JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2011. október 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt
üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné
Répási Ágnes, Csócsics Gordon, Papp Mária, Ráduly Sándorné Dombrádi
Erzsébet, Sipos Ibolya, és Szőke Zoltán képviselők.

Távol maradt: Palló Sándor, Szakolczai Attila, Tóth Zsolt és Tóthné Nácsa Irén képviselők.
Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna
aljegyző, Girus András osztályvezető, Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Gulyásné Gáll Anita
köztisztviselő, Petruskáné Dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető, Deli Zoltán
köztisztviselő, Pethe István Leányvári Attila közös képviselő és dr. Köblös Ibolya jegyzőkönyvvezető.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 8 fő képviselő volt jelen. Kérte, hogy Egyebek
között tárgyalja meg a testület „Az autóbusszal végzett közúti személyszállítás végzéséről szóló
közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról” című előterjesztést, majd
kérte, hogy hangozzon el tájékoztatás kitüntetésekről. Zárt ülés keretében kérte felvenni a
napirendek közé a lakásfenntartási támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről szóló
előterjesztést.
A Képviselő–testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt sorrendjét.
Tárgy (1.np.):
Előadó:

Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett
munkájáról
Dr. Fülöp Erik polgármester

Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő – testületi ülés között végzett
munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően:
Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról
Ssz.
1.

2011.
szeptember 17.

Egészségnap

Köszöntés

2.

2011.
szeptember 19.

Tiszavasvári Általános Iskola Halász
László igazgató

Megbeszélés

3.

2011.
szeptember 19.

László Zoltán,
Dr. Simon József

Fűtés-korszerűsítéssel kapcsolatos
egyeztetés

Vencli István vállalkozó, Palló Sándor
képviselő

Méhnyakrák elleni védőoltással
kapcsolatos egyeztetés

5.

2011.
szeptember 19.
2011.
szeptember 22.

Városi Televízió Fülöp Attila

Interjú

6.

2011.
szeptember 22.

Lázár István

Művelődési Központtal kapcsolatos
egyeztetések

4.

7.

2011.
szeptember 22.

Nagy Zoltán

Egyeztetés

8.

2011.
szeptember 22.

Városi Kincstár
Krasznainé Dr. Csikós Magdolna

Egyztetés

Dr. Oláh Eszter fogorvos

Működési engedélllyel kapcsolatos
megbeszélés

Nácsa Balázs, Pethe László

Leaderes pályázati egyeztetés

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2011.
szeptember 23.
2011.
szeptember 23.
2011.
szeptember 23.
2011.
szeptember 26.
2011.
szeptember 26.
2011.
szeptember 27.
2011.
szeptember 28.
2011.
szeptember 29.
2011.
szeptember 30.
2011. október 03.
2011. október 04.
2011. október 04.
2011. október 05.

KOKOSZ vádnorközgyűlés
Fűtés- korszerűsítéssel kapcsolatos
László Zoltán- Alkaloida Zrt.
egyeztetés
File Gábor, Leányvári Attila
Lázár István

Strand befektetéssel kapcsolatban
Őszi rendezvényekkel kapcsolatos
megbeszélés

Dr. Sipos Attila ügyvéd

Telekmegosztással kapcsolatban
Felsőbánya
Intézményvezetői értekezlet

Fogadónap
Állampolgársági eskütétel
Rendkívüli testületi ülés
BUDAPEST
Tűzoltókészülékek biztosításával
kapcsolatos egyeztetés

23.

2011. október 06. Nyírség Tűzvédelmi Kft.
Szabó Zoltán igazgató, Bosák Nóra
2011. október 06. köztisztviselő

24.

2011. október 06.

25.
26.
27.
28.
29.

2011. október 07.
2011. október 07.
2011. október 07.
2011.október 11.
2011. október 12.

30.

2011. október 13. Fülöp Attila

31.
32.

2011. október 13. Gaszperné Román Margit
2011. október 13.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

2011. október 14. Nácsa Balázs, Pethe László
LEADER pályázati egyeztetés
2011. október 15. Olaszliszka
Megemlékezés
2011. október 17.
Rendkívüli testületi ülés
2011. október 18. Állampolgársági eskütétel
Telekmegosztással kapcsolatos
2011. október 18. Dr. Sipos Attila ügyvéd
egyeztetés
2011. október 19. Juhász István vállalkozó
Megbeszélés

39.
40.

Dr. Tóth Julianna,
Dr. Rojkó László, Kabai Jakabné
2011. október 19. köztisztviselő
2011. október 19. Lakossági Fórum

41.

Dojcsákné Pásztor Erika, Girincsi
Sándor,
Kabai
2011. október 20. Jakabné köztisztviselő

42.

Nácsa Balázs, Pethe László, Kovács
2011. október 20. Zoltán, Girus András, Gáll Attila

22.

TISZK-es megbeszélés

Tűzoltóság elnökségi ülés
Magiszter Alapítványi Általános Iskola
Idősek Világnapja
Köszöntés
Iráni delegáció fogadása
MAPI Pályázatírók
Megbeszélés
Best of Rádió
Interjú
Interjú
TISZK egyeztetés
Rendkívüli testületi ülés

Orvosi óraszámmal kapcsolatos
megbeszélés
Egészégterv felülvizsgálata

LEADER pályázati megbeszélés

43.

2011. október 20. Dr. Vaskó László

Egyeztetés

44.

Krasznainé Dr. Csikós Magdolna Városi
2011. október 21. Kincstár vezetője

Egyeztetés

45.

2011. október 21.

46.

Dr. Rojkó László, Dr. Tóth Julianna,
2011. október 24. Dojcsákné Pásztor Erika, Kabai Jakabné

Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülés

48.

Nácsa Balázs, Pethe László, Kovács
2011. október 25. Miklós, Császár József alpolgármester
TIVA-SZOLG Kft.
2011. október 25. Szabó András

49.

2011. október 25. Németh Zoltán - Tűzoltó Egyesület

47.

Orvosi óraszámmal kapcsolatos
megbeszélés

Belvízzel kapcsolatos megbeszélés
Megbeszélés
Egyeztetés

Hozzászólások:
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Elmondta, hogy az elmúlt rendkívüli testületi ülésekről családi okok miatt volt kénytelen távol
maradni, azonban tájékoztatták arról, hogy Tiszavasvári leendő testvérvárosának, Ardabilnak a
képviselői látogattak el ide október folyamán. Ezzel kapcsolatban azt kérdezte, hogy miért volt
zártkörű az a rendezvény, amelynek keretében fogadták az iráni város képviselőit, és miért nem
hívták el rá a Képviselő-testület tagjait; valamint hogy igaz-e az, hogy testvérvárosi kapcsolatot
alakítottak ki ezzel a külföldi várossal testületi határozat nélkül. Ezután 2011. október 13-án
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülés testvérvárosi megállapodás megkötéséről szóló
előterjesztésének szövegéből idézte az alábbiakat: „Meggyőződésem, hogy ha létrejönne a
testvérvárosi kapcsolat Tiszavasvári és a perzsa állam 3000 éves Ardabil települése között, az
városunk dicsőségére válhatna.” Ezután elmondta, hogy Tiszavasvári Városa meghívást kapott egy
2011. október 21-23. között, Körösfőn megtartott rendezvényre, ahol egy Európai Uniós pályázat
megvalósítása során hat város mutatkozott be. Hozzáfűzte, hogy ez a látogatás semmiképpen nem
fog Tiszavasvári dicsőségére válni, mivel míg a többi meghívott város vezetői jelen voltak, hogy
bemutassák saját városukat, addig Tiszavasvári vezetése nem vett részt az említett rendezvényen.
Kérte, hogy a meg nem jelenése miatt legalább utólag kérjen elnézést Dr. Fülöp Erik polgármester.
Azt mondta, hogy ő hisz abban, hogy a politikusok is tudnak ésszerűen cselekedni, és bocsánatot
kérni, ha az szükséges.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy ő maga is sokféle véleményt hallott Tiszavasvári iráni, és kínai testvérvárosi
kapcsolatának kialakításáról. Megállapította, hogy az élet Tiszavasvári vezetőségének célkitűzéseit
igazolja, hiszen a kínaiakkal való kapcsolatfelvételkor is sok ellenzője volt a kapcsolat
kialakításának, egészen addig, míg Orbán Viktor miniszterelnök urat a kínai miniszterelnök
személyesen látogatta meg. Az Iránnal történő kapcsolatfelvételről azt mondta, hogy ennek is voltak
ellenzői, de az irániak látogatását követően egy héttel az egyik megyei napilapban, és az interneten is
arról olvashattak, hogy a megyei vezetés is fogadott egy iráni delegációt. Elmondta, hogy meglátása
szerint az Iránnal, Kínával, vagy Törökországgal való kapcsolatfelvétel ellenzése addig állja meg a
helyét, amíg gazdasági előrelépések nem történnek a városban ezen kapcsolatok eredményeképpen.
Végül megjegyezte, hogy maximálisan bízik a gazdasági előrelépés realizálódásában, amit ezen
említett kapcsolatok eredményezhetnek. A Körösfőn megtartott rendezvénnyel kapcsolatban azt
mondta, hogy a meghívó megérkezését követően ő már jó előre jelezte, hogy nem tud jelen lenni
ebben az időpontban, mivel október 23. környékén a nagyobb települések vezetőinek kötött a
programja, ráadásul még az is felmerült, hogy nem fog ezen a hétvégén Magyarországon
tartózkodni.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Elmondta, hogy a Körösfőn megtartott rendezvény szervezésében ő is részt vett, és Tiszavasváriból
egy 35 fős csoport utazott ki. Azzal folytatta, hogy az előkészületek során egyeztetett a Vasvári Pál
Társaság vezetőivel Hankó Andrással, valamint Kerekesné Lévai Erikával, és a megbeszélés alapján
ő úgy értelmezte, hogy Társaság tagjai fogják majd bemutatni Tiszavasvárit. Elmondta, hogy ehhez
asztali zászlót is kértek a Polgármesteri Hivatalból, és a rendezvény meghívóját is akkor
fénymásolták le a számukra. Megjegyezte, hogy ő már akkor jelezte a Vasvári Pál Társaság tagjai
felé, hogy a helyi rendezvények miatt a városvezetés nem tud Körösfőn jelen lenni.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Azt mondta, hogy őt úgy tájékoztatták, hogy a város vezetése csak szombaton lesz jelen a körösfői
rendezvényen, mivel 2011. október 23-án (vasárnap) a tiszavasvári megemlékezésen vesznek részt.
Hozzáfűzte, hogy őt Antal János, Körösfő polgármestere kereste meg az ügyben, továbbá beszélt
Nagyné Évával is, aki ott volt Körösfőn, és aki azt mondta neki, hogy szívesen bemutatta volna
Tiszavasvárit. Véleménye szerint utólag tisztázni kellene ezt a helyzetet egy levéllel legalább, mivel
mégiscsak Körösfő Tiszavasvári legrégebbi testvértelepülése.
Szőke Zoltán képviselő:
Az iráni küldöttség fogadásával kapcsolatban megkérdezte, hogy melyik napon történt a fogadás,
illetve a tábla kihelyezése. Ezután megállapította, hogy Dr. Fülöp Erik polgármester akkor nem
mondott igazat, amikor kijelentette, hogy Tiszavasvári az iráni Ardabil település testvérvárosa, mivel
2011. október 13-án született meg az erről szóló testületi döntés, és szerinte emiatt az irániaktól
kapott tábla kihelyezése sem volt jogszerű. Majd megkérdezte, Dr. Fülöp Erik polgármestertől, hogy
helyes - volt-e szerinte így kommunikálni ebben a kérdésben, valamint, hogy a küldöttség
fogadásakor Ardabil képviselői tisztában voltak-e vele, hogy nem született Képviselő-testületi
döntés a testvérvárosi kapcsolatról.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy az iráni küldöttséget a Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti frakciója
hívta meg Magyarországra, és a küldöttség települési ás állami vezetőkből, továbbá üzletemberekből
állt össze, és csak az utolsó pillanatban vált egyértelművé, hogy e küldöttség Magyarországra fog
jönni. Hozzátette, hogy mikor egyértelművé vált az érkezésük az országba, akkor ő meghívta az
irániakat Tiszavasváriba, mivel úgy gondolta, hogy Tiszavasvári sokat profitálhat egy ilyen
kapcsolat kialakításából. Elmondta azt is, hogy már korábban is volt egy látogatás Iránba a Jobbik
frakciója részéről, ahol felvetették, hogyha van hajlandóság testvérvárosi kapcsolat kialakítására
valamelyik magyarországi településről, akkor van lehetőség egy ilyen kapcsolat kialakítására. Arról
is tájékozatta a képviselőket, hogy az irániak látogatása egy forintjába sem került az
önkormányzatnak, egy jelképes 5000 forintos reprezentációs ajándékon kívül, mivel minden
költséget az ide érkező vendégek álltak. Azt is mondta, hogy meg lehet nézni újra az interneten az
általa tett nyilatkozatokat, amelyeket a küldöttség látogatásakor tett, mivel ő azokban hangsúlyozta,
hogy a Tiszavasvári és Ardabil közötti testvérvárosi kapcsolat kialakításáról még nem született
testületi határozat. Véleménye szerint azonban nem illik visszautasítani egy olyan küldöttség
ajándékát, amely 30 potenciális befektetőből áll. Hozzátette, hogyha Németországból, vagy a
Felvidékről érkezett volna a küldöttség szerinte akkor is el kellett volna fogadni az ilyen ajándékot.
Azt is mondta, hogy nem ilyen jellegű ajándékra számítottak, azonban annak átadásakor már nem
lehetett testületi ülést összehívni. Elmondta még, hogy volt egy előzetes megkeresés, amit az iráni
nagyköveten keresztül, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Frakcióvezetőjén át aláírtak, de
természetesen testvérvárosi kapcsolat kialakítása csak a Képviselő-testület jóváhagyó döntésével
lehetséges. Szerinte hogyha ezen külföldi kapcsolat kialakításnak eredményeképpen csak egy új
munkahely létesül a városban, akkor az legyen a legnagyobb gond, hogy 2011. október 7-én ilyen
ajándékot fogadott el a város vezetése az irániaktól. Megjegyezte, hogy két-három hatalmas összegű
beruházás látszik máris kialakulni a városban az irániaktól kapott megrendelések eredményeképpen.

Szőke Zoltán képviselő:
Elmondta, hogy ő látott egy olyan televízió interjút, amiben Dr. Fülöp Erik polgármester olvassa fel
az irániaknak magyarul, hogy „Tiszavasvári Ardabil testvérvárosa”. Majd ismét megkérdezte, hogy
jogszerű volt-e a tábla kihelyezése, illetve Dr. Fülöp Erik polgármester előbb említett kijelentése, és
hogy az irániak tudtak-e róla, hogy Képviselő-testületi döntés szükséges a testvérvárosi kapcsolat
kialakításához. Megjegyezte, hogy az emberek azt is mondják, hogy ez a kapcsolatfelvétel is
egyfajta politikai iránymutatás, mivel nem értik, hogy miért kellett pártlogókat kitenni, ha a városról
van szó, és nem a politikáról. Véleménye szerint meg kellett volna előzetesen tárgyalnia a
testületnek ezen testvérvárosi megállapodás megkötését.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Az elhangzottak alapján megállapította, hogy a Jobbik Párt iránymutatása alapján került sor ezen
testvérvárosi kapcsolat kialakítására, és emiatt megkérdezte, hogy „akkor ha a Jobbik azt mondja,
hogy ugorjon a kútba a város, akkor beleugrik?”. Majd megkérdezte, hogy ki készített felvételeket az
iráni küldöttség fogadásakor.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt válaszolta, hogy a helyi és a megyei televízió is készített felvételeket, és reméli, hogy a Forgácsféle üzem elkészültével a 150 plusz munkahely kompenzálja ezeket az esetleges sérelmeket, de
szerinte hasonló helyzetben ő ugyanígy cselekedne. Azt is mondta, hogy ő a város lakossága
érdekében eredményekre törekszik. Majd megemlítette, hogy az előző ciklusban felálló testület is
követett el közigazgatási hibákat, és amióta az új Képviselő-testület működik mindössze egy vagy
két alkalommal éltek törvényességi jelzéssel a Kormányhivatal részéről az önkormányzat felé.
Szőke Zoltán képviselő:
Megkérdezte, hogy mi a helyzet a lakótelep fűtéskorszerűsítésével, mivel jelenleg vannak fűtetlen
lakások, azonban van ahol nagyon nagy a meleg.
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Elmondta, hogy a távhőszolgáltató, tehát az Alkalioda Vegyészeti Gyár Zrt. köteles a szolgáltatást
biztosítani, azonban a lakótelepen élők az önkormányzattal állnak jogviszonyban. Hozzátette, hogy
ezért az önkormányzat megkereste az Alkaloida Vegyészeti Gyárat, mint távhőszolgáltatót, és
kérték, hogy novemberben tájékoztassák őket a kialakult helyzetről, és arról hogy milyen problémák
merültek fel a lakótelep fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban. Megjegyezte, hogy amikor a
kazánokkal kapcsolatos felülépítményekre engedélyt adott az Építési Hatóság az önkormányzatnál
csak akkor adták ki az engedélyt, amikor a társasházak közgyűlései ezzel kapcsolatos döntését
megkapták. Azt mondta, hogy ebben az esetben is megteszi az önkormányzat a szükséges lépéseket,
ahogy például ő is megkereste a Magyar Energia Hivatalt a távhőszolgáltató berendezések
módosításával kapcsolatban, azonban a lakótelepen élőknek is lépéseket kellene tennie,
kommunikálniuk kellene a közös képviselőikkel, társasházi lakógyűléseket kellene összehívni ebben
az ügyben. Elmondta azt is, hogy az önkormányzat későn kapott tájékoztatást az ügyben fennálló
problémákról, és ezért sokáig azt hitték az előbb említett kommunikáció megvan a lakóközösségek
tekintetében. Hozzátette azonban, hogy miután nem megfelelő az információáramlás az üggyel
kapcsolatban, ezért 2011. október 28-án 9 órától a lakótelepen közgyűlést fognak tartani, ahol jelen
lesznek a társasházak közös képviselői, az önkormányzat és az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.
illetékes képviselői is. Elmondta azt is, hogy amíg a kazánok nem működnek rendesen, azokat nem
lehet átadni, amihez lehet, hogy szakembert kell majd kihívni, de olyan kérdések is felmerülnek,
hogy a közös képviselők átvehetik-e egyáltalán a kazánokat, tehát van-e hozzá meghatalmazásuk.
Szőke Zoltán képviselő:
Kérte, hogy az ügyben történő egyeztetések alkalmával legyen jelen egy szakértő az önkormányzat
részéről, mivel a lakótelepen élők nagy része nem szakértője a témának, ezért nincsenek tisztában
vele, hogy mikor mit lehet tenni.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Megjegyezte, hogy a lakótelep fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban olyan feladatokat nem vehet át az
önkormányzat, amihez nincsen jogosultsága.
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Azt mondta, hogy amennyiben jogi illetve műszaki probléma állna fenn a lakótelep
fűtéskorszerűsítése kapcsán műszaki szakértőre, illetve ügyvédre lesz szükség, aminek a költségeit
meg kell fizetni.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Arról tájékoztatott, hogy ő is jelen lesz az Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző által említett
fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos egyeztetés alkalmával. Azt mondta, hogy amikor ez az egész ügy
indult ő megkereste az Alkaloida illetékes képviselőjét, és igyekezett elérni, hogy ne csak a közös
képviselőket értesítsék a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos eseményekről, hanem a lakótelepen élőket
szélesebb körben is. Hozzátette, hogy ő végig próbált közvetíteni az ügyben az érintettek között,
azonban akárhány alkalommal kereste meg a Gyár képviselőjét előrelépés nem történt a lakók
szélesebb körű tájékoztatása tekintetében. Azt is mondta, hogy a Lakászövetkezeten keresztül sem
volt eredményesebb a kapcsolatfelvétel, és most sajnos senkinek sincs pontos információja arról,
hogy hol kellene tartani, és mit kellene tenni az ügyben. Reményét fejezte ki, hogy a korábban
említett egyeztetésen bővebb információkat kapnak a résztvevők a fűtéskorszerűsítéssel
kapcsolatban.
A Képviselő – testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–testületi
ülés között végzett munkájáról.
Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Dr. Fülöp Erik
polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő – testület 8 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
264/2011. (X.27.) Kt. számú
határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
A

34/2011.(II.10.)
35/2011.(II.10.)
38/2011.(II.10.)
49/2011.(III.07.)
50/2011.(III.07.)
76/2011.(III.24.)
142/2011.(VI.23.)
245/2011. (IX.28.)

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kt. sz. határozat
Kt. sz. határozat
Kt. sz. határozat
Kt. sz. határozat
Kt. sz. határozat
Kt. sz. határozat
Kt. sz. határozat
Kt. sz. határozat

Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
2011.
évi
költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület
számára.
Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő – testület 8 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta meg:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
33/2011.(X.28.) önkormányzati
rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1.) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§ (1.) d.)
pontban meghatározott feladatkörében eljárva
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 2.4.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében
illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet
2. sz. melléklete 3.4. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.)
önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. §.
„A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
a) bevételi főösszegét 3 343 053 eFt-ban
b) kiadási főösszegét 3 859 892 eFt-ban
c) hiányát 516 839 eFt-ban állapítja meg.
melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele 1.011.535 eFt, kiadása 1.132.104 eFt.
A költségvetés főösszegén belül:
d) a működési célú bevételeket 2 244 009 e Ft-ban,
e) a működési célú kiadásokat 2 411 660 e Ft-ban,
f) 2010. évi működési pénzmaradványt 85 731 e Ft-ban
g) 2010. évi likviditási hitel visszafizetést 446 805 eFt-ban
h) 2011. évi munkabérhitel visszafizetést 429.221 eFt-ban,
i) 2011. évi munkabérhitel felvétel 429.221 eFt-ban,
j) a működési forráshiányt 167 651 e Ft-ban állapítja meg.
i) A felhalmozási célú bevételeket 584 092 e Ft-ban,
j) a felhalmozási kiadásokat 572 206 e Ft-ban,
a felhalmozási forrástöbbletet 11 886 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.)
önkormányzati rendelet 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hitelek
A 2011. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a Képviselő-testület a
következő hitelek felvételéről dönt:
-

a hiány fedezetére 516.839 eFt működési hitel, 32.413 eFt hosszúlejáratú fejlesztési hitel
és 8.823 eFt felhalmozási célú kölcsön felvételéről. A működési hitel csökkentése
érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására
pályázni kell”

3. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.)
önkormányzati rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Tartalékok
Az önkormányzat a 2011. évi költségvetés tartalékát a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben
12.247 e Ft általános tartalékkal és 8.779 e Ft céltartalékkal hagyja jóvá.„

4. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.)
önkormányzati rendelet 1.3.4.5.6.7.8.9.12.13. melléklete helyébe e rendelet 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
melléklete lép.
5. § (1) Ez a rendelet 2011. október 31. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. november 1. napján hatályát veszti.

Tiszavasvári, 2011.október 27.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. október 28-án
Bundáné Badics Ildikó
jegyző

Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló
16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bundáné Badics Ildikó jegyző
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kérte a rendelet-tervezet címében a kihirdetés napjánál a X. hó utáni zárójelben lévő dátumot 27.
helyett pontokkal kitölteni, mivel a kihirdetés napja későbbi, mint a Képviselő-testületi ülés napja.
Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület
számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.
Bakné Répási Ágnes a Népjóléti és Sport Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület
számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.
A Képviselő- testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta meg:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
34/2011. (XI.02.)
önkormányzati rendelete
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló módosított 1993. évi LVXXIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.16. pontja által biztosított véleményezési
jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.27. pontja által biztosított véleményezési
jogkörében illetékes Népjóléti és Sport Bizottság véleményének kikérésével, a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.4. pontja által
biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:

1.§ A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásokról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2.§ (1) Ez a rendelet 2012. január 01-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2012. január 02. napján hatályát veszti.

Tiszavasvári, 2011. október 27.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2011. november 02-án.
Bundáné Badics Ildikó
Jegyző

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 34/2011. (X.02.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló módosított 1993. évi LVXXIII. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások lakbérének mértékét önkormányzati rendelet
szabályozza.
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Lakásrendelet) 20.§ (1) bekezdése szerint a bérlakások havi bérleti díjának mértékét a Népjóléti és
Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület állapítja meg. A lakásbérleti szerződésekben
rögzítésre kerül, hogy a Képviselő-testületnek joga van a lakbér mértékét évente felülvizsgálni és azt
megemelni.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Az önkormányzati Lakásrendelet felhatalmazása alapján a Képviselő-testület évente
felülvizsgálhatja az önkormányzati lakások lakbérét és azt, amennyiben szükségesnek látja,
megemelheti.
Az Önkormányzat költségvetésére tekintettel szükséges az önkormányzati bevételek növelése, ezért
indokolt a lakbér mértékének - az emelést megelőző év inflációjának mértékével történő - emelése.

1. melléklet a 34/2011. (XI.02.) önkormányzati rendelethez

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló
16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének
1. melléklete
(a Lakásrendelet 20. §-ához)
az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi bérleti díjairól
1.) Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi bérleti díja 2012. január 01-től a
következő:
a./ összkomfortos lakás esetén:
b./ komfortos lakás esetén:
c./ félkomfortos lakás esetén:
d./ komfort nélküli lakás esetén:

232 Ft/m2/hó
215 Ft/m2/hó
90 Ft/m2/hó
78 Ft/m2/hó

.

2.) Költségelven megállapított bérleti díj: 323 Ft/m2/hó
3.) Piaci alapon számított bérleti díj: a pályázati eljárásban ajánlott bérleti díj, amely nem
lehet kevesebb attól, mintha a lakás bérleti díja költségelven kerülne megállapításra.
Tárgy (5.np):Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervéről.
Előadó:
Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős: Graczka István belső ellenőrzési vezető
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a témafelelős Gracka István belső ellenőrzési vezető egyéb
elfoglaltsága miatt jelezte, hogy nem tud jelen lenni a képviselő-testületi ülésen, azonban
amennyiben kérdés merül fel az előterjesztéssel kapcsolatban rövid időn belül megválaszolja azt.
Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik az
előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő- testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
265/2011. (X. 27.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési terve

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó fenntartói ellenőrzési tervét
a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, az önkormányzati
intézmények, valamint a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és
Egészségügyi Központja és a Tiszavasvári Bölcsődéje belső ellenőrzési terveit 2012.
évre vonatkozó belső ellenőrzési terveit a 2.-11. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelő tájékoztatással tudomásul vette.

Határidő: ütemezés szerint

Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVES FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSI TERV 2012. ÉV

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Beszámolási kötelezettség teljesítése, Beszámolók felülvizsgálata 2.1.
Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Tervezés, Feladat áttekintés, Feladat ellátás társaságok által 1.3.
Ellenőrzendő folyamatok
és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)

Azonosított
kockázati tényezők

Az ellenőrzés
típusa *

Az ellenőrzés
ütemezése **

Erőforrás
szükségletek ***

Valamennyi önkormányzati
intézmény
2011.
évi
pénzmaradványának
ellenőrzése

Az
ellenőrzés
célja:
Kimutatott
pénzmaradvány ellenőrzése
Az ellenőrzés módszere: Dokumentumok
vizsgálat, kombinált ellenőrzés
Terjedelme: valamennyi önkormányzati
intézmény
Az ellenőrzött időszak: 2011. évi
beszámolók

Pénzügyi ellenőrzés

2012. március-április

20 nap

A
Tiszavasvári
Közétkeztetési KFT 2011. évi
gazdálkodása
szabályszerűségének
és
gazdaságosságának vizsgálata

Az ellenőrzés célja: A gazdálkodás
szabályozottságával és szabályszerűségével,
a gazdaságos működéssel az alapítás
szerinti
cél
megvalósítása,
az
önkormányzati vagyon védelme.
Az
ellenőrzés
módszere:
Dokumentumvizsgálat
és
helyszíni
ellenőrzés
Terjedelme: a gazdálkodás
Az ellenőrzött időszak: 2011. év

- A pénzforgalmi
adatok
alapján
egyezik-e a beszámoló
pénzmaradványa,
- A pénzmaradványt
feladatelmaradás,
bevételi
többlet,
kiadási megtakarítás,
előirányzattól eltérő
teljesítés
eredményezte-e.
Biztosított-e
az
önkormányzati vagyon
védelme az alapítás
célja
szerinti
tevékenység
végzésével,
a
gazdálkodás
szabályozottságával,
szabályszerű
működtetésével,
a
tevékenység
árbevétele és költségei
tükrében
a
gazdaságossággal,
a
mérlegben
kimutatott
vagyoni
helyzettel és annak
alátámasztásával.

Rendszerellenőrzés

2012. szeptember,
október

20 nap

Tiszavasvári, 2011. október ....

Készítette:

Graczka István
belső ellenőrzési vezető

Ph

Jóváhagyta:

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

Ph.

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
2012. év

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Erőforrások működtetése, Pénzügyi folyamatok lebonyolítása 2.1. Közbeszerzés

Ellenőrzendő folyamatok
és szervezeti egységek
A Polgármesteri Hivatal által
a
KEOP
pályázatokhoz
(unós)
(Gimnázium
és
Hivatal fűtéskorszerűsítése)
lefolytatott közbeszerzések
ellenőrzése

*
**
***

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)
Cél: A szabályszerűség biztosítása
Módszere: Dokumentumok ellenőrzése
Tárgy: A közbeszerzések vizsgálata
Időszak: 2011. év

Azonosított
kockázati tényezők

Az ellenőrzés
típusa *

Az ellenőrzés
ütemezése **

Erőforrás szükségletek
***

A
közbeszerzések
dokumentumai
a
közbeszerzésekről
szóló
2003.
évi
CXXIX. Törvény és a
belső
szabályzat
előírási
szerint
készültek-e.

Szabályszerűségi
ellenőrzés

2012. november

15 nap
1 fő

A 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján.
Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
Az ellenőrzésekhez rendelet becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2011. október 7.

Készítette:

Graczka István
belső ellenőrzési vezető

Ph

Jóváhagyta:

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

Ph.

EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2012. ÉV

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése

Ellenőrzendő folyamatok
és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)

Az belső kontrollrendszer Célja:
Az
intézmény
a
kialakításának
és kontrollrendszer
kialakításával
működésének vizsgálata
működtetésével az intézményi
megvalósításának támogatása

Azonosított
kockázati tényezők

belső Rendelkeznek-e belső
és kontroll szabályzattal,
célok A kontrollkörnyezet
kialakítása, szakmai,
pénzügyi ellenőrzési
Módszere: Dokumentáltság ellenőrzése
nyomvonal elkészült-e
A
kockázatkezelés
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény belső rendje, nyilvántartása,
kontroll rendszerének kialakítása és aktualizálása
működésének vizsgálata
A
megfogalmazott
konrolltevékenységek
Ellenőrzött időszak: 2012. év
alkalmazása, FEUVE
megfelelő működése,
Az információs és
kommunikációs
tevékenységek
nem
megfelelő működése,
Monitoringozzák-e a
belső
kontrollok
működését,
önértékelések, külön
értékelések,
jelentéstételi
rendszerek, a belső
konrollrendszerről
szóló vezetői jelentés
megalapozott-e.

Tiszavasvári, 2011. október 7
Készítette:
Graczka István
Belső ellenőrzési vezető

Ph.

Az ellenőrzés
típusa *

Az ellenőrzés
ütemezése **

Erőforrás szükségletek
***

Rendszerellenőrzés

2012. december

15 nap

Jóváhagyta:

Moravszki Zsoltné
Szervezet vezetője

Ph

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2012. ÉV

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése

Ellenőrzendő folyamatok
és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)

Az belső kontrollrendszer Célja:
Az
intézmény
a
kialakításának
és kontrollrendszer
kialakításával
működésének vizsgálata
működtetésével az intézményi
megvalósításának támogatása

Azonosított
kockázati tényezők

belső Rendelkeznek-e belső
és kontroll szabályzattal,
célok A kontrollkörnyezet
kialakítása, szakmai,
pénzügyi ellenőrzési
Módszere: Dokumentáltság ellenőrzése
nyomvonal elkészült-e
A
kockázatkezelés
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény belső rendje, nyilvántartása,
kontroll rendszerének kialakítása és aktualizálása
működésének vizsgálata
A
megfogalmazott
konrolltevékenységek
Ellenőrzött időszak: 2012. év
alkalmazása, FEUVE
megfelelő működése,
Az információs és
kommunikációs
tevékenységek
nem
megfelelő működése,
Monitoringozzák-e a
belső
kontrollok
működését,
önértékelések, külön
értékelések,
jelentéstételi
rendszerek, a belső
konrollrendszerről
szóló vezetői jelentés
megalapozott-e

Az ellenőrzés
típusa *

Az ellenőrzés
ütemezése **

Erőforrás szükségletek
***

Rendszerellenőrzés

2012. május

15 nap,

Tiszavasvári, 2011. október 7.

Készítette:

Graczka István
Belső ellenőrzési vezető

Ph.

Jóváhagyta:

Halász László
Szervezet vezetője

Ph

TISZAVASVÁRI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2012. ÉV

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése

Ellenőrzendő folyamatok
és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)

Az belső kontrollrendszer Célja:
Az
intézmény
a
kialakításának
és kontrollrendszer
kialakításával
működésének vizsgálata
működtetésével az intézményi
megvalósításának támogatása

Azonosított
kockázati tényezők

belső Rendelkeznek-e belső
és kontroll szabályzattal,
célok A kontrollkörnyezet
kialakítása, szakmai,
pénzügyi ellenőrzési
Módszere: Dokumentáltság ellenőrzése
nyomvonal elkészült-e
A
kockázatkezelés
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény belső rendje, nyilvántartása,
kontroll rendszerének kialakítása és aktualizálása
működésének vizsgálata
A
megfogalmazott
konrolltevékenységek
Ellenőrzött időszak: 2012. év
alkalmazásuk, FEUVE
megfelelő működése,
Az információs és
kommunikációs
tevékenységek
nem
megfelelő működése,
Monitoringozzák-e a
belső
kontrollok
működését,
önértékelések, külön
értékelések,
jelentéstételi
rendszerek, a belső
konrollrendszerről
szóló vezetői jelentés
megalapozott-e

Az ellenőrzés
típusa *

Az ellenőrzés
ütemezése **

Erőforrás szükségletek
***

Rendszerellenőrzés

2012. április

15 nap,

Tiszavasvári, 2011. október 7.

Készítette:

Graczka István
Belső ellenőrzési vezető

Ph.

Jóváhagyta:

Szabó Zoltán
Szervezet vezetője

Ph

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2012. ÉV

Ellenőrzendő folyamatok
és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)

Azonosított
kockázati tényezők

Az ellenőrzés
típusa *

Az ellenőrzés
ütemezése **

Erőforrás szükségletek
***

Az intézmény 2012. évi
gazdálkodásának alakulása
az
előirányzatok
teljesítésének tükrében

Célja:A tervezett előirányzat betartása
Módszere: Dokumentum ellenőrzés
Tárgya: Előirányzatok és teljesítésük
alakulása
Terjedelme: Pénzforgalmi adatok

A
tervezett
előirányzatoktól eltérő
gazdálkodás.
Előirányzatokat
meghaladó kiadások.
Előirányzattól
elmaradó bevételek.
A többletkiadásokra
fedezet
nem
áll
rendelkezésre,
a
Polgármesteri Hivatal
nem
rendelkezik
elegendő tartalékkal a
többletkiadások
finanszírozására,
elmaradó
bevételek
kompenzálására.
Saját
hatáskörű
módosítások
elmaradása,
átcsoportosítási
lehetőségek keresése
intézményen belül.

Pénzügyi ellenőrzés

2012. augusztus

7 nap
1 fő

Ellenőrzött időszak 2012. I. félév

*
**
***

A 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján.
Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
Az ellenőrzésekhez rendelet becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2011. október 7.

Készítette: …

Graczka István
Belső ellenőrzési vezető

Ph.

Jóváhagyta:

Lázár István
Szervezet vezetője

Ph

Hankó László Zeneiskola

7. számú melléklet
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2012. év

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: A saját bevételek tervezése 2.1.
Dokumentáltság 2.2.
Ellenőrzendő folyamatok
és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)

Az intézményi bevételek Célja: A tervezett sajáterő biztosítása és
megállapítása,
tervezése, szabályszerűsége
dokumentálása,
beszedése
szabályszerűségének
Módszere: Dokumentum alapú ellenőrzés
ellenőrzése
Ellenőrzés tárgya: A terv szerinti
teljesítés ás a beszedés
Ellenőrzés terjedelme: Áttekintve és
szúrópróbaszerű
Ellenőrzött időszak: 2011. év

*
**
***

Azonosított
kockázati tényezők

Az ellenőrzés
típusa *

Az ellenőrzés
ütemezése **

Erőforrás szükségletek
***

Törvény és a helyi
rendelet
által
határozták-e meg az
intézményi
térítési
díjakat,
A
beszedésére
jogszabály
szerint
intézkedtek-e,
Az előírt nyilvántartást
szabályszerűen
vezetik-e,
Hátralékok
esetén
megteszik
a
jogszabályi
intézkedéseket.

Szabályszerűségi

2012.

7 nap
1 fő

február

A 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján.
Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2011. október 7.

Készítette:

Graczka István
Belső ellenőrzési vezető

Ph

Jóváhagyta:

Kató László
Szervezet vezetője

Ph

TISZAVASVÁRI VÁROSI KINCSTÁR

8. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2012. év

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Minőségi kritériumok: Pénzügyi háttér kidolgozása és működtetése
Ellenőrzendő folyamatok
és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)

Azonosított
kockázati tényezők

Az ellenőrzés
típusa *

Az ellenőrzés
ütemezése **

Erőforrás szükségletek
***

A
Városi
Kincstár
pénzforgalma
lebonyolításának vizsgálata a
házi pénztár és az intézményi
pénzkezelő
helyek
működésének
figyelembe
vételével a pénzkezelési és a
kötelezettségvállalási
szabályzatok tükrében

Célja: A házi pénztár és az intézményi
pénzkezelő helyek működése során a
kötelezettségvállalási
szabályzatban
foglaltak teljesülése
Módszere: Bizonylatok ellenőrzése
Tárgy: A házi pénztár és az intézményi
pénzkezelő helyek működésének vizsgálata
a
pénzkezelési
szabályzat
és
a
kötelezettségvállalási szabályzat tükrében
Terjedelme: Városi Kincstár és az
intézmények
Ellenőrzött időszak: 2012. év

A
pénzforgalom
lebonyolítása
során
nem teljesíülnek a
FEUVE szabályzatban
előírt kontroll lépések,
melyek
nagy
mértékben növelik a
szabályos
pénzforgalom
megvalósulásának
kockázatát.
A
gazdasági
események teljesítése
során
gazdálkodási
jogosítványok
gyakorlása nem az arra
felhatalmazott
személyek
által
történik vagy teljes
körűek
az
engedélyeztetések

Szabályszerűségi
ellenőrzés

2012. január

15 nap

*
**
***

A 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján.
Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
Az ellenőrzésekhez rendelet becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2011. október 7.

Készítette:

Graczka István
Belső ellenőrzési vezető

Ph.

Jóváhagyta

Krasznainé Dr. Csikós Magdolna
Szervezet vezetője

Ph.

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI KÖZPONT

9. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2012. év

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: A tervezés 3. 1.

Ellenőrzendő folyamatok
és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)

A
kistérségi
normatíva Célja: A törvényes adatszolgáltatás
igénylés és várható teljesítése megvalósulása
a gyógytestnevelés területén
Tárgy: Normatíva igénylés és teljesítés
nyilvántartása

Azonosított
kockázati tényezők

Az ellenőrzés
típusa *

Az ellenőrzés
ütemezése **

Erőforrás szükségletek
***

Nem az érvényes
szabályok szerint kerül
sor
a
normatíva
igénylésére

Szabályszerűségi és
pénzügyi ellenőrzés

2012. szeptember

7 nap

Terjedelme:
az
intézmény
gyógytestnevelés ellátási területe
Ellenőrzött időszak:
2011. szeptember – 2012. augusztus

Tiszavasvári, 2011. október 7.
Készítette:

Graczka István
belső ellenőrzési vezető

Ph.

Jóváhagyta:

Pethő Aliz
szervezet vezetője

Ph

TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA
10. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2012. év
Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Dokumentáltság 1.1 és 2.2.
Ellenőrzendő folyamatok
és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)

Azonosított
kockázati tényezők

Az ellenőrzés
típusa *

Az ellenőrzés
ütemezése **

Erőforrás szükségletek
***

Az intézmény által nyújtott
szociális alapszolgáltatások:
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- idősek nappali ellátása
teljesítmény
mutatóinak,
nyilvántartásainak és térítési
díjainak ellenőrzése

Cél A jogszabályi előírások betartása, a
lehetséges hibák feltárása, javítása.
Módszere: Dokumentumok ellenőrzés
Tárgya:
Szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása
nyilvántartásainak ellenőrzése
Terjedelme: Tiszavasvári, az ellenőrzés
időpontjáig
Az ellenőrzött időszak: 2012. év

A
szolgáltatást
igénybevevő
jogosultsága
dokumentumokkal
alátámasztott-e,
nyilvántartások
vezetése szabályszerűe.
A
szolgáltatásért
fizetett térítési díjak
számítása
szabályszerű-e,
megfizetésük
határidőre
megtörténik-e.
Hátralék felmerül-e,
rendezése.

Szabályszerűségi
ellenőrzés

2012. június-július

1 fő
15 nap

Tiszavasvári, 2011. október 7.

Készítette:

Graczka István
Belső ellenőrzési vezető

Ph.

Jóváhagyta

Dojcsákné Pásztor Erika
Szervezet megbízott vezetője

Ph

TTKT TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDÉJE

11. SZÁMÚ MELLÉKLET
2012. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai:

Dokumentáltság 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3.

Ellenőrzendő folyamatok
és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia
(ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)

Azonosított
kockázati tényezők

Az ellenőrzés
típusa *

Az ellenőrzés
ütemezése **

Erőforrás szükségletek
***

A
gyermekétkeztetés
szabályszerűségének
ellenőrzése

Célja: Az étkeztetés rendjére
vonatkozó
jogszabályok
betartásának vizsgálata
Módszere: Kombinált ellenőrzés
Tárgya:
A
nyersanyagnorma

A gyermekétkeztetés
mennyiségi
és
minőségi
követelménye
betartásra került-e.

Szabályszerűségi
ellenőrzés

2012.
április II. fele

1 fő
7 nap

felhasználása

Terjedelme:
Az
ellenőrzés
időpontja szerinti adatok alapján
Ellenőrzött időszak: 2012. I. n. év
*
**
***

A 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján.
Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tiszavasvári, 2011. október 7.

Készítette:

Graczka István
Belső ellenőrzési vezető

Ph

Jóváhagyta:
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Reznek Istvánné

Ph

Tárgy (6.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a
Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási
Megállapodás módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
Mivel kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem volt Dr. Fülöp Erik
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő –testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
266/2011.(X.27.) Kt. sz.
határozata

a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között
megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Város Önkormányzata
és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között 2009. május 28-án létrejött és a
238/2009. (X.29.), 270/2009. (XI.26.), 307/2009. (XII.22.), 19/2010.(II.11.),
154/2010.(IX.15.), 201/2010.(XI.18.) és a 18/2011.(II.10.) Kt. számú határozatokkal
módosított Közoktatási Megállapodásban foglaltak módosításához az alábbiak szerint
hozzájárul:

1. elfogadja a határozat mellékletét képező Közoktatási Megállapodást módosító
okiratot,
2. ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert a Közoktatási Megállapodás módosító
okiratának aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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266/2011.(X.27.) Kt. sz. határozat
melléklete
Közoktatási Megállapodást módosító okirat

amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám: 15404761-2-15, képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester
önállóan), mint megbízó (továbbiakban Megbízó),
másrészről a Magyarországi Magiszter Alapítvány (4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b.),
képviseli Nagy Levente kuratóriumi titkár, és Csombordi József kuratóriumi tag, mint
megbízott (továbbiakban Megbízott) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek
mellett:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata és a
Magyarországi Magiszter Alapítvány között 2009. szeptember 1. napjától
kezdődően, tíz éves időtartamra, „Közoktatási megállapodás” (továbbiakban:
Közoktatási megállapodás) jött létre.
2. Szerződő felek az 5. sz. mellékletet a jelen módosító okirat mellékletében foglaltakra
módosítják.
3. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják
alá.
Tiszavasvári, 2011……………… hó .… nap

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Megbízó
.............................................................
Képv: Dr. Fülöp Erik
polgármester
Magyarországi Magiszter Alapítvány
Megbízott
…………………………
Képv.: Nagy Levente
Kuratóriumi titkár

…………………………….
Képv.: Csombordi József
Kuratóriumi tag
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Közoktatási Megállapodást módosító okirat melléklete
Óvoda 2011. évi tervezett költségvetése
KIADÁS

éves eFt-ban

Óvoda
Személyi juttatás+járulékok
12fő óvodapedagógus és 6fő dajka
2010. december havi bér
12 fő x 179474 x 11
6 fő x 98573 x 11
12 fő minőségi pótlék

2475474
23690568
6499218
756000

2475
23690
6499
756

Bér összesen:
Csökkentés
Bér mindösszesen

33420
980
32440

TB járulék 27%
járulék csökkentés

9023
265

Járulék mindösszesen:

8758

Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:

41198

Dologi kiadások:
Irodaszer
Szakmai anyagok
Munkaruha
Készlet beszerzés (játék, textiliák stb)
Távközlések
Karbantartás
Tisztítószerek
Szemét szállitás
Egyéb üzemeltetési szolg
Dologi kiadások mindösszesen:
a 2010. évi tervezett összeg 1000eFt
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135
66
33
78
108
180
233
71
96
1000

Kiadások összesítése:
Személyes juttatás

41198

Dologi kiadások
Étkezktetés
115*21nap*375.-=905625.115főx199étkezési
nappalx412.50/adag=9440002
Felnőtt étkeztetés: 550Ft/adag
Étkeztetés összesen
Óvodai kiadások

1000
10346

10345627.-Ft

450
10796
52994

Óvodai bevétel:
Normativa
saját bevétel, alaklamazotti étkezési bevétel

37058
242

Összes bevétel
Bevétel:
Kiadás
Különbözet:
2010.évi önkormányzati támogatás
2011.évi önkormányzati támogatási igény

37300
37300
52994
-15694
18490eFt
15694 eFt
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0

Általános iskolai oktatás 2011. évi tervezett
költségvetése
KIADÁSOK

tény
felhasználás

Iskola:

éves eFt-ban
Személyi juttatások+járulékok: (44 fő ped+2 fő
technikai személy bérktg)
Pedagógusok
2011.évi
tervezett bérköltségei
2010 december bér
6 hó
2 hó
3 hó
Technikai személyek
208640Ft/hóx11hó
Minőségi pótlék 40 fő
Bér összesen:

6575853
45249334
12894796
22624404

6576
45249
12895
22624

2295040

2295

2520000

2520

92159574

92159
3586
787
87786

24883085

24883
968
213

Bér Csökkentés
2011. októberi csökkentés
Bér mindösszesen
Tb járulékok
Tb járulék csökkentése
2011. októberi csökkentés
Tb járulék összesen:
Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:

23702
111488

Dologi kiadások
Irodaszer
Munkaruha, védőruha
Kisértékű eszközök
Tisztitószer
Karbantartó
Egyéb készlet beszerzés
Kommunikáció
Szemét szállitás
Karbantartási
anyagszükséglet
bázis+gázkazán
karbanmtartási
anyagok
250eFt
Orvosi szolg
Tagdij

470
0
89
540
266
219
474
384

560
120
35

Munkábajárás ktg
Gazd és Ügyvitel szolgáltatás
Közbeszerzés
Fel nem sorolt egyéb szolg
Dologi kiadások

901
1890
0
600
6548

Kötött támogatású kiadások
362
fő
x21napx477,5
Ft/adag=3.629 955,-Ft 362 fő
x164napx525,Ft/adag=31.168 200,-Ft
34798155.-

Étkeztetés
Pedag.Továbbképzés
Informatikai eszközök
Tankönyv támogatás
Kötött támogatású kiadások összesen
Iskolai összes kiadás

34798
588
683
4824

40893
158929

Iskolai bevétel:
NORMATIV bevétel
106129989
Saját bevétel, bérbeadás,
felnőtt étkezési bev.
Összesbevétel

106130

Kiadások

158929

Különbözet

0

995
107125

-51804

2010.évi
önkormányzati
támogatás
45095 eFt
2011.évi
önkormányzati
támogatási igény
51804 eFt

Önkormányzati támogatások összesítése:
Iskola
Óvoda

2010. évi
45095
18490

Mindösszesen:

63585
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2011. évi
51 804
15 694
67 498

Óvoda
Költségvetés – Normatív
2011. 01. 01.- 2011. 08. 31.-ig
15.a./ 1-3. nevelési év 139 fő
139 fő 139 x 1,62 11,25 x 2.350.000 = 26.437.500
20
8 hóra eső része

17.625.000.-

16.3./ Kizárólag magyarnyelven folyó roma oktatás
139/2 x 40.000 = 2.800.000.8 hóra eső része

1.866.667.-

17.a/ Kedvezményes étkeztetés
115 fő x 68.000.- Ft. = 7.820.000.8 hóra eső része

5.213.333.-------------------24.705.000.-

2011. szeptember 01.- december 31.-ig
15.a./ 1 – 3 nevelési év 139 fő
138 fő 139x 1,62 11,25 x 2.350.000 = 26.437.500.20
4 hóra eső része

8.813.333.-

16.3./ Kizárólag magyar nyelvű roma nevelés
139/2 x 40.000 = 2.800.000.4 hóra eső része

933.333.-

17.a/ Kedvezményes étkeztetés
115 fő x 68.000.- = 7.820.000.-

2.606.667._______________
12.353.333.-

Normatív támogatás összesen 2011. évben:
Saját bevétel 2011 évben:

37.058.333.242.000,-

Összes bevétel:

37.300.333.-
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Iskola
Normatíva bevétel 2011.01.01.- 2011.08.31.-ig
15.b./ 1 – 2 évfolyami oktatás
112 fő, 112/21 x 1,20, 6,40 x 2.350.000 = 15.040.000.8 hóra eső része

10.026.670.-

15.b./ 3 évfolyami oktatás
59 fő, 59/21 x 1,22, 3,4 x 2.350.000.- = 7.990.000.8 hóra eső része

5.326.667.-

15.b./ 4. évfolyami oktatás
38 fő, 38/21x 1,39, 1,81 x 1,39 = 2,5, 2,5 x 2.350.000.5.875.000.- 8 hóra eső része

3.916.670.-

15.b./ 5-6 évfolyami oktatás
111 fő, 111/23 x 1,55, 4,83 x 1,55 = 7,55
7,49x 2.350.000.- = 17.601.500.8 hóra eső része

11.734.332.-

15.b./ 7. évfolyami oktatás
33 fő, 33/23 x 1,76, 1,43 x 1,76 = 2,52, 2,5 x 2.350.000 =
5.875.000, 8 hóra eső része

3.916.667.-

15.b./ 8 évfolyami oktatás
37/23 x 1,76, 1,61 x 1,76 = 2,83, 2,9x2.350.000.- = 6.650.500.8 hóra eső része =

4.433.667.-

15.g. Iskola otthonos foglalkoztatás
1 – 4 évfolyami oktatás
209 fő 209/21 x 0,27, 9,95 x 0,27 = 2,69, 2,69 x 2.350.000 = 6.321.500.8 hóra eső része
4.214.333.15.g./ Ált. iskola napközis foglalkozás 5-8 évfolyam
65 fő, 65/25 x 0,16, 2,6 x 0,16 = 0,4, 0,4 x 2.350.000 = 940.000.8 hóra eső része

626.667.-

16.2.1.a./Gyógypedegógia nevelés
16.2.1.b./

8 fő

134.400 =

1.075.200, 8 hóra eső része

716.800.-

16.2.1.d./

15 fő

179.200 =

2.688.000, 8 hóra eső része

1.792.000.-
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16.c./ Kizárólag magyarnyelven folyó roma oktatás
390 fő

390/2 = 195
195 x 40.000 = 7.840.000.8 hóra eső része

5.200.000.-

8 hóra eső része

14.144.000.-

Összesen:

66.048.473.-

17.a./ Ingyenes étkeztetés
312 fő x 68.000 = 21.216.000.-

Normatíva 2011. szeptember 01. – december 31.-ig
15.b. 1 – 2 évfolyami oktatás
( 50 + 75 ) = 125, 125/21 x 1,20; 7,14 x 2.350.000 = 16.779.000
4 hóra eső része

5.593.000.-

15.b. 3 évfolyam
37 fő, 37/21 x 1,22, 2,10 x 2.350.000 = 4.935.000
4 hóra eső része
15.b. 4. évfolyam

1.645.000.-

59 fő, 59/21 x 1,39, 3,9 x 2.350.000 = 9.165..000
4 hóra eső része
15.b./ 5. évfolyam

3.055.000.-

37 fő, 37/23 x 1,55, 2,49 x 2.350.000 = 5.851.500
4 hóra eső része
15.b./ 6. évfolyam

1.950.500.-

62 fő, 62/23x1,55, 4,18 x 2.350.000 = 9.823.000
4 hóra eső része

3.274.333.-

15.b./ 7. évfolyam
50 fő 50/23 x 1,76, 2,2 x 1,76 = 3,87, 3,87 x 2.350.000 = 9.094.500
4 hóra eső része

3.031.000.-

15.b./ 8. évfolyam
32 fő, 32/23 x 1,76, 2,45 x 2.350.0000 =5.757.500,4 hóra eső része
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1.919.167.-

15.g. Iskola otthonos foglalkozás 1 – 4 évfolyam
221 fő, 221/21 x 0,27, 10,52 x 0,27 = 2,8; 2,8 x 2.350.000 = 6.580.000.4 hóra eső része

2.193.333.-

15.g. Ált. iskola napközis foglalkozás 5 – 8 évfolyam
65 fő, 65/25 x 0,16, 2,6 x 0,16 = 0,4, 0,4 x 2.350.000 = 940.000
4 hóra eső része

313.333.-

16.2.1a./ Gyógypedagógiai nevelés
16.2.1.b./ 1 fő x 134.4 00 = 1.075.200,- 4 hóra eső része

44.800.-

16.2.1.d./ 12 fő x 179.200 = 2.150.400,- 4 hóra eső része

716.800.-

16.c./ Kizárólag magyarnyelven folytatott roma oktatás
402 fő 402/2 x 40.000 = 8.040.000
4 hóra eső része

2.680.000.-

4 hóra eső része

7.072.000.-

17.a./ Ingyenes étkeztetés
312 fő x 68.000 = 21.216.000

Összesen:

33.487.766

Alap normatíva bevétel:

99.536.239.-

16.ec./ Informatikai fejlesztés feladatok támogatása
393 fő x 1.750.-

687.750.-

17.b./ Tanulók ingyenes tankönyv támogatása
402 fő x 12.000 =

4.824.000.-

8. sz. melléklet: 2.sz./ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés
(12+ 44) 56 fő, 56 x 10.500.-

588.000.-
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3.sz./ Osztályfőnöki pótlék
19 fő, 19 x 26.000.-

494.000.6.593.750.-

Iskola normatíva bevétele összesen:

106.129.989.---------------------------------

Saját bevétel ( bérbeadás, étkezés)

995.000,-

Összes bevétel:

107.124.989.===================
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Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés gépkocsi-tárolók cseréjére vonatkozó szándéknyilatkozatról
magánszemélyek részére
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kérte a határozat-tervezet mellékletét képező szándéknyilatkozat utolsó mondatának törlését, ami a
következő: „Amennyiben a bérlőkijelölési jog visszavételére vonatkozó tárgyalások eredményesen
lezárultak, a döntésről tájékoztatjuk Önt annak érdekében.” Elmondta, hogy ez a mondat tévesen
maradt benne a határozat-tervezetben.
Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és
egy tartózkodással a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Népjóléti és Sport Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára a témafelelős által tett módosítással együtt.
Hozzászólások:
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Azt kérte, hogy a határozat-tervezetben szereplő megállapodás megkötése után, ha felszabadul egy
másik garázs, akkor azt az kapja meg, akitől a mostani döntésével elvette a gépkocsi tárolót a
testület.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az elhangzott hozzászólására reagálva azt mondta, hogy egyetért vele.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő –testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
267/2011. (X.27.) Kt. számú
határozata
gépkocsi-tárolók cseréjére vonatkozó szándéknyilatkozatról magánszemélyek részére
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 80. § (1) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
1.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletében szereplő tartalommal
szándéknyilatkozatot adjon ki Pálóczi László és Pálóczi Lászlóné tiszavasvári lakosok részére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

2.) Felkéri a polgármestert, hogy
a.) a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Pálóczi László és Pálóczi Lászlóné
tiszavasvári lakosokat;
b.) a bérlőkijelölési jog megszerzését követően a két gépkocsi-tároló cseréjére irányuló
előterjesztést ismételten terjessze a Képiselő-testület elé
Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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1. Melléklet a 267/2011. (X.27.) Kt. számú határozathoz

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500, 42/520-556 Fax.: 42/275–000 e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Szándéknyilatkozat

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében és képviseletében tájékoztatom, hogy az
Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában állnak a tiszavasvári 1679/2/A/6 hrsz, valamint a
tiszavasvári 1679/2/A/11 hrsz-ú, a valóságban Tiszavasvári Vasvári Pál u. 6. szám alatti garázs
megnevezésű ingatlanok, azonban ezekre a Honvédelmi Minisztérium rendelkezik bérlőkijelölési
joggal (továbbiakban: HM kijelölésű).
Az Önkormányzatnak szándékában áll fenti garázsok bérlőkijelölési jogát visszavenni a
Honvédelmi Minisztériumtól, és tárgyalásokat folytat a Honvédelmi Minisztériummal annak
érdekében, hogy ezen garázsokkal a lehetőségekhez mérten minél előbb rendelkezhessen.
A bérlőkijelölési jog visszavételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett felek –
Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Honvédelmi Minisztérium - ennek részleteiben
megegyeznek, továbbá a visszavételhez szükséges források is rendelkezésre állnak.
Tiszavasvári Város Önkormányzata a Képviselő-testület 267/2011. (X.27.) Kt. számú
határozata alapján kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben a szükséges források
rendelkezésre állnak és a bérlőkijelölési jog visszavétele megtörténik, ezt követően elcseréli a
tiszavasvári 2852 hrsz-ú ingatlanból Pálóczi László és Pálóczi Lászlóné tiszavasvári lakosok
tulajdonában lévő 7/941-ed – 7/941-ed ingatlan tulajdoni hányadot, összesen 14/941-ed
ingatlan tulajdoni hányadot a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló, de HM
kijelölésű, a valóságban Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. szám alatt található garázsok
(tiszavasvári 1679/2/A/6 hrsz-ú vagy tiszavasvári 1679/2/A/11 hrsz-ú) egyikének 1/1 tulajdoni
hányadával, azzal a kikötéssel, hogy Pálóczi László és Pálóczi Lászlóné vállalják a jelen
pontban körülírt ingatlanok cseréjének időpontjában fennálló értékkülönbözet egyösszegben
történő megfizetését.

Tiszavasvári, 2011. október 27.

Tiszavasvári Város Önkormányzat
képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (8.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a munka- és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű
ellátásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kérte a határozat-tervezetben a megbízási szerződés megkötésének időpontjaként 2011. november
1-től 2012. október 31-ig terjedő időszakot megjelölni, mivel a korábban rögzített 2011. október 24i kezdő időpont már elmúlt.
Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását oly módon, hogy
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a munka és tűzvédelmi feladatok
önkormányzati szintű ellátására nettó 50.000,-Ft/hó megbízási díjért a Feurman Üzembiztonsági,
Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kössön megbízási szerződést.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását oly
módon, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a munka és tűzvédelmi
feladatok önkormányzati szintű ellátására nettó 50.000,-Ft/hó megbízási díjért a Feurman
Üzembiztonsági, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kössön megbízási szerződést.
A napirenddel kapcsolatosan kérdés és hozzászólás a Képviselő – testület tagjai részéről nem
hangzott el, ezért Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta azzal, hogy
a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatának megfelelően a munka
és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátására nettó 50.000,-Ft/hó megbízási díjért a
Feurman Üzembiztonsági, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kössön megbízási
szerződést.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
268/2011. (X.27.) Kt. számú
határozata
A munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a munka és tűzvédelmi feladatok
önkormányzati szintű ellátására a Feuerman Üzembiztonsági Tanácsadó, Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt.-vel (4450 Tiszalök, Kölcsey u. 45.) nettó 50.000,-Ft/hó megbízási díjért köt
megbízási szerződést 2011. november 1. napjától 2012. október 31. napjáig terjedő határozott időre.
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről, valamint a testület
döntéséről tájékoztassa az érintetteket.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik
polgármester
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Tárgy (9. np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a nem lakás célú
felülvizsgálatáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

helyiségek

bérleti

díjának

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Népjóléti és Sport Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Mivel a naprendi ponttal kapcsolatban további kérdés és hozzászólás nem hangzott el Dr. Fülöp
Erik polgármester ez előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
269/2011. (X.27.) Kt. számú
határozata
a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 80. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díját 2012. január 01. napjától a 2011. évi várható inflációinak megfelelő
mértékben, egységesen 3,9 %-kal megemeli.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződések módosításáról.
Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy: (10. np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Báthory u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére
történő használatba adásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület
számára.
Mivel kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem volt, ezért Dr. Fülöp Erik
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
270/2011. (X.27.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére történő használatba adásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 80. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő tiszavasvári 3 hrsz-ú,
valóságban a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti irodaház megnevezésű 462 m2 nagyságú
ingatlant – az ingatlanon található 124 m2 alapterületű irodaházat, valamint a két gépkocsi-tárolóból
álló, összesen 34 m2 nagyságú épületet - 2011. november 01. napjától 2011. december 31.
napjáig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ingyenes
használatába adja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a haszonkölcsön szerződés megkötéséről.
Határidő: 2011. október 30.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

55

Tárgy: (11. np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 2. szám alatti társasház
felújításáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kérte a határozat-tervezetet egy 2. ponttal kiegészíteni, ami a következő: „A Képviselő-testület
elfogadja a Kossuth u. 2. szám alatti társasház alapító okiratának módosítását, tekintettel arra, hogy
az önkormányzati érdekeket nem sért.”
Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
1 tartózkodással a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága többségi igen szavazat hiányában a
határozat-tervezetről nem hozott döntést, azonban 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 2
tartózkodással javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa a társasház felújítását.
Bakné Répási Ágnes a Népjóléti és Sport Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy megkereste őt korábban a társasház képviselője, és ő már akkor is hasznos, jó
elgondolásnak tartotta a ház felújítását, és azt hogy ne gördítsen akadályt a felújítás elé az
önkormányzat. Hozzátette, hogy ezzel együtt az önkormányzatnak nem sok pénze van, és a
Képviselő-testület döntésétől függetlenül is megvalósulhat a szóban forgó beruházás.
Leányvári Attila közös képviselő:
Arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a napirendben szereplő anyaghoz képest a társasház alapító
okiratában módosítások történtek a folyamatban lévő egyeztetések eredményeképpen. Hozzátette,
hogy az épületben élő lakók, továbbá az üzlettulajdonosok két külön gazdálkodási egységet
képeznek, és vannak olyan költségek, amit külön viselnek, azonban a felújítás költségeit együttesen
kell majd viselniük, azzal hogy a két egység egymásnak anyagi kárt, érdeksérelmet nem okozhat.
Példaként említette, hogy a társasháznak folyószámlát kell majd nyitnia a felújítás
finanszírozásakor, amelynek a költségeit szintén mindenkinek arányosan viselnie kell.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy a testületi ülést követő hét csütörtökön előreláthatóan rendkívüli Képviselő-testületi
ülés lesz, amelyen meg tudja tárgyalni a testület a módosított alapító okiratot.
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Leányvári Attila közös képviselő:
Dr. Fülöp Erik polgármester hozzászólására reagálva azt mondta, hogy az általa említett rendkívüli
testületi ülés késői időpontban lesz, mivel 2011. október 28-án fogja tartani a társasház a
közgyűlését, ahol döntés fog születni a testületi ülésen most tárgyalt kérdésekben. Hozzátette, hogy
a felújítás azért vált szükségessé, mivel az épület ilyen állapotában „szégyenfoltja” a városnak, a
beruházás a lakók életkörülményeinek javítására is szolgál, ráadásul attól függetlenül, hogy az
önkormányzat támogatja-e döntésével a felújítást, amennyiben a lakóközösség úgy dönt, az
önkormányzatnak nem lesz más választása, minthogy kifizesse a rá eső részt. Az önkormányzat
részéről jelenleg fizetendő költségelosztással kapcsolatban azt mondta, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások tekintetében a bérlő egy összegben fizeti ki a bérleti díjat, amely
tartalmazza a közös költségeket is.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Megjegyezte, hogy a társasházban lévő önkormányzati lakások esetében azok bérlői külön fizetik a
bérleti díjat, és a közös költséget.
Leányvári Attila közös képviselő:
Bundáné Badics Ildikó jegyző megjegyzésére reagálva azt mondta, hogy ebben az esetben az
önkormányzat számára a felújítás nem jár majd plusz költséggel, mivel a tervek szerint egy
„fundamentás konstrukcióban” a közös költségbe beépítésre kerül a beruházás költsége havi
bontásban. Hozzáfűzte, hogy a beruházás eredménye hogy kevesebb lesz a lakások
energiafelhasználása, ami megtakarítást is eredményez, tehát a fűtés megtakarítás fedezné a
felújítással járó költségek havi összegét. Végül kérte, hogy fontolják meg a képviselők a napirend
előterjesztett tartalommal történő elfogadását támogatják-e vagy sem.
Szőke Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet, a Képviselő-testület 7 fővel továbbra is
határozatképes maradt.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Elmondta, hogy a képviselők, most sok új információt kaptak, amelyről csak abban az esetben tud
dönteni a testület, ha az írott előterjesztés formájában kerül eléjük. Megjegyezte azt is, hogy az
önkormányzat anyagi helyzete nem túl jó ugyan, azonban az is egy gesztus, hogy támogatja a
társasház felújítását a testület. Megállapította, hogy azt is meg kellene vizsgálni, hogy a lakók által
fizetett közös költségbe be lehet-e építeni a felújítás költségeit, és ily módon át lehet-e hárítani az
önkormányzati lakások bérlőire ezen költségek megfizetését. Véleménye szerint, mivel ez a
felújítás a fő szerkezeti elemek karbantartását jelenti, ami a tulajdonos kötelezettsége, ezért nem
biztos, hogy átháríthatók a felújítással járó költségek a bérlőkre.
Leányvári Attila közös képviselő:
Kérte, hogy a társasház 2011. október 28-án megtartott közgyűlésén legyen jelen az önkormányzat
részéről egy olyan személy, aki véleményezni tudja az ott elhangzottakat, azzal együtt, hogy
természetesen döntési joggal a Képviselő-testület bír. Hangsúlyozta, hogy még nem tudják, hogy
mennyi lesz pontosan az az összeg, amit a felújításra kell majd felvenni, mivel a vállalkozóval
folyamatos egyeztetések zajlanak, de persze a cél, hogy minél kevesebbet kelljen fizetniük. Végül
utalt rá, hogy a testület nemrégiben fogadta el egy másik társasház felújításának finanszírozását, és
lehet, hogy negatívan fogják értékelni az emberek, hogy az egyik felújítást támogatja az
önkormányzat, a másikat pedig nem.
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Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Azt mondta, hogy természetesen az önkormányzat érdeke is, hogy minél kevesebbet kelljen fizetni
a felújításért, és hogy megszépüljön az épület annak eredményeképpen. Hozzátette azonban, hogy a
közös képviselő által említett korábbi Képviselő-testületi döntést nem lehet összehasonlítani a most
tárgyalt napirendben szereplő felújítással. Magyarázatképpen elmondta, hogy a korábbi esetben az
érintett társasház bejárati ajtójának cseréjéről volt szó, amely – tekintettel arra, hogy a társasházban
már csak egy önkormányzati lakás van - 60 e forint összegben érintette az önkormányzatot, míg a
mostani esetben hat önkormányzati lakásról, és egy üzlethelyiségről van szó, és több százezer
forintról, amit majd ki kellene fizetnie az önkormányzatnak. Megállapította azt is, hogy nem
gondolja, hogy bármi probléma lehet a napirend előterjesztett tartalommal történő elfogadásával,
mivel önkormányzati támogató döntés nélkül is meg fog valósulni a felújítás, amennyiben a
lakógyűlésen úgy döntenek.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt javasolta, hogy az alapító okirat módosítását hozzák vissza az általa korábban említett
rendkívüli testületi ülésre, és arról most ne történjen szavazás.
Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt, Dr. Fülöp Erik
polgármester az eredeti előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal és 5 tartózkodással az előterjesztésről
nem hozott döntést.
Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy a
képviselő-testület támogatja a Tiszavasvári Kossuth u. 2. szám alatti társasház felújítását.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodással az előterjesztésről
nem hozott döntést.
Ezután az Egyebek napirendi pont megtárgyalása következett.
Tárgy (12.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az autóbusszal végzett közúti személyszállítás végzéséről
szóló közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
1 tartózkodással a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
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Ráduly Sándorné Dombrádi Erzésbet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
271/2011. (X.27.) Kt. számú
határozata
Az autóbusszal végzett közúti személyszállítás végzéséről szóló közszolgáltatási szerződés
közös megegyezéssel történő módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (2) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva a Tiszavasvári Város
Önkormányzata és Aranyi Tours Kft. jogelődje Aranyi István Zoltánné között 2007. szeptember 28án létrejött és a 246/2008. (XI.27.), 84/2010.(IV.29.), 5/2011. (I.20.) Kt. számú határozatokkal
illetve 2011. február 07. napján kelt okirattal módosított Közszolgáltatási szerződésben foglaltak
módosításához az alábbiak szerint hozzájárul:
1. elfogadja a határozat-tervezet mellékletét képező Közszolgáltatási szerződést, módosító
okiratot,
2. ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert a Közszolgáltatási szerződés módosító
okiratának aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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271/2011.(X. 27.) Kt. sz. határozat melléklete

Közszolgáltatási szerződést módosító okirat
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4., adószám: 15404761-2-15, képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester önállóan), mint
megbízó (továbbiakban Megbízó),
másrészről Aranyi Tours Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4440 Tiszavasvári, Szilágyi út
15/A, adószám: 12444500-2-15, képv. Aranyi István Zoltán), mint szolgáltató (továbbiakban
Szolgáltató) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy Tiszavasvári város közigazgatási területén az
autóbusszal végzett helyi személyszállítást 2012. szeptember 30-ig Közszolgáltatási
szerződés alapján az Aranyi Tours Kft. végzi.
2. Szerződő felek a Közszolgáltatási szerződés 8. pontját az alábbiakra módosítják:
A Megbízó a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése esetén 2011. évben a 6.564.600,-Ft
helyett 6.364.600,-Ft-ot biztosít a Szolgáltatónak önkormányzati támogatásként, úgy hogy
november és december hónapokban, havi 447.057,- Ft-ot fizet, a 2012. január 01. napjától
2012. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra pedig 4.023.513,-Ft-ot biztosít a
Szolgáltatónak önkormányzati támogatásként. Megbízó a 2012. január 01. és 2012.
szeptember 30. napja között fizetendő önkormányzati támogatásnak az 1/9-ed részét minden
hónap 10. napjáig fizeti ki. Szolgáltató jogosult továbbá a bérlet- és jegyértékesítésből
származó bevételre, valamint az ehhez kapcsolódó állami támogatásokra, ideértve a
fogyasztói árkiegészítést. Az Önkormányzati támogatás összege 2009. január 1-jétől évente
a KSH által megállapított infláció mértékével növekedhet. Menetrend módosítás esetén
felülvizsgálják a 8. pontot.
A Megbízó által igényelt közszolgáltatás egyetlen vonalra korlátozódik és a Szolgáltató nem
jogosult veszteség-kiegyenlítésre.
3. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Tiszavasvári, 2011……………… hó .… nap

…………………………………

……………………………….

Dr. Fülöp Erik polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében, mint Megbízó

Aranyi István Zoltán ügyvezető
Aranyi Tours Kft.
képviseletében, mint Szolgáltató
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Hozzászólások:
Dr. Tóth Marianna osztályvezető:
Arról tájékozatott, hogy a Kabay János vállalkozói díjra jelölés leadási határideje 2011. november
30. Elmondta, hogy ezt a díjat a Képviselő-testület Tiszavasvári Város gazdaságának fejlesztésében,
gazdasági érdekeinek előmozdításában, a város ismertségének növelésében, valamint munkahelyek
teremtésében tárgyévben kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytató vállalkozásnak
adományozhatja.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Elmondta, hogy a város vezetése korábban azt az ígéretet tette, hogy a vállalkozók
építményadójával kapcsolatban további egyeztetéseket fognak lefolytatni. Megkérdezte, hogy erre
mikor fog sor kerülni. Ezután megjegyezte, hogy olyan ígéret is volt, hogy a magánszemélyek
kommunális adójával kapcsolatban változtatások várhatók az arányos közteherviselés megvalósítása
érdekében. Jelezte továbbá, hogy az egyik tiszavasvári vállalkozó sértve érezte magát amiatt, hogy
az építményadóval kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási osztálya
nem közvetlenül vele, hanem a könyvelőjével vette fel a kapcsolatot, holott az adót a vállalkozónak
kell megfizetnie, és nem a könyvelőnek.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Az építményadóval kapcsolatban azt mondta, hogy az erre vonatkozó jogszabályt minden
érintettnek ismernie kell, és az hogy egy tájékoztatás esetlegesen hova érkezik meg, az nem
mérvadó ebben az esetben.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Lakossági megkeresés alapján kérte, hogy vizsgálják meg az önkormányzatnál, hogy a Szentmihály,
illetve az Attila téren elhelyezett, a kocsik behajtását akadályozó betonoszlopok mennyire
szabályosak, mivel volt olyan járókelő, aki elesett bennük. Kérte továbbá, hogy a Városháza előtti
téren, a parkban lévő Ádám Lajos által faragott kopjafát javítassa meg az önkormányzat, mivel az
korhad, és már nagyon rossz állapotban van, s ha nem tesznek vele semmit, teljesen tönkre fog
menni. Ezután elmondta, hogy Gombásné Veres Zsuzsanna gyűjtést szervezett azzal a céllal, hogy a
Pethe Ferenc számára felállított obeliszket helyrehozzák, és ez 600 e forintba kerülne. Hozzáfűzte,
hogy ebből az összegből Szilágysomlyó Önkormányzata és lakossága már 400e forintot felajánlott
és kérték, hogy a maradék összeget Tiszavasvári adja hozzá a megvalósításhoz. Végül azt mondta,
hogy tudomása szerint a Tiszavasváriban élők már 90 e forintot adományoztak erre a célra.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Elmondta, hogy az Egészségnapon felé is érkeztek jelzések a lakosság részéről a város két központi
terén elhelyezett „bosszantókkal” kapcsolatban, ezért azt mondta, hogy meg fogják nézni, hogy mik
a pályázati kiírásban szereplő magasságok, és hogy ezek a betonoszlopok megfelelnek-e annak,
illetve a jogszabályi előírásoknak.
Sipos Ibolya képviselő:
Pethe Ferenc obeliszkjével kapcsolatban azt mondta, hogy ez a gyűjtés már tavasszal elkezdődött,
és már ekkor megkeresték ezzel kapcsolatban Dr. Fülöp Erik polgármester urat, aki megígérte, hogy
amennyiben lesz rá lehetősége az önkormányzat támogatni fogja a helyreállítást. Megemlítette,
hogy tudomása szerint Tiszavasvári mellett Keszthelyen is gyűjtenek erre a célra, mivel Pethe
Ferenc munkássága ide is nagymértékben kötődik.
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Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Elmondta, hogy 2011. október 24-én azt a tájékoztatást kapták, hogy képviselők, valamint külső
szakértők számára költségtérítés címén nem történt kifizetés 2011. harmadik negyedévében. Ehhez
kapcsolódva megkérdezte, hogy egyéb jogcímen történt-e kifizetés külső szakértő számára az
önkormányzatnál.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
A feltett kérdésre válaszolva azt mondta, hogy ilyen kifizetés nem történt, de erről írásban is
tájékoztatni fogják a képviselőket. A vállalkozók kommunális adójával kapcsolatban elmondta,
hogy terveznek egy egyeztetést a témakörben a vállalkozókkal, amire eddig azért nem került sor,
mert Bánszkiné Mészáros Irén a helyi vállalkozók egyesületének képviseletében jelzéssel élt az
önkormányzat irányába, mely szerint az építményadóról szóló önkormányzati rendeletben szereplő
egyik jogszabályhely nem megfelelő, és erre tekintettel az önkormányzat nem jogosult az újonnan
bevezetett adó beszedésére. Azzal folytatta, hogy az ügyben az önkormányzat törvényességi
felügyeletét ellátó szervhez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz fordultak, ahol
szóbeli tájékoztatást követően azt mondták, hogy néhány napon belül írásbeli választ küldenek az
előbb említett észrevételre. Elmondta azt is, hogy írásbeli válasz azóta sem érkezett, és csak ezt
várják, hogy a vállalkozókkal az egyeztetést lefolytassák az említett adó ügyében. Végül azt
mondta, hogy a Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő által felvetett többi ügyet meg
fogják vizsgálni.
Sipos Ibolya képviselő:
Megkérdezte, hogy van-e már valami fejlemény az ABC parkolójában lévő szórakozóhely túl
hangos zenéjével, valamint az Ifjúsági utcán lévő zebra felfestésével kapcsolatban.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt válaszolta, hogy egy zebra kihelyezése hosszabb folyamat.
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
A szórakozóhely működésével kapcsolatban azt válaszolta, hogy egy ilyen ügyben az az eljárás
menete, hogy mindenkinek küldenek egy nyilatkozatot, aki kezdeményezte az eljárást, és ez a
nyilatkozat azt tartalmazza, hogy visszavonja-e a korábban tett kérelmét, vagy kiegészíti azt. Arról
tájékoztatott, hogy ebben az ügyben a kezdeményezők közül egy ember kivételével mindenki
visszavonta a kérelmét. Hozzáfűzte azt is, hogy a rendőrhatóság tájékoztatása szerint a zene nem
olyan hangos a szórakozóhelyen, hogy az zavaró lenne, továbbá az önkormányzat részéről is voltak
kint a helyszínen, és érzékszervi észlelés alapján nem volt megállapítható, hogy zavaró a hangerő.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megjegyezte, hogy a választások óta havonta legalább kettő testületi ülést tartanak, és megkérdezte,
hogy nem lehetne-e kevesebb, mivel akik dolgoznak a képviselők közül nem biztos, hogy részt
tudnak venni az ülésen. Azt is megkérdezte, hogy kötelező-e bizottsági ülést tartani a rendkívüli
Képviselő-testületi ülés előtt.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Tájékozatott arról, hogy sok esetben a közbeszerzési eljárás határideje miatt kellett összehívni a
testületi ülést, ahogy november elején is az önkormányzat folyószámlahitel-szerződésének
közbeszerzési eljárása miatt kell majd összeülnie a képviselőknek. Azt is mondta, hogy
természetesen igyekeznek arra, hogy minél kevesebbszer kelljen rendkívüli testületi ülést tartani,
továbbá, hogyha valami miatt összeülnek a képviselők, akkor az aktuális kérdések megtárgyalásra
kerüljenek, és nem várnak vele a rendes testületi ülés időpontjáig. Megjegyezte, hogy a
Polgármesteri Hivatal dolgozóira is megnövekedett adminisztratív terhet ró a testületi ülések nagy
száma.
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Elmondta azt is, hogy a rendkívüliség fogalma azt feltételezi, hogy nem biztos, hogy bizottsági ülést
tudnak tartani a rendkívüli testületi ülés előtt, azonban nagy horderejű kérdések esetében
igyekeznek összehívni a véleményező bizottságokat. Hozzáfűzte, hogy az természetesen más
kérdés, hogy a határozatképesség megvan-e ilyen rendkívüli esetben.
Császár József alpolgármester:
Azt mondta, hogy az önkormányzati dolgozók magas színvonalú munkavégzését jelzi, hogy kevés
hozzászólás volt a napirendi pontokhoz.
Papp Mária képviselő:
Megkérdezte, hogy van-e rá lehetőség, hogy a város egyik csomópontjában a Postával szemben a
Sarki Delikátesz nevű üzlet előtt korlátozza az önkormányzat a biciklisek forgalmát a kerékpárúton,
mivel ott sokan járnak autóval, továbbá gyalog is, ezért nagyon veszélyes az a csomópont.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt válaszolta, hogy megnézik mit lehet tenni.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Elmondta, hogy nem biztos hogy tudnak változtatni azon rész forgalmán, mivel építési engedély
köteles.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester
bezárta, a Képviselő – testület zárt üléssel folytatta munkáját.

k.m.f.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

63

