú 

veszélyeztetés bűncselekmények felderítésében, illetve a családon belüli erőszak feltárásában, 

hiszen míg 2008. évben 84 fő fiatalkorú elkövetővel szemben folytattak le büntetőeljárást, addig 

2009. évben 57 fővel szemben. Ugyanilyen csökkenés mutatható ki a gyermekkorú elkövetők 

tekintetében is, mivel 2008-ban 23 fő gyermekkorú személy vált bűnelkövetővé, míg 2009. évben 

mindösszesen 15 fő.  

 

Az elkövetett bűncselekményekre jellemző, hogy nagy részük vagyon elleni bűncselekmény, 

így lopás és betöréses lopás, garázdaság illetve súlyos testi sértés.  

A vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének fő helyei középiskolák, illetve a fiatalkorúak 

által látogatott szórakozóhelyek. Általánosságban véve az is megállapítható, hogy rossz 

családi és rossz szociális körülmények között nevelkedő személyek közül kerülnek ki a 

bűnelkövetők. Az általuk elkövetett garázdaság illetve testi sértés szintén 

szórakozóhelyekhez kapcsolható.  
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Kiskorú veszélyeztetése tekintetében megállapítható, hogy azok igazán nem tekinthetőek családon 

belüli erőszaknak, hiszen minden esetben a szülő oly módon veszélyeztette gyermeke testi, szellemi, 

értelmi fejlődését, hogy tanköteles gyermekeik iskolába járását – főként hanyagságukból kifolyólag 

– nem biztosították.  

Gyermekkorú 12 életévét be nem töltött személy sérelmére mulasztásos a fenti mondatban említett 

kiskorú veszélyeztetés bűncselekményét követték el. 

 

Tiszavasváriban a gyermekvédelmi törvény idevonatkozó jogszabályi rendelkezéseit 

végrehajtják, a jelzőrendszer folyamatosan jelen lévő tagjai között normál kapcsolat 

alakult ki, mely pozitív kihatással van a városban elkövetett bűncselekmények 

visszaszorítására, illetve a törvénysértések felismerésére.  

Függetlenül a bejelentés illetve a további intézkedések tartalmától, minden esetben írásos úton 

értesítjik a gyermekvédelmi szolgálatot.   

 

Azonban továbbra is megállapítható azon tény, hogy a városban található „szórakozó helyek  „ 

a 18 életévét be nem töltött személyeknek az - esetenként  mértéktelen - alkohollal 

történő kiszolgálásával elősegítik a bűncselekmények elkövetését.  

 

Ezen fiatalkorú személyekre jellemző garázda jellegű magatartás. Mindenképpen szükségesnek 

tartja a rendőrkapitányság az elkövetkező időszakban a „szórakozó helyek „visszatérő 

ellenőrzését, akár a Családsegítő Szolgálat munkatársainak alkalomszerű bevonásával 

is.  

 

Az értékelt időszakban gyermekkorú és fiatalkorú személyek kiemelt súlyos 

bűncselekményeket nem követtek el.  

 

XI. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 

(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció, stb.). 
 

 

A gyermekvédelmi törvény által meghatározott kötelező feladatokat az önkormányzat saját 

intézményei útján látja el, így nem történt feladat átadás a civil szervezetek részére.  

Az Otthon Segítünk Alapítvány az önkéntes segítői bevonásával azon családok részére nyújt 

támogatást, biztosít gyermekfelügyeletet, akik 0-6 év közötti gyermekeik ellátásában időnként 

segítség igénybevételére szorulnak (nagyszülők hiánya, a kisgyermekes szülők tapasztalatlansága, 

stb. miatt). 

Az alapítvány elsődleges feladata továbbá a nehéz helyzetben lévő családok helyzetének 

megkönnyítése, hogy megelőzze a kialakuló krízishelyzeteket, illetve a rendelkezésre álló 

eszközökkel csökkentse a már kialakult krízishelyzet súlyát. Nem anyagi, hanem szociális jellegű 

segítségnyújtás történik, családlátogatás formájában, a családok saját otthonában. Az önkéntes a 

segítséget kérő családokkal személyes kapcsolatot tart, őket információkkal látja el, megerősíti a 

családtagok önbizalmát. Az önkéntes maga is szülői tapasztalatokkal rendelkezik, illetve elvégzi az 

Otthon Segítünk Alapítvány képzését, amelyek témái kapcsolódnak az önkéntes munkához 

(önismereti tréning, kommunikáció, szociális ellátórendszerek megismerése). 

2009. évben is folytatódtak a családlátogatások. Új családokat, új önkénteseket kerestek. Jelenleg 20 

önkéntes tevékenykedik az alapítványban, melyek közül 10 tag aktív. Rendszeresen részt vesznek az 

országos alapítvány szupervízióin, szakmai rendezvényein, képzésein. A helyi civil szervezetekkel és 

a szociális ellátórendszer tagjaival (gyermekjóléti szolgálat, védőnők, iskolai gyermekvédelmi 

felelősök) folyamatos kapcsolatot tartanak és hatékonyan működnek együtt.  
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Fontosnak tartják, hogy az írott és az elektronikus sajtó számára is átütő módon tudják demonstrálni a 

családok, mint közösségek megtartó erejét, ill. a közös tenni akarást a jó ügy érdekében. 

Helyi szinten is szerveznek szupervíziót, minden év májusában Nagykovácsiban találkoznak a helyi 

szervezetek szakembereivel, önkénteseivel, ahol tapasztalatot cserélnek.  

Az alapítvány tagja a Tiszatér Leader Egyesületnek, melynek célja a családok életminőségének 

javítása.  

 

A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szerve kiemelkedő tevékenységei közé tartozik 

többek között a szociális segítségnyújtás a rászorulók számára. Tiszavasvári életében 25 éve jelen 

van a Magyar Vörökereszt szervezete. Jelenleg 12 település tartozik területükhöz. Területi 

szervezetük 2009. évben tevékenységét az alapszabályában előírtak szerint a helyi sajátosságokhoz, 

igényekhez igazítva határozta meg.  

2009. decemberében „Karácsonyi szeretetakció” néven élelmiszeradományokat osztottak a 

rászorulóknak. A szertetakciót eddig helyben kezdeményezett adománygyűjtéssel valósították meg, 

ami eddig szinte csak használt ruhákra korlátozódott. A kialakult gazdasági helyzet miatt azonban 

egyre több rászoruló fordult szervezetükhöz, akik többszörös hátrányban szenvednek és elsősorban 

élelmiszeradományra lenne szükségük. Ezért a legrászorultabbak részére élelmiszercsomagot 

állítottak össze egyenként 2500.-Ft-os értékben, melyet az ünnep előtt juttattak el a hátrányos 

helyzetű, beteg, fogyatékos gyermeket nevelő családokhoz, egyedül élő idős emberekhez. 

 

A Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesület 1994-ben alakult, célja a közösségépítés, 

értékfelmutatás, érdekvédelem. Rendezvényeiket úgy szervezik, hogy ezek a célok megvalósuljanak. 

Az elmúlt évek alatt kialakították állandó programjaikat, ilyen a gyermeknap, úszásoktatás, a 

karácsonyi ünnepség megtartása. Ezek mellett közös kirándulásokat, színházlátogatást, 

sportprogramokat is szerveznek, mely programok mind alkalmasak arra, hogy a családok egymást 

ismerő és segítő közösséggé váljanak, valamint nagyon sokak számára ez az egyetlen kimozdulási, 

kikapcsolódási lehetőség. Jelenleg 166 tagjuk (családuk) van. Programjaikon általában 120 család 

vesz részt. 

Az elmúlt évben többen csatlakoztak a szervezethez, az egyesület szerint valószínűsíthetően azért, 

mert az Élelmiszer Banktól többször kaptak élelmiszeradományt (liszt, keksz, cukor, száraztészta), 

melyek vonzották az új tagokat is. A tagtoborzás az éves közgyűlésnek a helyi újságban való 

meghirdetésével történik. Az egyesület a településen működő más civil szervezetekkel igyekszik 

szoros kapcsolatot ápolni. Szoros a kapcsolattartás a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, a 

püspökladányi régiós irodával és a környéken lévő szervezetekkel.  

 

A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a tanácsadó egyeztető munkáját továbbra is a 

„Nemzeti Stratégia a Kábítószer probléma visszaszorítására” című dokumentummal összhangban 

végzi, az elmúlt években elkészített és a képviselő-testület által jóváhagyott „Városi Drogstratégia” 

célkitűzéseinek megfelelően. Tevékenységével igyekszik konszenzust teremteni a drogprobléma 

visszaszorításában alapvető fontosságú 4 terület (közösség és együttműködés, megelőzés, 

kínálatcsökkentés, kezelés és ellátás) szervezeteinek és intézményeinek munkájában.  

Aktualizálták a drogstratégia rövid és hosszú távú célkitűzéseit. Továbbra is kiemelt beavatkozási 

célcsoportként került meghatározásra az érintett általános és középiskolás korosztály, a szülők, 

valamint szakmai és humán erőforrás szervezetek.  

Kábítószer-ellenes Világhét: 

Június 26-a 1987. óta Kábítószer-ellenes Világnap, 22 esztendeje ugyanis ezen a napon deklarálták a 

témában tartott ENSZ konferencián, hogy a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében a 

nemzetek összefogására, a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára épülő beavatkozásokra van 

szükség. Ha nem is 22 éve, de megalakulása óta ezekre fókuszál a helyi Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum is, amely a világnaphoz kapcsolódó kábítószer-ellenes rendezvényt, konferenciát, illetve 

családi programokat szervezett csaknem egy héten keresztül. A programsorozat a kábítószer-
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probléma kezelésének társadalmi tudatosságát kívánta erősíteni, s emellett célja, hogy a kábítószer-

fogyasztás témaköréről minél több információt juttasson el a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, 

pedagógusokhoz, a fiatalok számára pedig pozitív alternatívákat mutasson fel a szerhasználattal 

szemben. 

Kortárssegítő fiatalok és a Fórum tagjai várták az érdeklődőket június 23-án, a Találkozások 

Házában, a „Tények és lehetőségek” címmel megszervezett kistérségi kábítószer-ellenes 

konferencián. 

Az előadások sorában Benyusz Tamás, a Tiszavasvári KEF elnöke ismertette a szervezet 2004. évi 

megalakulásának körülményeit, a kitűzött célokat, a stratégia alkotás folyamatát, a nemzeti 

stratégiához való viszonyát és bemutatta eddigi tevékenységeiket is. Rövid távú célként a kistérségi 

szintre történő terjeszkedést említette meg az elnök. 

Topolánszky Ákos a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgató-helyettese a hazai kábítószer helyzetet 

vázolta föl. Adatokat kaptak a hallgatók a kábítószer-fogyasztás területi megoszlásáról, a fogyasztók 

összetételéről, a fogyasztás fajtáiról, indikátorairól, a fertőzéses megbetegedések mértékéről és 

arányáról, de bemutatásra került a kezelés ellátórendszere és a készülő nemzetközi drogstratégia is. 

Szabó Zoltán, a Sz-Sz-B. Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa örömmel jelentette, hogy 

bekapcsolódtak a megyei KEF munkájába. Problémának titulálta viszont, hogy az aktív rendőri 

létszám alacsony és ez befolyásolja a hatékony munkavégzést, a jogszabályi változások sem segítik 

az egyeztetésen, együttműködésen alapuló összefogást, emiatt a prevenciós lehetőségek egyre inkább 

szűkülnek. 

A helyi TELSE (Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete) a nappali ellátás keretén belül 

elindított szociális foglalkoztatásokról és a programjaik összefoglalójáról tartott képes tájékoztatóval 

zárta a konferenciát. 

A rendezvényt a Városi Sportközpontban megtartott Sport Roadshow követte, ahol sport bemutatók, 

gördeszka, görkorcsolya, BMX, mászófal várta biztonságos pályán az extrém sportok kedvelőit. 

Közös aerobik torna, egyéni- és csapatversenyek (pl. dekázás, ugráló kötelezés, kosárra dobás) 

gazdagították a nap programját. Az esti szalonnasütés, a hangulatos „tábortűz” már könnyedebb 

programnak bizonyult. Vendégként a Best of Radio látogatta meg a csapatot, akik élő riportot 

készítettek a KEF szakembereivel a kábítószer-probléma visszaszorításának lehetőségeiről. 

A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekeknek nyújtott hasznos kikapcsolódási lehetőséget. Kézműves 

munkák, agyagozás, batikolás, szövés-fonás, gyöngyfűzés, hímzés, foltvarrás szerepelt a repertoáron. 

Másnap a Városi Strandfürdőbe csalogatta a helyi KEF és a Nagycsaládosok Egyesülete az aktív 

segítőket „Családi- és Ifjúsági Nap” címmel. Úgynevezett kiállító sátrakban interaktív 

foglalkozásokat és családi vetélkedőket tartottak az Egészségház, a Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ, a Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete, a Nyíregyházi Drogambulancia, 

valamint az ÁNTSZ szakemberei. 

A rendezvény programjait a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet támogatta. 

2009. szeptember 23-án igen tekintélyes kitüntetést vehetett át városunk - drogellenes tevékenységét 

szervező tagjainak kíséretében - Budapesten a Syma Sport- és Rendezvényközpontban a Drogmentes 

Magyarországért Maraton záró bankettjén. 

2009. évben is sor került a - szinte egész országot érintő - 42 napos Drogmentes Magyarországért 

Maraton elnevezésű drogellenes „demonstrációra” és az ahhoz kapcsolódó program-sorozatra. A 

2002-ben mintegy 1000 fő részvételével zajló maraton 2009-ben már több mint 300 település 

érintésével, 2000 km lefutásával, 20.000 futóval és 50.000 résztvevővel hívta fel a figyelmet a drogok 

veszélyeire. 

Kunfalvy Ákos költő 2002-ben alkotta meg a Drogmentes Magyarországért Maratont, majd e minden 

évben megrendezésre kerülő programra épülve született meg az Együtt egy drogmentes 

Magyarországért mozgalom, mely a maraton mellett szakmai konferenciákat és drogellenes 

művészeti versenyeket is szervez. 

A mozgalom és a maraton szervezői, résztvevői a Magyarországon is egyre nagyobb mértékben 

jelentkező drogprobléma megoldásának elősegítését, a fiatalok felvilágosítását tűzték ki célul a 
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prevenció különböző alternatíváit kínálva a legjobban érintett korosztálynak. Felismerték azt, hogy az 

egész országra hatást gyakorló drogprobléma megoldásában olyan szervezetekre van szükség, melyek 

országos összefogást valósítanak meg.  

A dolog komolyságát jelzi, hogy a szervezőknek számtalan nagy cég anyagi, valamint 

minisztériumok, sportági szövetségek és hírességek erkölcsi támogatását sikerült megszerezniük. A 

védnökök közül - a teljesség igénye nélkül – hadd emeljem ki Erdei Zsolt, Gálvölgyi János, Beleznay 

Endre, Növényi Norbert, Nick Árpád és Sipos Péter nevét. 

A mozgalom eléri és megmozgatja a fiatalokat, az utca emberét, a pedagógusokat, a városi és 

rendőrségi vezetőket, a hírességeket, sőt, a média megjelenésen keresztül szinte az egész országot. 

 

Tiszavasvári az elsők között kapcsolódott be a sorozatba, majd az időközben életre hívott 

tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) vette át a maratonhoz kapcsolódó programok 

szervezését és évek óta egyre több iskolás korú fiatalt mozgat meg a kábítószer ellenesség jegyében a 

tagok aktív közreműködésének köszönhetően. 2009. májusban mintegy 500 fiatal futott dr. Molnár 

Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó és Katus Attila aerobic világbajnok társaságában a helyi 

megmozduláson, vagy próbálhatta ki a mászófalat, a bunjee-trambulint és nézhette végig az igen 

látványos programokat. 

Ennek az évek óta tartó elkötelezett munkának az elismeréseként adta át a tiszavasvári KEF elnöke 

Braun Mónika, az Együtt egy drogmentes Magyarországért mozgalom elnöke a legnagyobb 

elismerést jelentő arany plakettet, „Együtt egy drogmentes Tiszavasváriért” felirattal. A banketten 

számos egyéb díjat is kiosztottak (a legtöbb diákot, tömeget megmozgató iskolák, városok részére), a 

legnagyobb elismerést azonban 148 települést megelőzve a tiszavasvári csoport érdemelte ki évek óta 

tartó áldozatos munkájával. Az esemény fényét emelte, hogy a díjat neves sportolók és közéleti 

személyiségek tapsa közepette nyújtották át. 

 

A KEF a 2009. évben 17 millió forint értékben pályázati pénzt nyert, ezért az önkormányzattól az 

idei évben nem igényelt támogatást.  

A többi fent bemutatott civil szervezet tevékenységét támogatási megállapodás keretében nyújtott 

pénzösszeggel segíti az önkormányzat a költségvetésben elfogadott keret erejéig. 

 

 

Tiszavasvári, 2010. május 20. 

 

 

 

 

         R o z g o n y i Attila 

               polgármester 

 

Kabai Jakabné köztisztviselő és Tarnai Zoltán intézményvezető elhagyták az üléstermet. 

Várkonyi István alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe a Képviselő – testület 16 fővel 

továbbra is határozatképes volt. 

 

Tárgy (18.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba 

képviselők delegálása az önkormányzat részéről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Bosák Nóra köztisztviselő 

 

Bosák Nóra témafelelős szóbeli kiegészítése: 
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Azzal egészítette ki az előterjesztést, hogy az első oldal végén kérte kijavítani arra, hogy „helyi 

szinten az oktatás ágazatban reprezentatív szakszervezetek” szerepeljen valamint kérte a 21,8 % -ot 

26 %-ra javítani, elmondta, hogy ez az érték abból következik, hogy Tiszavasváriban 234 fő 

közalkalmazott pedagógus van és ebből 64 szakszervezeti tag. Továbbá a második oldalon kérte 

Tiszavasvári Város Önkormányzata részéről a Képviselő - testületből: Ráduly Sándorné Dombrádi 

Erzsébet képviselőt, Várkonyi István alpolgármestert, valamint Lázár István képviselőt megjelölni 

az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba képviselőként. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor a Pénzügyi bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet a témafelelős által tett szóbeli 

kiegészítésével együtt elfogadásra javasolja. 

 

Császár József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen 

egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 

határozat-tervezet elfogadását, az előterjesztő által tett szóbeli kiegészítéssel együtt. 

 

Ráduly Zsolt az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 

3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a témafelelős szóbeli kiegészítésével 

együtt a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azzal egészítette ki a témafelelős hozzászólását, hogy elmondta, hogy az Önkormányzat részéről 

köztisztviselő illetve közalkalmazott nem lehet tagja az Érdekegyeztető Fórumnak. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Megkérdezte, hogy milyen szempontok alapján történt a jelöltek kiválasztása. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta a kérdésre, hogy ő személy szerint, mint volt pedagógus és osztályfőnök, Várkonyi 

István alpolgármester, mint volt intézményvezető, Lázár Isvtán képviselő, mint pedagógus 

végzettségű került a jelöltek közzé. Hozzátette, hogy kéri, hogy az önkormányzati képviselőkből 

álló delegáció Tiszavasvári városa és Önkormányzata nevében járjon el, ne pedig a pedagógusok 

elvárásai és igényei szerint, mivel amennyiben olyan kötelezettségvállalásra kerül sor, amit később 

az Önkormányzat nem tud teljesíteni, az később nagy problémát jelent majd a mindenkori 

Önkormányzat számára. Hozzáfűzte, hogy véleménye szerint, ha nem kötelező ne kerüljön sor 

kollektív szerződés aláírására ebben a változékony és bizonytalan helyzetben. 

 

A Képviselő-testület 16 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

112/2010. (V. 27.) Kt. számú 

határozata 

 

 

a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba képviselők delegálása az 

önkormányzat részéről 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

1. a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba, mint fenntartó – a 

szakszervezeti oldalról részt vevők számát figyelembe véve - az alábbi személyeket 

delegálja: 

    

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő 

  Várkonyi István alpolgármester 

  Lázár István képviselő 

 

 

2. Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum önkormányzati oldalát képviselő 

tagjai tárgyalási jogosítvánnyal rendelkeznek, jognyilatkozatokat azonban csak 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyásával tehetnek. 

 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Rozgonyi Attila 

              polgármester 

 

Tárgy (19.np.):  Tájékoztató a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban 

végzett közoktatási, helyszíni ellenőrzésről 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Bosák Nóra köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Ráduly Zsolt az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő- testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a 

Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban végzett közoktatási, helyszíni ellenőrzésről 

készült jelentést tudomásul vette. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő- testület a 

Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban végzett közoktatási, helyszíni ellenőrzésről 

készült jelentést tudomásul vette. 

 

Ezután áttért a Képviselő-testület az Egyebek napirendi pont megtárgyalására. 
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Tárgy (20.np.):  Előterjesztés a Piano Feast Management Koncertrendező Nonprofit Kft. 

2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 

Előadó:  Rozgonyi Attila polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatásul elmondta, hogy a Piano Feast Management Koncertrendező Nonprofit Kft a 

beszámolóját a Testületi ülés hetében juttatta el az Önkormányzathoz, ezért került utólag kiküldésre 

az anyag. Azzal folytatta, hogy a Kft. 901 e forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet, és 

természetesen a saját tőkéje is csökkent. Hozzátette, hogy a Testületi ülés napján tartja a Kft. 

taggyűlését, amelynek egyik napirendi pontja a társaság végelszámolásával kapcsolatos feladatok 

rendezése, ebből következően a megszűnést tűzte ki célul. Emlékeztetőül elmondta, hogy korábban 

az Önkormányzat el akarta adni a társaságbeli üzletrészét, de ez sikertelen volt. Elmondta még, 

hogy a végelszámolási eljárás lefolytatásához a tulajdonosok szavazata szükséges. Arról 

tájékoztatott, hogy a gazdasági válság hatására a társaság szponzorainak száma csökkent, ráadásul 

„A zongora ünnepe keleten” elnevezésű rendezvényt tavaly nem tudták megrendezni a tiszadobi 

kastélyban, csak az ottani templomban, aminek jóval kisebb a befogadó képessége, ezért a 

rendezvényből származó bevételek is drasztikusan csökkentek és ez vezethetett a végelszámolási 

eljáráshoz. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Palló Sándor a Pénzügyi bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 3 igen, egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezetet a témafelelős által tett szóbeli 

kiegészítésével együtt elfogadásra javasolja. 

 

Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Tájékoztatásul elmondta, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a társaság vagyonmérlege a 

meglevő eszközök, követelések és kötelezettségek szaldója pozitív, tehát ez alapján a Kft ki tudja 

elégíteni a hitelezőit, és nem marad a tulajdonosokat terhelő kötelezettség. Hozzáfűzte, hogy az 

Önkormányzat jogi képviselője azzal vesz részt a most is tartó közgyűlésen hogy Tiszavasvári 

Önkormányzata nem járul hozzá a Piano Feast Management Koncertrendező Nonprofit Kft további 

működéséhez. Emlékeztetőül mondta el, hogy az Önkormányzat kettő éve folyamatosan el kívánja 

adni üzletrészét. 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatosan nem hangzott el Rozgonyi 

Attila polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta. 

A Képviselő-testület 16 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

113/2010.(V.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

 

a Piano Feast Management Koncertrendező Nonprofit Kft.  

2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 

 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Piano Feast Management Koncertrendező 

Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásának mérlegadatait tartalmazó egyszerűsített éves 

beszámolóját megtárgyalta és azt az előterjesztett tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: esedékességkor                     Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 
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Hozzászólások: 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

A belvízhelyzettel kapcsolatban arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy az elmúlt hetek viharai és a 

nagyszámú lakossági bejelentés hatására a katasztrófavédelmi parancsnoki jogkörében eljárva 

másodfokú belvízvédelmi készültséget rendelt el és az ehhez kapcsolódó rendszabályokat életbe 

léptette. Azzal folytatta, hogy sor került a Belvízvédelmi Tervben meghatározott szervek így az 

illetékes vízügyi szervek, a Királyér Vízgazdálkodási Társulat, a Városi Kincstár, a TIVA- Szolg 

Kft., valamint az illetékes környezetvédelmi hatóság összehívására. Elmondta továbbá, hogy 

kérelmet nyújtottak be az illetékes vízügyi szervhez arra vonatkozóan, hogy engedélyezzék 

ideiglenesen a Keleti – főcsatornába a víz átszivattyúzását a Hortobágy csatorna tehermentesítésére, 

de ez a kérés elutasításra került. Ezután azt kérték, hogy a Hortobágy csatorna tehermentesítésére 

visszafordítják a belvíz gyűjtőcsatornák irányát. Ezt követően a Paula- ligeti csatornát lezárták és 

visszafordították a vizet a környező mezőkre, a Wienerberger Téglaipari Zrt. vízkibocsátását és az 

Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. szennyvízkibocsátását leállítatták, az Egyházerdőnél levő TV 1 

csatorna gáttal lett elzárva, a soproni úti átemelő telep és a Kincses csatorna irányába lett a víz 

visszafordítva és a Fehérszikbe lett szivattyúzva, folyamatos ellenőrzés és állandó mintavétel 

mellett. Hozzátette, hogy szivattyúzások történtek még a Csomboros és a Korontó a Vas Gereben 

utca környékén és a Pokolsziken is. Megköszönte a belvízi munkálatoknál tevékenykedő emberek 

folyamatos munkáját, és hozzátette, hogy csütörtök óta a hortobágyi csatorna zsilipe gáttal lett 

megemelve és a vízügyi szervektől kölcsönzött nagy teljesítményű, percenként 3-4 köbméteres 

átemelő szivattyúkkal folyamatosan történt a tehermentesítése. Elmondta, hogy a Testületi ülés 

napján állítatta le a szivattyúkat, a Hortobágy csatornán lévők kivételével, de hozzáfűzte, hogy a 

vízgyűjtőterület vízszintje továbbra is magas, azonban meglátása szerint, ha nem folytatódik az 

esőzés, akkor a Hortobágy csatornán levő átemelő szivattyúk tehermentesíteni tudják a várost. 

Továbbá tájékoztatott arról is, hogy a Wienerberger Téglaipari Zrt. egészen az ülést követő héten 

vasárnapig, míg az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. az ülést követő hétfőig tudja leállítani a 

vízkibocsátását. Elmondta, hogy a cél, hogy az elárasztott pincék, kertek, üdülők és mezőgazdasági 

területek minél gyorsabban mentesüljenek a víztől. Ezután megköszönte a belvíz miatti 

munkálatokban részt vevő tűzoltók, katasztrófavédelemnél dolgozók, hivatali dolgozók, és más a 

mentésben és kárelhárításban részt vevő intézmények és személyek önkéntes és áldozatos munkáját. 

Kiemelte a védekezésben részt vevő szakközépiskolai diákok Tiszavasváriban és Edelényben 

végzett önkéntes tevékenységét is. A továbbiakban azt mondta, hogy ez a mostani helyzet a Keleti- 

főcsatorna felduzzasztásának, a város környéki csatornák elzárásának, az ideiglenes tározók 

feltöltésének és annak az eredménye, hogy a régi víztározók 70 százalékban nem működnek, ami 

ma nagy gondokat okoz a városban. Ezért javasolták a vízügyi szervek számára, hogy amennyiben 

megterveztetik és biztosítják az anyagköltséget a Hortobágy csatorna bujtató felőli szakaszát 

zsilippel és gáttal le lehetne zárni, hogy ne jöjjön vissza a víz és nagy teljesítményű átemelő 

szivattyúval biztosítani lehetne, hogy elmenjen a víz erről a területről. Normál esetben, tudomása 

szerint, a bujtató gravitációs kapacitása 2000 liter/ másodperc, most 380 liter folyt át, ezért kellett 

szivattyúzni. Elmondta, hogy ezzel a megoldással a Paula- ligeti csatornát nem terhelnék és a 

Hortobágy csatornát is tehermentesíthetnék. Meglátása szerint ez csak átmeneti megoldás lenne és 

hosszú távon az átereszeket kellene rendbe hozni, amelyre az Önkormányzat többször nyújtott be 

pályázatot, ami sajnos sikertelen volt. Hozzátette, hogy a Hortobágy csatorna két szivattyúja hétfőig 

menni fog, amíg a túloldalon nem csökken a vízszint, ennek a napi költsége az Önkormányzat 

számára 150 e forint. 

Végezetül elmondta azt is, hogy ezeket a lépéseket meg kellett tenni, és kérte a lakosságot, hogy ne 

szivattyúzzák a házaik környékéről a vizet, mert ezáltal csak a vízereket nyitják meg, ami 

felgyorsítja a víz beáramlását az adott területre, inkább kövessék a városi Tűzoltóság utasításait. 
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Császár József képviselő: 

Megkérdezte, hogy a Fehérszik irányába miért lett leállítva a víz. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy mivel soproni úti csatornát nem kell tovább szivattyúzni, mivel a vízszint ott 

20 cm alá csökkent, a Csomboros környékén gyűjtik jelenleg a vizet, a TV1 csatorna le van zárva, 

hogy ne menjen a víz az üdülőterület irányába. Hozzátette, hogy a Wienerberger Téglaipari Zrt. még 

egy hétig nem fog visszaduzzasztani, mivel a kitermelt agyagkapacitása elegendő a működéséhez, 

viszont amennyiben az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. ha elkezd majd visszaduzzasztani a víz a 

bujtatónál jön ki a Hortobágy csatorna terhelve. 

 

Császár József képviselő: 

Azt mondta, hogy szerinte is folytatni kell a szivattyúzást, mert további esőket mondanak és a 

vízszint 10 cm-t apadt eddig, ami nagyon könnyen vissza tud jönni. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Az elhangzottakhoz hozzátette, hogy amennyiben szükséges az Egyházerdőnél, a Soproni útnál, a 

Kincsesnél levő szivattyúkat is be lehet indítani és a Paula – ligetnél is megmarad a gát, tehát a 

készültség továbbra is fennáll. Elmondta még, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a város összes 

belvize a Hortobágy csatornába ömlik és az előbb felsorolt lépések csak rövid távú megoldást 

jelentenek; hosszú távon véleménye szerit a megoldás a víztározók, így a Vas Gereben útnál levő 

víztározó bekerítése lenne, hogy az emberek ne hordják tele szeméttel, a Korontónál és a 

Vásártérnél levő víztározók rendbetétele és adott esetben a régi víztározók újra indítása lenne. 

Hozzátette, hogy jelenleg a Bujta- tónál 16 centimétert apadt a vízszint, de a másik oldalon 18 

centimétert emelkedett, ezért ha a szivattyúkat leállítják, visszafolyik a másik oldalra. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Először is megköszönte a Hősök utcai felújítás megtörténtét, ugyanakkor felvetette, hogy a Hősök u. 

és az Arany János u. kereszteződésénél a víz az úton áll és a sarki házat és a mögötte levő utat és 

járdát is elöntötte, mivel nem jó a csapadékvíz elvezetés. Elmondta, hogy már felvette a kapcsolatot 

ez ügyben Kuik Sándorné Erzsikével, aki azt mondta, hogy valamiféle árok ásása lenne a megoldás. 

Hozzátette, hogy tudomása szerint a város útfelújítási pályázata a csapadékvíz- elvezetésre is 

vonatkozott, de jelenleg az út magasabban van, mint a ház, ezért oda folyik be az összes belvíz és 

erre megoldást kellene valahogyan találni. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy ez már egy korábban is veszélyeztetett ház volt és ezen a területen a 

csapadékvíz - elvezetés megtörtént, hozzátette, hogy a városban sok olyan utca és ház van, ahol az 

út magasabban van, mint a ház. Ígéretet tett hogy a kérdéses házat meg fogják vizsgálni, de 

kiemelte, hogy az útfelújítási pályázat a csapadékvíz- elvezetésre nem vonatkozott, mindösszesen 

egyetlen csapadékvíz elvezetésre vonatkozó elemet tartalmazott a Hősök u. bekötését a Bajcsy-

Zsilinszky utcai vízelvezetőbe; az összes többi helyen a csapadékvíz-elvezetés önkormányzati 

önerőből készült. Ezután kérte, hogy az egyedi problémákkal később foglakozzanak, majd 

mégegyszer megköszönte a Tiszavasváriban a belvíz elhárításában résztvevő emberek munkáját. 

 

Rozgonyi Attila polgármester ezután kérte, hogy a belvízvédekezési tevékenység miatti vis maior 

támogatás iránti kérelemről szóló határozat - tervezetet tárgyalja meg az Egyebek között a 

Képviselő- testület. 
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Rozgonyi Attila polgármester: 

Az előterjesztést röviden összefoglalva elmondta, hogy az Önkormányzatnál járó 

katasztrófavédelmi szakember megvizsgálta a belvízvédekezés során megtett intézkedéseket, a 

megkötött szerződéseket, és azt állapította meg Tiszavasvári ÖNHIKI-s településként teljes joggal 

pályázhat a vis maior keretből a 90%- os támogatásra és a pályázati önerő összege 1 millió forint 

lenne. Elmondta még, hogy a határozat- tervezet kiosztásra került és azt bizottság nem tárgyalta, 

majd kérte a pályázat benyújtásának támogatására a Testületet. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy a határozat – tervezetben szereplő költségvetés mikor kerül a képviselő –testület 

elé. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy a hétfői költségvetés szerint 6, 9 millió forint a ténylegesen felhasznált összeg, 

amit elhárításra fordított az Önkormányzat, de ez nem egy megtervezett költségvetés, mert a 

ténylegesen felhasznált és a véglegesen fennálló tevékenység tervezett költségei alkotják. A 

pályázatot azonban csak akkor lehet benyújtani, ha a védekezés lezárult és a szükségállapot már 

nem áll fenn. A kérdésre válaszolva elmondta, hogy amint a védekezés lezárult a végleges 

költségvetést a Képviselő –testület meg fogja kapni, de a hasznot nem termelő költségek 

minimalizálása már megtörtént. Ezután kérte a Képviselő – testület tagjait, hogy szavazzanak a 

tervezetről. 

 

A Képviselő-testület 16 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

114/2010. (V. 27.) Kt. számú  

határozata 

 

a belvízvédekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior tartalék címen támogatási 

igényt nyújt be az Önkormányzati minisztériumhoz. 

 

A káresemény: 

  

megnevezése: belvízvédekezési munka végzésével kapcsolatos előre nem tervezett 

költségviselés, 

helye:  Tiszavasvári Város közigazgatási területe 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

Adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.000.000 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése - Ft - % 

Egyéb forrás - Ft - % 

Vis maior igény 9.000.000 Ft  90 % 

Források összesen 10.000.000 Ft 100 % 
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- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 10.000.000 Ft, melynek 

fedezetét az Önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani. 

 

- Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a káreseménnyel 

érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatosan az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 

nem rendelkezik. 

 

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. 

 

- Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 

nem tudja ellátni. 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját forrás összegét a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II. 

17.) önkormányzati rendeletében biztosítja.  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az 

igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

 

 

Ezt követően tájékoztatás hangzott el a polgármesteri hatáskörben hozott pályázati döntésekről. 

 

Rácz Mónika osztályvezető: 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy két pályázat esetén a pályázati kiírás és a beadási határidő között 

olyan rövid idő telt el, hogy nem kerülhetett a Képviselő –testület elé, ezek közül az egyik a 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma 

kezelését célzó helyi stratégiák előmozdítására irányult. Azzal folytatta, hogy itt „A” kategóriában 

került sor a pályázat benyújtására, amelynél a program tervezett költségvetése úgy alakul, hogy a 

bruttó összköltség maximum 500 e forint a támogatás mértéke ebből 90%, tehát 495 e forint, a saját 

erő 10% és ennek 50%- át társadalmi munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának 

forintosított értékével kívánja biztosítani az Önkormányzat. Elmondta még, hogy a másik pályázat a 

kiemelt jelentőségű szabadidő sport események megszervezésének támogatását célozza és négy éve 

minden évben benyújtja az Önkormányzat. Idén a „B” kategóriára lett benyújtva pályázat, melyet 

három fázisban kívánnak megvalósítani, augusztus, szeptember és október hónapokban. 

A program tervezett költségvetése úgy alakul, hogy a bruttó összköltség maximum 2. 692 e forint a 

támogatás mértéke ebből 60%, tehát 1.612 e forint, a saját erő 40% és ennek 50%- át közösségért 

végzett munka formájában kívánja biztosítani az Önkormányzat. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Az elhangzottak alapján megállapította, hogy az önerő az elsőként említett pályázat esetén 25 e 

forint, míg a második esetén 500 e forint az Önkormányzat részéről. 

 

Ezt követően az aktuális kitüntetésekről szóló tájékoztató következett. 
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Rácz Mónika osztályvezető: 

Elmondta, hogy jelenleg három kitüntetés vár adományozásra és mindegyik esetében a jelölés 

határideje június 30. Elsőként a „Város díszpolgára kitüntető címről” beszélt, amelyet a Képviselő-

testület Tiszavasvári város és lakossága érdekében, a város fejlődésének, felemelkedésének 

előmozdítására kifejtett tevékenység, életmű, vagy rendkívüli teljesítmény elismeréseképpen 

adományozhat, és az augusztus 20-i ünnepség keretében kerülne átadásra. Ezután a „Tiszavasvári 

Városért díjat említette, amelyet a Képviselő-testület Tiszavasvári város közéletében vagy a 

várospolitikában huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet végző maximum egy fő 

magánszemély vagy egy kollektíva részére adományozhatja, melynek átadására szintén az 

Államalapításunk Ünnepe alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen kerülne sor. A „Kiváló 

Sporttevékenységért” Kitüntető Díj tekintetében elmondta, hogy a Képviselő-testület a Tiszavasvári 

Sportegyesületben sportoló, vagy helyi lakosként máshol sportoló részére kortól függetlenül, illetve 

kiemelkedő sporttevékenységet végző személyek részére a adományozhatja. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Felhívta a figyelmet arra, hogy bármely tiszavasvári lakos tehet javaslatot az imént említett díjak 

adományozására. Ezután egy másik témára áttérve elmondta, hogy a Tiszavasvári televízió 

„Megkérdeztük a polgármestert” című műsorában kifogásolta, az ott elhangzó tiszteletlen 

hangvételű, támadó jellegű kérdéseket, és azt kérte, hogy a kérdést feltevők ne burkolózzanak a 

névtelenség mögé. Hozzátette hogy a továbbiakban az ilyen jellegű kérdésekre nem kíván 

válaszolni, azonban ha a kérdező megfelelő stílusban, személyazonosságát vállalva teszi fel 

kérdéseit továbbra is szívesen megválaszolja azokat. 

 

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő: 

Azt mondta hogy a korábban általa említett utaknál az útpadkát is elvitte a víz ezért kérte, hogy azt 

is vizsgálja meg az Önkormányzat. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Az útfelújítással kapcsolatban felvetette lakossági telefonjelzésre, hogy a Petőfi utcai kátyúzást 

követően az egyik csatorna lesüllyedt, a kapcsolatot felvették Áfra Miklós aljegyzővel, ezúton is 

megköszönte a segítségét – és az Önkormányzat megtette a szükséges lépéseket a probléma 

elhárítására. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ez a kis javítás nem biztos, hogy elegendő 

lesz, alaposabban meg kellene vizsgálni ezt az útszakaszt. Elmondta továbbá, hogy több veszélyes 

út van Tiszavasváriban például a Vasvári Pál u. és az Egység u. kereszteződése, amely volt már 

kátyúzva, de van egy mélyebben fekvő rész, ami vízben állt, balesetveszélyes és a gépjárműveket is 

tönkre teheti, ha belehajtanak. Azzal folytatta, hogy a Bocskai utcai bekanyarodó és Kinizsi úton a 

főútról jobbra kanyarodó utcarészénél a városközpontban szintén elég mély kátyúk vannak, és 

problémás a Gimnázium előtt kihajtás és behajtás is ezért kérte a felsoroltak minél hamarabbi 

kijavítását. Hozzátette, hogy lakossági bejelentések alapján az Ifjúság utcai óvoda és a Kabay János 

Általános Iskola előtti parkolót is bővíteni kellene, amennyiben lehetséges, és jelezte, hogy ezeken a 

helyeken a problémát az is okozza, hogy sok gépjármű hetekig folyamatosan ott áll. Végezetül azt 

mondta, hogy a Makarenkó és a Kőkút utcákban több helyen nincs árok ezért kérte a csapadékvíz- 

elvezetés megvalósítását. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Szőke Zoltán képviselő felvetéseire azt mondta, hogy a kátyúzás már elkezdődött, de le kellett 

állítani a sok eső miatt; hozzátette hogy az Önkormányzat vezet egy listát utakról,amelyeket meg 

fognak nézni, ez Kuik Sándornénál van, és azt tanácsolta, hogy ezen kellene megnézi, hogy az 

említett utak szerepelnek- e, amennyiben nem, ki kell egészíteni a listát. Hozzáfűzte, hogy az 

útjavítás azonnal folytatódik, ha az eső eláll. A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban elmondta, 

hogy a 11 gyűjtőövezet és medence terve elkészült, de csak azon utcák esetében, amelyeknél már 
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korábban is volt ilyen terv, mert egy- egy utca esetében több millió forintba kerül a terv elkészítése, 

azt hogy az említett utak szerepelnek e benne meg kell majd nézni. 

 

Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 

Megkérdezte, hogy az útalapok feljavítása, ledöngölése és kiegyenlítése tart- e még, és meg van –e 

az a gép amivel ezt az Önkormányzat végre tudja hajtani illetve megkérdezte, hogy a Kiss Ernő és 

Eötvös utcák javítása hogyan áll. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

Azt válaszolta, hogy a gréderezés folyamatban van, de az eső miatt kellett ezzel is leállni, 

hozzátette, hogy meg lettek vizsgálva az utak és csak azokat javítják ilyen módon, ahol komoly 

gondok vannak. A Kiss Ernő és az Eötvös utcák tekintetében pedig elmondta, hogy ezeknek a 

javítása a Szociális Városrehabilitációs pályázatban valósult volna meg, de ez sajnos meghiúsult. 

 

Palló Sándor képviselő:  

Az elhangzottakhoz hozzátette, hogy Bűd városrészen már teljesen sikerült befejezni a gréderezést. 

 

Dr. Bodnár Zoltán képviselő: 

Megkérdezte, hogy a közmunkaprogramban dolgozó hölgyek, miért ülnek munkaidőben a 

városközpontban a padokon, miért nem dolgoznak, és miért nem lehet őket alkalmazni a Keleti- 

főcsatorna takarítására inkább. 

 

Rozgonyi Attila polgármester: 

A közmunkaprogram védelmében elmondta, hogy van körülbelül 200, az intézményeknél dolgozó 

közmunkás, 100-150 ember, aki az építkezéseken dolgozik, és az ő munkájuk nem olyan látványos. 

Elismerte, hogy van 50 olyan közmunkás, akik a városközpont területét takarítják és a munkaidő 

egy részében ülnek a padon, de hozzátette, hogy a városközpont tiszta. A kérdésre reagálva 

elmondta, hogy a Keleti –főcsatorna takarítására van egy 30 fős brigád, de a nőket a munkaorvos 

utasítására nem lehet ilyen jellegű munkára fogni. Ugyanakkor elmondta, hogy a csatornapart 

tisztítása is folyamatban van Bűd városrész felé, mert sokan sportolnak ott a városlakók közül. 

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt a nyílt ülést Rozgonyi Attila polgármester 

bezárta a Kéviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 R o z g o n y i  Attila Bundáné Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 


