JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2011. december 15-én Tiszavasvári
testületének nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Város

Önkormányzata

Képviselő-

Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Csócsics
Gordon, Bakné Répási Ágnes, Papp Mária, Ráduly Sándorné Dombrádi
Erzsébet, Szőke Zoltán, Szakolczai Attila, Tóthné Nácsa Irén és Tóth Zsolt
képviselők.

Távol maradtak: Palló Sándor és Sipos Ibolya képviselők.
Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna
aljegyző, Girus András osztályvezető, Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Csikós László Márk
Építési irodavezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Petruskáné Dr. Legeza Tímea
Vagyongazdálkodási csoportvezető, Kabai Jakabné köztisztviselő, Harasztiné Gorzsás Ildikó
köztisztviselő, Deli Zoltán köztisztviselő, Szabó Zoltán intézményvezető, Gaszperné Román
Margit a Nyírvidék Tiszk Nonprofit Kft. és a Nyírségi Szakképzés- szervezési Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nagykovácsi János gazdasági vezető a „KeletKörnyezet” Kft. részéről, Ollé Sándor a „Kelet-Környezet” Kft. részéről, Dr. Éles J. Viktória
közbeszerzési szakértő, Krasznainé Dr. Csikós Magdolna Városi Kincstár intézményvezető,
Gáll Antalné Közétkeztetési Nonprofit Kft ügyvezető, Dojcsákné Pásztor Erika TITKIT
SZESZK intézményvezető-helyettes, Szabó András a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője, Pethe
Sándorné a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének vezetője, Leithi
Vilmos East Milk Kft. ügyvezetője, Pogácsás Ágnes ügyvezető a Tiszavasvári Strandfürdő Kft.
részéről, Girincsi Sándor SZESZK gazdasági vezető, Reznek Katalin Marianna a Ruzsin
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Némethy Róbert és Kozák Vilmos a Tender Terv Kft.
részéről, Kutykó Róbert TISZK gazdasági vezető és dr. Köblös Ibolya jegyzőkönyv-vezető.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen. Kérte,
hogy Egyebek között kerüljön megtárgyalásra a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál
Iskolai Egységében melegítőkonyha és ebédlő kialakításáról szóló, valamint óvoda felújítása
érdekében pályázat benyújtásáról szóló, továbbá termálvíz hőenergiájának hasznosításáról szóló
napirendi pontok. Ezután kérte, hogy az ülésen megjelent vendégekre tekintettel a meghívóban
feltüntetett napirendi pontok közül a 16., 13., 25., 24., 10., 8., 9., 18. pontok megtárgyalását
követően az Egyebek közé felveendő termálvíz hőenergiájának hasznosításáról szóló napirendi
pont kerüljön megtárgyalásra, majd az 1., 2., 3., 20. napirendek, ezt követően pedig az eredetileg
meghirdetett sorrendben haladjanak. Végül kérte, hogy a két testületi ülés közötti beszámolója
az ülés legvégén, Egyebek között hangozzon el, mivel a novemberi, rendes testületi ülésen
ígéretet tett, hogy beszámol a képviselőknek a Kínában tett látogatásáról, ami hosszabb
lélegzetvételű lenne.
A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt
sorrendjét.
Tárgy (1.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 10 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
303/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
A 87/2011.(IV.21.)
172/2011.(VII.21.)
176/2011.(VII.21.)
189/2011.(VII.21.)

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

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék
TISZK Nonprofit Kft., valamint a Nyírségi Szakképzés - szervezési
Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági megállapodások megkötéséről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Deli Zoltán köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezetek elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezetek elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Ráduly Sándorné Domrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezetek elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
Mivel kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő – testület 10 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
304/2011. (XII. 15.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. közötti
közhasznúsági megállapodásról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. A NYÍRVIDÉK TISZK Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznúsági megállapodást jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. felkéri a polgármestert a közhasznúsági megállapodás aláírására.

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

Határidő: 2011. december 31.
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304/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozat melléklete
KÖZHASZNÚSÁGI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről: a Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4.; képviselő: Dr. Fülöp Erik polgármester– a továbbiakban:
Önkormányzat,
másrészről a Nyírvidék TISZK – Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Integrált
Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53., képviselő: Gaszperné Román Margit ügyvezető) –
a továbbiakban: Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.
között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
I.

Előzmény

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
95/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozatával, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése és Nagykálló Város Önkormányzata a Nyírvidék TISZK Kht. 1. számú
alakuló taggyűlésén megalapította a Nyírvidék TISZK Kht-t olyan közfeladatok
ellátására, amelyekről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
(továbbiakban Ötv.) 8.§ (1) bekezdése szerint a város önkormányzata gondoskodik.
2. Az alapítók jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társaságot hoztak létre 2005.
május 10. napján. A társaságot a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása és
üzemeltetése céljából, illetve ennek útján az alapító tagok fenntartásában működő
szakképző intézmények irányításának hosszú távú összehangolása céljából hozták létre.
3. A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. (továbbiakban: Ksztv.)
26.§ c) 4. pontjában megfogalmazott nevelési és oktatási, képességfejlesztési és
ismeretterjesztési közfeladatokat lát el.
4. Az alapítók 2005. október 20-án konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek,
melyben kifejezték azon szándékukat, hogy a projekt megvalósítása érdekében a jövőben
is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját
anyagi eszközeikkel biztosítják.
5. A szerződő felek rögzítik, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
304/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá a Nyírvidék TISZK – NyíregyházaNagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék – Térségi Integrált Szakképző Központ
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznúsági megállapodást.
II.
A szerződő felek a Ksztv. 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi közhasznúsági megállapodást
kötik:
II.1. A szerződés időtartama
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre, 2012.
január 01. napjától 2012. december 31-ig terjedő időszakra kötik.
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II.2. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. feladatai
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. az
Ötv., a Ksztv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján vállalja
az alábbi közhasznú tevékenységek folyamatos ellátását:
2. Fő tevékenysége:
- Szakmai középfokú oktatás,
A partnerintézmények tanulói számára biztosítja az iskolarendszerű képzésben a
szükséges szakmai gyakorlati képzést a Központi Képzőhelyeken.
3. A társaság közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pont alapján:
- 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 3.: Tudományos tevékenység, kutatás;
- 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 4.: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és
ismeretterjesztés;
- 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 5.: Kulturális tevékenység;
- 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) 18.: Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is
– és kapcsolódó szolgáltatások.
II.3. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mindenkori éves támogatás összege a
Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. üzleti tervében elfogadott és az Önkormányzat
költségvetési rendeletében jóváhagyott összeg.
2. Az üzleti terv bevételi oldalát az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatás,
normatíva és egyéb állami támogatás, valamint a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. saját
bevétele képezi. Saját bevételnek számít a Kft. vállalkozási tevékenységéből származó
jövedelme azzal, hogy a társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladatfinanszírozást gazdasági évenként
külön megállapodásban rögzítik. A feladatfinanszírozási megállapodás megkötéséhez az
Önkormányzat jelen megállapodással hozzájárul.
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mindenkori támogatás összegéről a
legkésőbb tárgyévet megelőző év november 30. napjáig kötelesek egyeztetést
kezdeményezni.
5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat által jóváhagyott
Számviteli Szabályoknak megfelelően a támogatás összegét részletekben, havi
ütemezésben a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátja banki átutalás
útján legkésőbb a támogatással érintett naptári év december 31-ig.
6. A Kft. a támogatás összegének zavartalan megállapítása érdekében köteles előzetes
üzleti tervét az Önkormányzat éves költségvetésének tárgyalása előtt legalább 30 nappal
benyújtani.
II.4. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. ellenőrzése
1. Az Önkormányzat az Ötv., valamint jelen megállapodás alapján jogosult és köteles a
Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére.
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2. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. a kapott támogatás felhasználásáról, a tevékenység
egészéről a tárgyévre vonatkozóan közhasznúsági jelentést és beszámolót készít, melyet
tájékoztató jelleggel a Polgármester elé terjeszt a következő év május 31-ig.
3. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. a Tiszavasvári Város Önkormányzatától kapott
támogatás felhasználásáról részletes szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet a
Polgármester elé terjeszt a következő év május 31-ig.
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. részére
biztosított támogatások felhasználásának pénzügyi ellenőrzésére a Polgármester, illetve
meghatalmazottja jogosult.
III.
Vegyes és záró rendelkezések
1. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben közöttük bármely kérdésben vita merül fel,
úgy azt megkísérlik békés úton rendezni. Ennek érdekében bármelyik fél egyeztetést
kezdeményezhet a jelen megállapodásban foglalt valamennyi igényének érvényesítése
végett. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a felek
jogosultak igényüket polgári peres úton bíróság előtt érvényesíteni.
2. A szerződő felek jogosultak a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – legalább 30
napos határidővel, de legkorábban az adott tanév végén a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően – a megállapodást felmondani.
3. Az Önkormányzat jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha a
Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. jelen megállapodás II.2.3. pontjában foglalt közhasznú
feladatok folyamatos ellátását bármely okból nem teljesíti.
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben a hatályos Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. A Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés teljesítésének
lejártakor vizsgálja a jelen szerződés teljesítésének tapasztalatait így különösen a
közhasznúság ellátásával összefüggésben végzett gazdasági tevékenység minőségét és
hatékonyságát.
A szerződő felek jelen okirat elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.
Tiszavasvári, 2011. december …..
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében

Nyírvidék TISZK
Nonprofit Kft. képviseletében

Dr. Fülöp Erik
polgármester
Ellenjegyezte:
Bundáné Badics Ildikó
jegyző

Gaszperné Román Margit
ügyvezető
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A Képviselő – testület 10 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
305/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.
közötti közhasznúsági megállapodásról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel
kötött közhasznúsági megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2. felkéri a polgármestert a közhasznúsági megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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305/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozat melléklete
KÖZHASZNÚSÁGI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről: a Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4.; képviselő: Dr. Fülöp Erik polgármester– a továbbiakban:
Önkormányzat,
másrészről a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53., képviselő: Gaszperné Román
Margit ügyvezető) – a továbbiakban: Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.
között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
I.

Előzmény

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
29/2008. (II.14.) Kt. sz. határozatával kifejezte azon szándékát, hogy több taggal együtt
közös szakképzés szervezési társaságot hoz létre a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 89/B. § (13) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.
törvény 2. § (6) bekezdése, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény alapján.
2. Az alapító tagok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek
megfelelően, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. (továbbiakban: Ksztv.)
törvény alapján, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §
rendelkezéseivel, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §
rendelkezéseivel összhangban közhasznú, közszolgáltató feladatok ellátására
kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban:
Társaság) alakítását határozták el.
3. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 69/2008. (III.20.) Kt. sz.
határozatával fogadta el a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. társasági szerződését.
4. Az alapítók jogi személyiséggel rendelkező közhasznúsági társaságot hoztak létre 2008.
május 8-án. A Társaság tevékenységi területén igyekszik elősegíteni a munkaerő-piac
igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását.
Célja a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi
munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése, összehangolt – az érdekelt és érintett
felek egyetértésén alapuló – szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a
koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása,
továbbá a szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése.
5. a Társaság a Ksztv. 26. § c) pont 4. alpontja szerinti „nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés”, a 11. alpontja szerinti „hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése”, valamint a 18. alpontja szerinti
„munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
– ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások” tevékenységeket,
mint közhasznú tevékenységet végzi.
II.
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A szerződő felek a Ksztv. 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi közhasznúsági megállapodást
kötik.
II.1. A szerződés időtartama
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre 2012.
január 01. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszakra kötik.
II.2. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. feladatai
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Nyírségi Szakképzés-szervezési
Nonprofit Kft. a Ksztv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
alapján vállalja az alábbi közhasznú tevékenységek folyamatos ellátását:
2. A Táraság főtevékenysége TEÁOR szerinti besorolásban:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
A Társaság közhasznú tevékenységei:
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52. Kulturális képzés
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
II.3. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mindenkori éves támogatás összege a
Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. üzleti tervében elfogadott és az
Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott összeg.
2. Az üzleti terv bevételi oldalát az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatás,
normatív és egyéb állami támogatás, valamint a Kft. saját bevétele képezi. Saját
bevételnek számít a Kft. vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme azzal, hogy a
társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezheti.
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladatfinanszírozást gazdasági évenként
külön megállapodásban rögzítik. A feladatfinanszírozási megállapodás megkötéséhez az
Önkormányzat jelen megállapodással hozzájárul.
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mindenkori támogatás összegéről
legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig kötelesek egyeztetést
kezdeményezni.
5. az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat által jóváhagyott
Számviteli Szabályoknak megfelelően a támogatás összegét részletekben, havi
ütemezésben Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátja
banki átutalás útján legkésőbb a támogatással érintett naptári év december 31-ig.
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6. A Kft. a támogatás összegének zavartalan megállapítása érdekében köteles előzetes
üzleti tervét az Önkormányzat éves költségvetésének tárgyalása előtt legalább 30 nappal
benyújtani.
II.4. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. ellenőrzése
1. Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint
jelen megállapodás alapján jogosult és köteles a Nyírségi Szakképzés-szervezési
Nonprofit Kft. működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére.
2. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. a kapott támogatás felhasználásáról, a
tevékenység egészéről a tárgyévre vonatkozóan közhasznúsági jelentést és beszámolót
készít, melyet tájékoztató jelleggel a Polgármester elé terjeszt a következő év május 31ig.
3. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft., a Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületétől kapott támogatás felhasználásáról részletes szakmai és pénzügyi
beszámolót készít, melyet a Polgármester elé terjeszt a következő év május 31-ig.
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Nyírségi Szakképzés-szervezési
Nonprofit Kft. részére biztosított támogatások felhasználásának pénzügyi ellenőrzésére a
Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.
III.
Vegyes és záró rendelkezések
1. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben közöttük bármely kérdésben vita merül fel,
úgy azt megkísérlik békés úton rendezni. Ennek érdekében bármelyik fél egyeztetést
kezdeményezhet a jelen megállapodásban foglalt valamennyi igényének érvényesítése
végett. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a felek
jogosultak igényüket polgári peres úton bíróság előtt érvényesíteni.
2. A szerződő felek jogosultak a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – legalább 30
napos határidővel, de legkorábban az adott tanév végén a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően – a megállapodást felmondani.
3. Az Önkormányzat jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha a Nyírségi
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. jelen megállapodás II.2.2. pontjában foglalt
közhasznú feladatok folyamatos ellátását bármely okból nem teljesíti.
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben a hatályos Ptk. Rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés teljesítésének
lejártakor vizsgálja a jelen szerződés teljesítésének tapasztalatait, így különösen a
közhasznúság ellátásával összefüggésben végzett gazdasági tevékenység minőségét és
hatékonyságát.
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A szerződő felek jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.
Tiszavasvári, 2011 december ……
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében

Nyírségi Szakképzés-szervezési
Nonprofit Kft. képviseletében

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Gaszperné Román Margit
ügyvezető

Ellenjegyezte:

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba
adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kabai Jakabné köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat – tervezetek elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodással javasolja a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet
vállalkozásba adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről szóló határozat –
tervezet elfogadását, míg 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással javasolja a
Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához ismételt közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról szóló határozat – tervezet elfogadását a Képviselő – testület számára.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága határozatképtelen volt, ezért
az előterjesztésről nem született döntés.
Mivel kérdés, hozzászólás a Képviselő-testület tagjai részéről nem volt, dr. Fülöp Erik
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő- testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
306/2011. (XII.15.) Kt. számú
Határozata
A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményéről

1./ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Tiszavasvári Többcélú
Kistérségi Társulási Tanácsnak a „Tiszavasvári Központtal működő
Tiszavasvári és
Szorgalmatos Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.II.) ESzCsM.
rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet ellátása „ tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárást – az Értékelő Bizottság javaslatát elfogadva –eredménytelennek nyilvánítani..

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a társulási tanácsot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

A Képviselő- testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
307/2011. (XII.15.) Kt. számú
Határozata
A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához ismételt közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról
1./ Javasolja a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak, hogy -„Tiszavasvári Város és
Szorgalmatos Község felnőtt-, és háziorvosi körzeteire kiterjedő illetékességgel központi orvosi
ügyeleti szolgálat megszervezése működtetése” tárgyában ugyanazon feltételekkel ismételten
indítson közbeszerzési eljárást (felhívás feltételei, meghívott ajánlattevők köre) az ajánlati
határidők aktualizálása mellett.
2./ Tiszavasvári Város Önkormányzata az újbóli közbeszerzési eljárás költségeit biztosítja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a társulási tanácsot és a
közbeszerzési kiírás ügyében a Képviselő-testület nevében járjon el.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

4./ Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az eljárás eredményét terjessze a Képviselő-testület
elé.
Határidő: esedékességkor
Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (4.np): Tájékoztatás a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkájáról.
Előadó:
Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős: Reznek Katalin Marianna RKÖ elnök
Dr. Tóth Marianna osztályvezető
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik az
előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő- testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
308/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata
Tájékoztató a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évben végzett munkájáról

1./ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti
tartalommal megtárgyalta és elfogadja.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Kisebbségi
Önkormányzat elnökét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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308/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozat melléklete
Beszámoló a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2011. január 01. és 2011. december 06. közötti tevékenységéről
és tervezett programjairól
2011. első két hónapjában az önkormányzat előkészítette és elfogadta a 2011. évi
munkatervét és költségvetését.
Közben előkészítette a helyi kulturális intézményekkel és más kisebbségi
önkormányzatokkal való együttműködési megállapodásokat. / A görög katolikus
egyházközséggel, a Vasvári Pál Múzeummal, a Tiszavasvári Városi Televízióval, a Vasvári Pál
Múzeum Baráti Köre Egyesülettel, a Magyarországi Ruszinok/Ruténok Országos
Szövetségével, a Sárospataki Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal /.
2011, február 27-én az idős emberek köszöntésével, egy-egy szál virággal fejezte ki az
önkormányzat a szépkorúak iránti tiszteletét és megbecsülését.
A kisebbségi önkormányzat elnöke - Tasi Tamás - személyes okokra hivatkozva
lemondott elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról is.
2011. márciusában miután az új képviselő, Dohos Csaba letette képviselői esküjét,
megtörtént az új elnök megválasztása is, Reznek Katalin Marianna személyében.
E hónapban az önkormányzat megkötötte az előkészített együttműködési
megállapodásokat.
2011. március 6-án nőnap alkalmából a kisebbségi önkormányzat műsorral és egy-egy
szál virággal köszöntötte a kisebbség hölgy tagjait.
Március 15-én a Tiszavasvári Város Önkormányzata által szervezett ünnepi
megemlékezésen és koszorúzáson vett részt a kisebbségi önkormányzat képviselőtestülete.
A ruszin kisebbség kulturális értékeinek, hagyományainak ápolása és felelevenítése
céljából az önkormányzat megkezdte régi, feledésbe merült énekeinek felkutatását,
hangfelvételek készítését. E célt szolgálta régi tárgyi emlékeink / imakönyvek, Bibliák,
gyertyatartók, miseruhák, kelyhek, tömjénezők / összegyűjtése, szakszerű felújítása és kiállítása.
„ Krisztus Közöttünk!” „Van és lesz!” címmel az önkormányzat megkezdte egy
áprilisra-májusra tervezett időszaki kiállítás megszervezését a helyi Vasvári Pál Múzeummal és
a szolnoki Damjanich János Múzeummal együttműködve.
A kisebbségi önkormányzat 2011. március 31-én Közmeghallgatás keretében tájékoztatta
az érdeklődőket addigi működéséről, rendezvényeiről, a 2010. évi zárszámadásáról és a 2011-es
évre tervezett programjairól.
2011. április 20. „ Krisztus Közöttünk!” „Van és lesz!” kiállítás megnyitója.
Meghívott előadó Telenkó Bazil néprajzkutató, tárlatvezető Jámbor Csaba a szolnoki Damjanich
János Múzeum könyvtárosa. A kiállítás megtekintése után a résztvevők ízelítőt kaphattak a
hagyományos nagyböjti ételekből is.
A kisebbségi önkormányzat a Pászkaszenteléssel egybekötött görög katolikus Ünnepi
Szent Liturgiával ünnepelte meg a Húsvétot.
2011. május első vasárnapján gyermekműsorral és virággal köszöntöttük az
édesanyákat.
Az önkormányzat tervei között szerepelt a görög katolikus egyházközség
tulajdonát képező ingatlanban / Vasvári Pál úti „Zöldház” / a „Ruszin Kisebbségi Kulturális
/ Szabadidő / Központ” kialakítása. Ezt a célt ebben az évben nem sikerült teljesíteni, ezért ezt
az elképzelést 2012-ben szeretnénk megvalósítani.
A helyi ruszin kisebbség önazonosságának és közösségi összetartozásának megerősítése
érdekében május végére közös családi napot szerveztünk, különböző kulturális és szabadidős
programokkal.
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2011. június 12-én a kisebbségi önkormányzat Körmenettel egybekötött görög katolikus
Ünnepi Szent Liturgiával ünnepelte meg a Pünkösdöt.
2011. júliusában egy felvidéki kirándulás szervezését terveztük, mely objektív okok
miatt elmaradt, ezt a programot 2012-ben szeretnénk megvalósítani.
2011. augusztus 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata által szervezett ünnepi
rendezvényekhez csatlakozott kisebbségi önkormányzatunk is.
2011. szeptemberében került sor a Tiszavasvári RKÖ 2011. évi I. félévi pénzügyi
beszámolójára. Kisebbségi önkormányzatunk szervezésében Kisboldogasszony napi Máriapócsi
zarándoklaton vettünk részt.
2011. októberében került sor a II. „Ruszin batyus bál” megszervezésére.
2011. novemberében számolt be önkormányzatunk a 2011. évi költségvetés ¾ éves
teljesítéséről. Elkészítettük a Tiszavasvári RKÖ 2012. évi költségvetési koncepcióját. November
utolsó vasárnapján került sor - a görög katolikus egyházközséggel - a közös adventi
gyertyagyújtásra.
2011. december 04-én bekapcsolódtunk és aktívan részt vettünk a Tiszavasvári Görög
Katolikus Egyházközség Szent Miklós napi templom búcsújába. Ez az esemény azért is
különleges volt, mivel a pályázati úton felújított templomot és az azt körülvevő templom kertet
Kocsis Fülöp püspök atya személyesen szentelte fel.
Ebben a hónapban terveink között szerepel a Tiszavasvári Görög Katolikus
Egyházközséggel közös karácsonyi hangverseny, ajándékkészítés, kántálás szervezése, mely az
idős emberek segítségével egyben lehetőséget biztosít régi énekeink felelevenítésére is.
A Karácsony Szentestéjére tervezett szerény ajándék osztás a helyi ruszin kisebbség
közösségi összetartozását hivatott erősítetni.
A kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére a helyi ruszin kisebbség, a római
katolikus és a görög katolikus egyházközségek tagjai közös hálaadás és batyus bál keretében
búcsúztatnák az óesztendőt.

Reznek Katalin Marianna
RKÖ elnök

15

Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a 2012. évi iskolatej programról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Deli Zoltán köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 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 4 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 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
309/2011. (XII. 15.) Kt. számú
határozata
a 2012. évi iskolatej programról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. kinyilatkozza, hogy csatlakozik a 2012. évi iskolatej programhoz.
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a East Milk Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Család u.
152/b.), mint Szállítóval, határozott időre – a 2011/2012-es tanév végéig - 2012. június
15.-ig terjedő időtartamra kösse meg a Szállítási Szerződést.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

3. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul értesítse a Tiszavasvári
Általános Iskola igazgatóját és az East Milk Kft ügyvezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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Tárgy (6.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Városi Strandfürdő
támogatásának felhasználásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

2011.

évi

működési

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 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 6 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 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
310/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Városi Strandfürdő Kft. 2011. évi
működési támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja a melléklet szerinti
tartalommal.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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310/2011.(XII.15.) Kt. számú határozat-tervezet melléklete

18

Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 2011.
évének II. félévi szakmai beszámolójáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
A napirenddel kapcsolatosan kérdés és hozzászólás a Képviselő – testület tagjai részéről nem
hangzott el, ezért Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő –testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
311/2011. (XII.15.) Kt. sz.
határozata
a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szakmai tevékenységének 2011. évi II. félévi
beszámolójának elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi
Társulásban végzett 2011. évi II. félévi tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület
1./ a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 6.§ (3)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja Tiszavasvári Város Polgármestere, mint
a társulási tanács tagja által előterjesztett, a határozat mellékletét képező beszámolót a
társulási tanácsban végzett 2011. évi II. félévi tevékenységről.
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a helyi érdekeknek megfelelően képviselje továbbra is
Tiszavasvári Város Önkormányzatát a kistérségi társulási tanács ülésén.
Határidő: esedékességkor

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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311/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozat melléklete
Beszámoló a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás és annak Munkaszervezete
2011. évi II. féléves munkájáról
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Tv. 6.§ (3)
bekezdése alapján a Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak a
képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
Társulási Tanács
A Társulás 2011. II. félévében 3 alkalommal tartott Tanács ülést, a 2011-es év záró Tanács
ülésének tervezett időpontja 2011. december 15.
Ezeken az üléseken a meghozott döntések – illetve a záró ülés tervezett napirendjei – a
következők:
2011. augusztus 25-i Társulási tanács ülés döntései:
40/2011. (VIII.25.) sz. határozata
Dr. Csikós Magdolna, Munkaszervezet vezető munkaviszony megszüntetéséről és Pethe
Sándorné Munkaszervezet vezetői feladatokkal való megbízásáról
41/2011. (VIII.25.) sz. határozata
Tarnai Zoltán, a TITKIT SZESZK intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonya
megszüntetéséről, és Dojcsákné Pásztor Erika intézményvezetői feladatokkal való
megbízásáról
42/2011. (VIII.25.) sz. határozata
Térségfejlesztési szervező munkatárs foglalkoztatásáról
43/2011. (VIII.25.) sz. határozata
A TITKIT Tiszadobi CSGYSZ és a TITKIT SZESZK alapdokumentum módosításairól
44/2011. (VIII.25.) sz. határozata
A Tiszavasvári orvosi ügyelet vállalkozásba adásáról és az Ügyeleti Szabályzat elfogadásáról
45/2011. (VIII.25.) sz. határozata
A kistérségi támogató szolgálat és közösségi pszichiátriai ellátás finanszírozási pályázatának
benyújtásáról

46/2011. (VIII.25.) sz. határozata
A tiszalöki szociális intézmények 2011. II. negyedévi elszámolásáról
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A Pénzügyi Bizottság támogatta a tiszalöki szociális intézmények 2011. II. negyedévi
elszámolásának elfogadását.
47/2011. (VIII.25.) sz. határozata
A Társulás 2011. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló
elfogadásáról
A Pénzügyi Bizottság támogatta a 2011. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló
tájékoztató, beszámoló elfogadását.
2011. október 21-i Társulási tanács ülés döntései:
48/2011. (X.21.) határozata
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja Alapító
Okiratának a módosításáról
A Társulás Tanácsa elfogadta a TITKIT Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja Alapító
Okiratainak a módosítását.
49/2011. (X.21.) határozata
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszadobi CSGYSZ
Alapító Okiratának a módosításáról
A Társulás Tanácsa elfogadta a TITKIT Tiszadobi CSgysz Alapító Okiratainak a módosítását.
50/2011. (X.21.) határozata
A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról, az ajánlattételi felhívás kiírásáról
A Társulás Tanácsa elfogadta a Tiszavasvári Város Önkormányzata által elkészített
közbeszerzési ajánlattételi felhívást és hozzájárult az ajánlattételi felhívás kiírásához.
51/2011. (X.21.) határozata
A TITKIT SZESZK megbízott intézményvezetői megbízásának visszavonásáról, valamint az
intézményvezetői pályázat kiírásáról
A Társulás Tanácsa hatályon kívül helyezte a 41/2011.(VIII.25.) sz. határozatának 3. pontját,
mely szerint a TITKIT SZESZK intézmény vezetésével Dojcsákné Pásztor Erikát a jelenlegi
intézményvezető-helyettest bízta meg.
Ezzel egyidejűleg döntött a TITKIT SZESZK intézményvezetői pályázatának kiírásáról.
52/2011. (X.21.) határozata
A 2011. évi költségvetés módosításáról
A Társulás Tanácsa jóváhagyta a TITKIT SZESZK intézmény költségvetésének 3.090 e Ft-tal
való csökkentését.
A Pénzügyi Bizottság támogatta a 2011. évi költségvetés módosítását.
53/2011. (X.21.) határozata
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A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központja Alapító Okiratának a módosításáról
A Társulás Tanácsa elfogadta a TITKIT SZESZK Alapító Okiratainak a módosítását.
54/2011. (X.21.) határozata
A Munkaszervezet és a Tiszatér Társulás között létrejött keret megállapodásról
A Társulás Tanácsa elfogadta a Munkaszervezet és a Tiszatér Társulás között létrejött keret
megállapodásról szóló tájékoztatót.
55/2011. (X.21.) határozata
Az ÉAOP 4.1.3/A,B-11 kódszámú “Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtásáról A Tiszavasvári
A Társulás döntött arról, hogy részt kíván venni az ÉAOP-4.1.3/A,B-11 kódszámú pályázaton.
Megbízta a Tiszatér Társulást a pályázat elkészítésével.
56/2011. (X.21.) határozata
A Munkaszervezet Kötelezettségvállalási és Pénzkezelési Szabályzatának módosításáról
A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Munkaszervezet Kötelezettségvállalási valamint Pénzkezelési
Szabályzatának módosításáról szóló tájékoztatót.
A Pénzügyi Bizottság támogatta a Munkaszervezet Kötelezettségvállalási és Pénzkezelési
Szabályzatának módosítását.
57/2011. (X.21.) határozata
TITKIT Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 fő dolgozó járuléktartozásának
rendezéséről

58/2011. (X.21.) határozata
Tájékoztató a Tiszalöki intézmények 2011. évi III. negyedéves elszámolásáról
A Pénzügyi Bizottság támogatta a Tiszalöki intézmények 2011. évi III. negyedéves
elszámolásáról szóló tájékoztató elfogadását.
59/2011.(X. 21) határozata
A rakamazi háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás
megindításáról
2011. november 29-i Társulási tanács ülés döntései:
60/2011. (XI. 29) határozata
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A 2011. évi költségvetés időarányos (3/4 éves) teljesítéséről
A Társulás Tanácsa elfogadta a 2011. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló
2011.09.30-i (3/4 éves) beszámolóját.
A Pénzügyi Bizottság támogatta a 2011. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadását.
61/2011. (XI.29) határozata
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi belső ellenőrzési tervéről
A Társulás Tanácsa elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési tervet.
A Pénzügyi Bizottság támogatta a 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását.
62/2011. (XI.29) határozata
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszadobi CSGYSZ
SZMSZ és Szakmai program módosításáról
A Társulás Tanácsa elfogadta a Tiszadobi CSgysz SZMSZ-e és Szakmai programja
módosításait.
63/2011. (XI.29) határozata
A 2011. évi költségvetés módosításáról
A Társulás Tanácsa jóváhagyta a Társulás 2011. évi költségvetésének módosítását és
átcsoportosítását, mely a Társulás költségvetésének főösszegében 6.803 e Ft összegű növekedést
eredményez.
A Pénzügyi Bizottság támogatta a 2011. évi költségvetés módosítását.

64/2011.(XI.29) sz. határozata
A 2012. évi költségvetés koncepciójáról
A Társulás Tanácsa jóváhagyta a 2012. évi költségvetés koncepcióját 932.550 e Ft bevételi és
932.550 e Ft kiadási előirányzattal.
A Pénzügyi Bizottság támogatta a 2012. évi költségvetési koncepciót.
65/2011. (XI.29) határozata
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Rakamazi Gondozási Központ
Szakmai programjának valamint Házirendjének módosításáról
A Társulás Tanácsa elfogadta a TITKIT Rakamazi Gondozási Központja Szakmai programjának
valamint Házirendjének módosításait.
66/2011.(XI. 29) határozata
Az ÉAOP 4.1.3/A-11 kódszámú “Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
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67/2011. (XI.29.) határozata
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tiszavasvári SZESZK intézmény
járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításáról
A Társulás Tanácsa a járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosítását támogatja.
68/2011. (XI.29.) határozata
A TITKIT SZESZK Támogató Szolgálatánál alkalmazandó intézményi térítési díjakról
A Társulás Tanácsa a Támogató Szolgálatok által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési
díjai módosításához hozzájárul.
2011. december 15-i tervezett Társulási Tanács ülés napirendjei a következőek:
-

a TITKIT Tiszadobi CSGYSZ intézmény Alapító Okiratának, Szakmai programjának
valamint SZMSZ-ének módosítása
a Társulás 2012. évi ütemterve
a NYITÖT területfejlesztési koncepciójának véleményezése
A Tiszavasvári háziorvosi ügyelet vállalkozásba adása
A TITKIT Munkaszervezet vezetőjének megbízása 2012. évre
A TITKIT IGK Alapító Okiratának módosítása
Egyebek.

Munkaszervezet

A Munkaszervezet dolgozóinak létszámában a 2011. év második felében további csökkenés
következett be.
A Munkaszervezet korábbi vezetőjének jogviszonya megszűnt. A munkaszervezet vezetői
feladatainak elvégzésével Pethe Sándorné gazdasági vezetőt bízta meg a Társulási Tanács.
A 2011. év második felében lezárásra került a szociális feladatokat ellátó intézmények egyházi
fenntartásba való adása. A két fél álláspontjai nem jutottak közös nevezőre, a Társulás részéről
tanácsi, illetve testületi döntések hiányában nem volt elfogadható az egyház által kínált ellátási
szerződés, ezek következtében nem került az átadás az egyház részéről a Zsinat elé 2011-ben.
A Társulás ezen információ birtokában tervezte meg a 2012. év működését, valamennyi
szociális intézmény fenntartása továbbra is a kistérség feladata.
Ez év november-decemberében lehetőség nyílt az alap- és bentlakásos szociális szolgáltatások
fejlesztésével kapcsolatban pályázat benyújtására.
Mindkét területen a Társulás pályázatot kíván benyújtani és bízunk a pályázat sikeres
elbírálásában, amellyel a jövőben a szociális szolgáltatások fejlesztése valósulhatna meg.
A Társulás Munkaszervezete 2011. szeptember 23-ig sikeresen benyújtotta a Támogató
Szolgálat és Közösségi ellátás finanszírozására a pályázatot. A benyújtás sikeres volt,
hiánypótlásra nem volt szükség. A pályázat elbírálása folyamatban van. Az NRSZH-tól csak a
költségvetési törvény elfogadását követően kap a Társulás értesítést a pályázat eredményéről.
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A Munkaszervezet a 2012. év koncepcióját elkészítette, melynek alapján a Munkaszervezet
működésére mintegy 3,5 Mó forinttal kevesebb működési támogatást kap. Ennek egy része a
Munkaszervezet általános támogatásának csökkenéséből adódik, másik része pedig a belső
ellenőrzés normatívájának csökkenéséből következik.
A Munkaszervezet (a csökkent létszámmal is) biztosítani fogja az intézmények működéséhez
szükséges feladatok ellátását.
Igyekszünk takarékos gazdálkodással a Társulás tagjainak megelégedésére folytatni munkánkat
a jövőben is.

Tiszavasvári, 2011. december 05.

Pethe Sándorné
Megb. Munkaszervezet vezető

Tárgy (8. np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évének II. félévi szakmai
beszámolójáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dojcsákné Pásztor Erika intézményvezető - helyettes
Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága határozatképtelen volt, ezért
az előterjesztésről nem született döntés.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés és hozzászólás a Képviselő – testület tagjai részéről nem
hangzott el, ezért Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

25

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
312/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központja 2011. évének II. félévi szakmai beszámolójának elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi
Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évének II. félévi szakmai
beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület
1. Az intézmény vezetőjének a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évének II. félévi szakmai beszámolóját a
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az intézmény vezetőjét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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312/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozat melléklete
Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás
Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának
2011. II. féléves szakmai beszámolója

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központja szociális és egészségügyi szolgáltatások biztosításával látja el feladatáti.
Szolgáltatásai között 3 éves finanszírozási szerződés keretében működtetett szolgáltatások, mint
támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás működik.
A támogató szolgálat és közösségi ellátás finanszírozási időszaka 2011. december 31. napjával
megszűnik A további működtetéshez 2011. szeptember 23. napjáig volt lehetőség pályázat
benyújtására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz. A benyújtott pályázat
eredményéről a beszámoló elkészítésének napjáig nem kapott értesítést a fenntartó Kistérségi
Társulás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozási időszaka 2010. január 01. –
2012. december 31.
A szolgáltatások szakmai ellenőrzésére került sor 2011 májusában a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal részéről. A beszámolási időszakban a Magyar
Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda, az
Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának
Nyíregyházi Osztálya, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat „Viktória”
Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nyíregyházai, IbrányNagyhalászi, Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi Népegészségügyi Intézet munkatársai
végeztek ellenőrzést.
Összességében megállapítható, hogy a szolgáltatások működése, nyilvántartások vezetőse a
jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
Az integrált intézmény kereti között az alábbi szolgáltatások működnek:
Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, vagy egészségügyi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
A feladatellátást az intézmény napi egyszeri meleg étkeztetés ( ebéd ) biztosításával végzi.
Az Idősek Klubjában helyben fogyasztással biztosítjuk az étkezést. Az étel házhoz szállítását
szociális segítők végzik az intézmény autójával. Az ellátottak vagy hozzátartozóik az
intézményből is elvihetik az ebédjüket.
Az étkeztetés hétfőtől, péntekig vehető igénybe. Az étkezés térítésköteles, melynek térítési
díjának összegét a fenntartó állapítja meg.
A szolgáltatás igénybe vevők száma átlagosan: 45 fő.
Hónap
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November

Helyben étkezők
7
7
7
7
8

Elvitellel
7
7
6
5
6
27

Kiszállítással
37
33
31
31
30

A szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételek a házi segítségnyújtás szakfeladaton
foglalkoztatott házi gondozóval biztosított.
Házi segítségnyújtás
Szolgáltatás célja:
Segítséget nyújtani a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában.
Az ellátás megvalósításával lehetővé válik a rászorulók számára, hogy minél tovább
otthonukban maradhassanak.
A demográfiai mutatókat figyelve azt látjuk, hogy egyre több az időskorú, aki ellátást igényel.
Nehezítő körülmény még a munkanélküliség, a foglalkoztatottság alacsony szintje, a lakosság
megélhetési gondjai, az alacsony jövedelem, amelyek mindinkább szükségessé teszik ezen
ellátás kiterjesztését. A 60 év feletti lakosok száma alacsony, de folyamatosan emelkedik.
Ellátotti létszám
Hónap
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November

Ellátottak száma (fő)
48
47
48
51
49

1 fő gondozónő naponta maximálisan 9 gondozottat láthat el. 2011. II. félévében 4 fő 8 órás
foglalkoztatás keretében, míg 1 fő napi 4 órában végezte a házi segítségnyújtás feladatait, ebből
1 fő az ebéd kiszállításában is részt vesz.
Családsegítés
A szolgáltatás célja a településen élő szociális és mentálhigiénés problémával küzdők, vagy
krízishelyzete miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak a segítése, az ilyen
helyzetekhez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képességek megőrzése.
A családsegítés keretében biztosított szolgáltatások köre:
- tájékoztatás a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az
ellátásokhoz való hozzájutás módjáról,
- az egyén, család panaszának meghallgatása és lehetőség szerint orvoslása,
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
- az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
- családgondozással elősegíteni a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldását,
- a tartós munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, illetve egyéb
szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás szervezése,
- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezése,
- aktív korú nem foglalkoztatottakkal való együttműködés,
- a családokon belül a kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, konfliktuskezelő mediációs
programokat és szolgáltatásokat szervez,
- szociális és egyéb információkat gyűjt a szolgáltatást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása
érdekében,
- pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez,
- lehetőség szerint adományokat közvetít.
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Az ellátottak köre:
A Családsegítő Szolgálatot Tiszavasvári város közigazgatási területén élő valamennyi egyén,
család, közösség, valamint a településen tartózkodó válsághelyzetbe került rászoruló egyén,
család, közösség igénybe veheti.
Főbb statisztikai adatok:
2011 második félévében a Családsegítő Szolgálatnál 683 kliens vette igénybe a szolgáltatást,
ebből 258 férfi, 425 nő. Az adott félévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma 162 fő.
Az esetkezelések száma összesen 1296. Ebből:
–
szociális, mentális, életvezetési tanácsadás: 149 alkalom
–
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezése: 703 alkalom
–
családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának
elősegítése: 158 alkalom
–
közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése: 16 alkalom
–
a tartós munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, illetve egyéb
szociálisan rászorult személyek részére tanácsadás nyújtása: 114 alkalom
–
a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő
programok és szolgáltatások, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szolgáltatások: 156 alkalom
Az aktív korú nem foglalkoztatottakkal való együttműködés:
Az Szt. 37/D. §- nak értelmében az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres
szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles az Önkormányzat által
kijelölt intézménnyel, jelen esetben a Családsegítő Szolgálattal.
A segélyre jogosult kérelmezőnek együttműködési megállapodást kell kötnie a szolgáltatóval, a
segély megállapítását követően. A második találkozás alkalmával beilleszkedési tervet
dolgozunk ki, melynek célja, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális
segélyben részesülő személy élethelyzetében javulás álljon be, elhelyezkedési esélyei
növekedjenek, munkavállalását akadályozó nehézségeit sikeresen leküzdje, megfelelő
ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz hozzájuthasson.
A beilleszkedési programok keretében 2011 második félévében 4 alkalommal került
megszervezésre csoportos foglalkozás, összesen 66 résztvevővel.
2011 második félévében a Családsegítő Szolgálattal együttműködésre kötelezett egyének száma
57 fő.
Egyéni esetkezelés, családgondozás:
2011 második félévében a Családsegítő Szolgálat keretén belül 25 család vette igénybe a
családgondozást. Ebből 19 korábbi, 6 új család. A második félévben esetlezárás nem történt.
Nappali ellátás – Idősek klubja
A nappali ellátást az 1993. évi III. tv. alapján az önkormányzat a 18. életévüket betöltött,
egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorult,
önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosítja.
A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.
Az intézmény továbbá megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását,
egészségügyi, mentális, fizikai ellátását.
Az ellátás célja:
A hiányzó családi gondoskodás pótlása
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A gondozottak szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása
Egészségi, higiénés viszonyaik javítása
Tétlenséggel járó káros hatások kialakulásának megelőzése
Fizikai ellátás:
Otthonos, kényelmes környezet biztosítása
A gondozottak korának, egészségi állapotának megfelelő bútorzat biztosítása
Személyi higiéné feltételeinek biztosítása
A tisztálkodáshoz a szükséges mértékű gondozónői segítség megadása
Mentális – pszichés gondozás:
Az idős korral járó, állandó lelki problémákkal küzdő idős emberek számára nyugodt,
kiegyensúlyozott baráti légkör kialakítása
Klubtagokkal, barátokkal, családtagokkal való rendszeres kapcsolat fenntartásának
segítése
Fontos feladat a mentális állapot megőrzése, szinten tartása
Vallásgyakorlás lehetőségének biztosítása
Az intézmény pszichológusa segíti a mentális munka hatékonyságát
Foglalkoztatás:
 Célja, hogy a klubban eltöltött idő tartalmas és szórakoztató legyen, a végzett feladat
pozitív életérzéseket váltson ki a gondozottakból
 A tagok részére rendszeres TV-nézés, rádió hallgatás, közös élménybeszámolók,
éneklések teszik színessé a mindennapi életet
 Napi és hetilapok, könyvek, kártya-és társasjátékok állnak rendelkezésre
 Az érdekesebb cikkeket a gondozónők felolvassák, majd együtt megvitatják
 Lehetőséget nyújtunk filmek vetítésére is
 Szervezünk névnapi és születésnapi rendezvényeket
 Kapcsolatot tartunk az Őszikék Nyugdíjas Egyesület tagjaival
 Közös főzések, sütések
 Fontosabb ünnepeink, népszokásaink felelevenítése
 Kézműves foglakozások
Egészségügyi ellátás:
A gondozottak egészségügyi állapotának állandó nyomon követése, hirtelen
állapotromlás esetén háziorvos, ügyelet értesítése
Rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása, beszerzése
Vérnyomás és vércukorszint mérés biztosítása
Az egészségügyi ellátások körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése,
tanácsadás, egészséges életmódra aktivizálás, az egészséges, aktív időskor előmozdítása
Engedélyezet férőhelyek száma: 30 fő. 2011. I. félévében 2 fő kérte a szolgáltatás biztosítását,
így a régi és új igénybe vevők száma 28 fő.
Hónap
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November

Ellátottak száma (fő)
31
31
32
32
35

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
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Az ellátás a szociálisan rászorult személyek számára biztosítható.
Az ellátás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:
a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását.
Tiszavasváriban 2001. áprilisától működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által és a Többcélú Kistérségi Társulás között kötött
3 éves finanszírozási szerződéssel működtetett szolgáltatás (2010-2011-2012)
A készülékek településenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:
Tiszavasvári

Tiszalök

Tiszadob

Tiszadada

Tiszaeszlár

Tiszanagyfalu

Rakamaz

Tímár

Szabolcs

58

25

25

7

16

5

30

3

5

Az egészségügyi ellátórendszer szereplői és a gondozónők között szoros szakmai
együttműködés alakult ki. A gondozónők hívására a háziorvosok, ügyeletet teljesítő orvosok és
a Mentőszolgálat dolgozói rövid időn belül a segítséget kérő lakására érkeznek, ezáltal az
ellátott életben maradási esélyei megnőnek. Az azonnali egészségügyi ellátás biztosításával
számtalan esetben életek megmentésére került sor.
A jelzőrendszeres házi gondozás szakmai központja a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi
Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja, a diszpécserközpont az
integrált intézmény keretében működő Időskorúak Gondozóházában került kialakításra. Itt a
folyamatos munkarend biztosítja a segélyhívások azonnali fogadását a nap 24 órájában. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait 19 fő megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott
gondozó látja el.
A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy átlépve a hagyományos házi segítségnyújtás kereteit, a
gondozott krízis esetén bármikor kapcsolatba léphessen gondozójával.
A rendszer révén időskorú és fogyatékos személyek egyaránt nagyfokú biztonsággal
otthonukban ápolhatókká válnak. Ebből következően időben kitolódhat a drágább bentlakásos
vagy egészségügyi ellátásokba való bekerülésük.
Azon túlmenően, hogy az ellátási forma egy jóval költségtakarékosabb szolgáltatást biztosít,
nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az ellátottak megszokott lakókörnyezetben történő
gondozása mentálisan is sokkal előnyösebb. Nem szólva arról, hogy az ellátásban résztvevők
számára egyfajta biztonságérzetet nyújt a szolgáltatás, hiszen bármilyen probléma esetén az
ügyeletet teljesítő gondozó megjelenik a gondozott lakásán.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes szolgáltatás.
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központja 3 ellátottak számára nyitva álló helyiséggel biztosítja a pszichiátriai
betegek közösségi ellátását.
4440 Tiszavasvári, Hősök út 38.
ellátási területe: Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszaeszlár
4456 Tiszadob, Andrássy út 35.
ellátási területe: Tiszadob, Tiszadada
4465 Rakamaz, Dózsa György út 7/A.
ellátási területe: Rakamaz, Tímár, Szabolcs, Tiszanagyfalu.
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A szolgáltatás célja, feladata:
A pszichiátriai közösségi gondozás fő célja, hogy a betegek integrált és teljes jogú tagjai
maradjanak a társadalomnak, illetve rehabilitációjuk során reintegrálódjanak a közösségbe.
Ennek érdekében a gondozás és a rehabilitáció a legnagyobb mértékben támaszkodik a
természetes közösségi erőforrásokra (közösségi szolgáltatások, hozzátartozók, önsegítők),
amelynek szereplőivel szoros együttműködésre törekszik. A kezelést és gondozást a páciens
egyéni szükségleteiből kiindulva, annak aktív és felelős részvételével, egyénre szabott
gondozási terv alapján egy multidiszciplináris team végzi, mely a közösségi gondozón kívül a
kliens céljának elérését szolgáló szakemberek csoportját tartalmazza.
A terápiás team a beteg és hozzátartozói pszichoedukációja és készségfejlesztése,
stresszkezelésük javítása révén segíti kompetens közreműködésüket a betegség okozta
nehézségek leküzdésében és céljaik elérésében, miközben a szubszidiaritás elvét követve a
minimális támogatást nyújtja, és kerüli a szakemberekkel kapcsolatos függőség kialakulását. A
támogatás mértékének meghatározásakor mindig figyelembe veszi az egyén és természetes
segítői saját erőforrásait.
A közösségi pszichiátriai gondozás céljai közé tartozik a hospitalizáció és a bentlakásos intézeti
elhelyezés megelőzése, a közösségi integráció fenntartása, és a beteg gondozásában illetve
rehabilitációjában a természetes segítők aktív közreműködésének és az egyénre szabott
megoldásoknak a preferálása az intézményes lehetőségekkel szemben.
A re-szocializáció csak közösségben lehet eredményes, az itt végzett rehabilitációs munka
csökkenti a stigmatizációt, motiválja az ellátottat, segít a lakóhely és a család megtartásában.
A közösségi pszichiátriai ellátás feladatai:
1) gondozás és pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában illetve
lakókörnyezetében
2) segítségnyújtás az egészségi és pszichés állapot javításában
3) a meglévő képességek és készségek megtartásában illetve fejlesztése
4) segítségnyújtás a mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában és a problémák
megoldásában
– a szociális és mentális gondozás
– az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
– motiválás az igénybe vehető szolgáltatások felé
– megkereső programok
– ártalomcsökkentő programok
Munkatársak:
A szolgáltatások integrált intézmény keretein belül működnek. A munkatársak létszáma és
képzettsége megfelel a többször módosított 1/200 SZCSM rendeletben foglaltakkal. Ennek
értelmében a szakmai létszám a következő képen alakul:
Tiszavasvári, Hősök út 38. sz. alatti telephely, ellátottak számára nyitva álló helyiség
1 fő közösségi gondozó: Kineziológus, pedagógus
1/2 fő közösségi gondozó: szociálpedagógus
A munkatársak munkanapokon 8-16 óra között elérhetők a Tiszavasvári, Hősök u. 38. szám
alatti irodájukban, egyéb esetekben pedig a készenléti telefonszámon.
Tiszadob, Andrássy u. 35. sz. alatti telephely, ellátottak számára nyitva álló helyiség
1 fő közösségi koordinátor: általános szociális munkás
A munkatársunk munkanapokon 8-16 óra között elérhető a Tiszadob, Andrássy u. 35. szám
alatti irodájában, egyéb esetekben pedig a készenléti telefonszámon.
Rakamaz, Dózsa Gy. u. 7/A. sz. alatti telephely, ellátottak számára nyitva álló helyiség
4 fő megbízási szerződéssel alkalmazott közösségi gondozó
A munkatársak munkanapokon 8-16 óra között elérhetők a Rakamaz, Dózsa Gy. u. 7/a. szám
alatti irodájukban, egyéb esetekben pedig a készenléti telefonszámon.
Ellátottak köre:
elsősorban a saját otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, nem veszélyeztető
állapotú pszichiátriai betegek, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek,
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akiknek a betegsége ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható, de a
szükségleteiknek megfelelő életvitelük, rehabilitációjuk és szociális biztonságuk csak
intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan
azok a szociális intézményben élő, a szakértői bizottság szerint lakóhelyi reintegrációra
alkalmas ellátottak, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozó krónikus
pszichiátriai betegek, akik az önálló életvitel fenntartásában fokozott támogatást
igényelnek.
A közösségi ellátást azon pszichiátriai betegek számára biztosítjuk, akik önként igénylik ezt, a
szolgálattal együttműködést vállalnak.
A pszichiátriai betegek közösségi ellátása nagy gondot fordít az ellátott állapotváltozásainak
felmérésére és annak jelzésére, a krízishelyzetek kezelésére más szakemberek bevonásával.
A szociális szolgáltatást végző ismeri a különféle pszichiátriai betegségcsoportokat, a használt
gyógyszereket és alkalmazásának módját, mellékhatásukat, tudja monitorizálni a gyógyszerelést,
többféle stratégiát ismer és használ, a kezeléssel való együttműködés javítása érdekében.
A szolgáltató jártas a szociális ügyek intézésében és ebbe lényegfejlesztés szinten az ellátottat is
bevonja.
A pszichiátriai betegek közösségi ellátása team-munkában történik, amely teamnek az ellátott és
természetes támogatói is egyenrangú tagjai. Munkatársaink azért dolgoznak, hogy az érintetteket
saját lakókörnyezetükben segítsék az életvezetési problémák megoldásában, készségeinek,
képességeinek fejlesztésében életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelően.
A hatékony munkavégzés érdekében, együttműködünk más intézményekkel, társadalmi
szervezetekkel, egyénekkel. Fontos a kórházakkal, szakorvosokkal , családsegítő szolgálatokkal
történő kapcsolattartás.
Biztosított szolgáltatások rendszeressége:
A szolgáltatások nyújtása munkanapokon nyitvatartási időn belül történik, a szakmai
indokoltság és a kliens igényeinek figyelembe vételével. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét
az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, megállapodásban foglaltak határozzák meg.
Hétfő- Csütörtök: 8-16-ig
Péntek:
8-13.30-ig
Főbb statisztikai adatok:
2011. 07. 01.-től 2011. 11. 30-ig az ellátást igénybevevők nem és betegségkód szerinti
kimutatása
III . negyedévben 58 fő vette igénybe a szolgáltatást , ebből egy fő nem támogatott
A támogatásnál figyelembe vehető: 57 fő
Nemek szerinti megoszlása:
- Nő: 43 fő
- Férfi: 15 fő
Jelen időszakban diagnóziskód szerinti megoszlás:
- F20-29
37 fő
- F31-32
9 fő
- F40-42
11 fő
Összesen:
57 fő
2011. október, november hónapban.: 59 fő vette igénybe a szolgáltatást, ebből egy fő nem
támogatott
Támogatásnál figyelembe vehető: 58 fő
Nemek szerinti megoszlás:
- Nő: 43 fő
- Férfi: 16 fő
Jelen időszakban diagnóziskód szerinti megoszlás:
- F20-29
38 fő
33

- F31-32
9 fő
- F40-42
11 fő
Összesen:
58 fő
2011. 07. 01. - 2011. 11. 30.-ig a gondozásra fordított támogatásnál figyelembe vehető óraszám:
829 óra
Támogató szolgáltatás
A támogató szolgáltatás a mindenkori jogszabályoknak megfelelő szakképzettséggel és tárgyi
feltételrendszerrel végzett, fogyatékos személyre irányuló tevékenységek körére épülő
személyes gondoskodást nyújtó professzionális szolgáltatás. A szolgáltatás a szükségletek
speciális kielégítését végzi, az ellátott életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának
megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével.
Célja az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten belül és
kívül nyújtott tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat
megteremtése által.
Személyi segítő szolgálat:
A fogyatékos személy aktív közreműködésével segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi
szükségleteinek kielégítéséhez, mely magába foglalja a higiénés, az életviteli, és az
életfenntartási szükségleteket, támogatást nyújt a társadalmi életben való teljes jogú
részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi
szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek
végzéséhez.
Fontos cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátott személy önálló életvitelét,
autonómiáját. A személyi segítés körébe sorolható minden olyan tevékenység, mely a
fogyatékosság okán bekövetkező funkcióképesség által érintett szükséglet – kielégítő
tevékenység támogatását végzi.
A támogató szolgáltatás tevékenységi listája szinte végtelen, hiszen magában foglal minden
olyan tevékenységet, amelyet egy fogyatékos személy végezne, de funkciókárosodása miatt arra
nem, vagy csak részlegesen képes:
- ápolás, gondozás
- felügyelet biztosítása
- készségfejlesztés
- segítségnyújtás szolgáltatások igénybevételében
- mobilizáció lakókörnyezeten belül és azon kívül
- szabadidős tevékenységek támogatása
- valamint mentális segítségnyújtás
A támogató szolgálat feladatmutatóinak arányát tekintve elmondható, hogy a személyi
szállításra jóval nagyobb mértékben mutatkozik igény. Ebből eredően a személyi segítés egy
részét a szállítás során történő segítségnyújtás teszi ki.
Személyszállító szolgáltatás:
A szállító szolgáltatás a fogyatékos személyek részére, speciálisan kialakított gépjárművel,
szükség esetén megfelelő segítő jelenlététben, a szükségletek kielégítését segítő szolgáltatáshoz
való hozzájutást biztosító szolgáltatás.
A szállító szolgáltatás biztosításához rendelkezésre álló gépjárművek típusa:
 Toyota Hiace Combi busz, amely a jogszabályi előírásnak megfelelően teleszkópos
rámpával (svéd teleszkópos-összehajtható mobil alumínium rámpa pár, 3 elemes,
fogantyúval, csúszásgátló felülettel) 2 db kerekesszék 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel
(önfeszítéses, speciális rögzíthető lapokkal 360 fokos elfordulási lehetőséggel, biztonsági
övvel) padlóburkolat csúszásmentes beépítéssel rendelkezik, így a gépjármű alkalmas a
fogyatékkal élő személyek biztonságos szállítására, valamint,
 Opel Vivaro 9 személyes személygépkocsi, amelyet ideiglenes jelleggel 6 személy+ 1
kerekesszékben ülő személy szállítására alakíthatunk ki.Az átalakítást úgy hajtották
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végre, hogy a kezelési könyv által leírt módon a 3. üléssort kiszerelik. Az így keletkező
térbe 1150 mm távolsággal 2 db ülésrögzítő sín került beépítésre. A kerekesszék
rögzítésre szolgáló – európai műbizonylattal rendelkező – heveder rendszert a szállítási
feladatoktól függően be -, illetve ki lehet szerelni. A rögzítő heveder rendszer alkalmas a
kereskedelmi forgalomba kapható rokkant – kocsik megfelelő, biztonságos rögzítésére.
A speciális személyi szállításon kívül a mozgássérült ellátottaink hasonlóan nagy arányban
igénylik a személyi segítés biztosítását. A megvalósuló segítő tevékenység a szolgáltatást
igénybe vevő személy fogyatékosságának mértékéből, ebből következően egészségi állapotából,
általános jellemzőiből fakadó szükségletek és igények, a szolgáltatás tárgyi és személyi
feltételrendszeréből fakadó lehetőségek, kapacitások, a szolgáltatási környezet támogató és
akadályozó elemeinek keretei között létrejövő kölcsönhatás eredményeként születik meg.
Információs szolgáltatások:
Az információs szolgáltatás célja a szolgáltatással kapcsolatba kerülő egyének, csoportok illetve
szervezetek tájékoztatása a problémájuk megoldásához igénybe vehető, őt megillető
támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeiről.
Típusai:
Információnyújtás és tájékoztatás
Tanácsadás
Ügyintézés – Feltétele a kliens kérelme az aktív közreműködésre.
Gondozási szükséglet:
Az ellátotti kör gondozási szükségletei egyrészt a lakókörnyezetben történő ápolás-gondozás,
illetve nagyobb részben szállítás során történő segítségnyújtásban jelenik meg.
A lakókörnyezetben történő személyi segítés biztosítása, az ellátottak nagy részénél nem napi
szinten történik, hanem igény szerint heti rendszerességgel, illetve eseti jelleggel. A személyi
segítés lakókörnyezeten kívül történő biztosítása igényként jelenik meg az ellátottak jelentős
részénél.
Ezt egyrészt egészségi állapotuk, másrészt életkoruk is indokolttá teszi.
Az ellátotti kör egy jelentős részét képezik a kiskorúak, akiknél az esetek döntő többségében
szülői felügyelet nélkül történik a személyi szállítás.
A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak
minősülő súlyos fogyatékos személyek köre.
2011. I. félévében az alábbiak szerint alakult az ellátotti létszám:
Mozgássérült:
59 fő
Látássérült:
26 fő
Hallássérült:
10 fő
Értelmi sérült:
34 fő
Autista:
3 fő
Halmozottan sérült személyek:
7 fő
Szociálisan nem rászorultak száma: 35 fő
Az összes ellátott vonatkozásában 174 fő ellátását biztosítottuk, melyből a támogatásnál
figyelembe vehető 139 fő.

Az ellátottak megoszlása ellátási területenként:
66 fő Tiszavasvári
3 fő Szorgalmatos
21 fő Tiszalök
40 fő Tiszadada
9 fő Tiszadob
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A támogató Szolgálat 2011. I. félévében teljesített feladatmutatói:
Az éves szinten teljesítendő szolgálatonkénti 3000 feladategység, amely 1200 feladategység
személyi segítés ill. 1800 feladategység személyi szállításból tevődik össze. A személyi szállítás
feladategységét úgy kapjuk meg, hogy a szociálisan rászorulók esetében teljesített km-t osztjuk
5-tel, így kapjuk az utas km-t ez a szállítás feladategységben kifejezve.
A személyi segítés esetében a feladategység számítás a fogyatékosság típusától függően kerül
kiszámításra. 1 óra személyi segítés=1 feladategység, halmozott fogyatékosság ill. autisták
esetében 40 perc= 1 feladategység
2011. II. félévében az alábbiak szerint alakult az ellátotti létszám:
Tiszavasvári
Mozgássérült:
35 fő
Látássérült:
14 fő
Hallássérült:
5 fő
Értelmi sérült:
10 fő
Autista:
2 fő
Halmozottan sérült személyek:
3 fő

Tiszadada
24 fő
15 fő
7 fő
16 fő
1 fő
1 fő

Összesen
59 fő
29 fő
12 fő
26 fő
3 fő
4 fő

Szociálisan nem rászorultak száma: 24 fő
14 fő
38 fő
Az összes ellátott vonatkozásában 171 fő ellátását biztosítottuk, melyből a támogatásnál
figyelembe vehető 133 fő.
Az ellátottak megoszlása ellátási területenként:
66 fő Tiszavasvári
3 fő Szorgalmatos
15 fő Tiszalök
40 fő Tiszadada
9 fő Tiszadob
A támogató Szolgálat 2011. II. félévében teljesített feladatmutatói:
Az éves szinten teljesítendő szolgálatonkénti 3000 feladategység, amely 1200 feladategység
személyi segítés ill. 1800 feladategység személyi szállításból tevődik össze. A személyi szállítás
feladategységét úgy kapjuk meg, hogy a szociálisan rászorulók esetében teljesített km-t osztjuk
5-tel, így kapjuk az utas km-t ez a szállítás feladategységben kifejezve.
A személyi segítés esetében a feladategység számítás a fogyatékosság típusától függően kerül
kiszámításra. 1 óra személyi segítés=1 feladategység, halmozott fogyatékosság ill. autisták
esetében 40 perc= 1 feladategység
Ennek alapján 2011. második félévében teljesített feladatmutatók:
Tiszavasvári
Személyi segítés: 925 feladategység
feladategység
867 óra

Tiszadada
963 feladategység
920 óra

Személyi szállítás: 1951 feladategység
feladategység
9755 km
5976 feladategység
Összesen:

2137 feladategység
10685 km 20440 km

Összesen.
1787 óra

1888

4088

Szállított személyek száma:
728 fő
Hasznos km:
20440 km
A Támogató szolgálat szolgáltatásai térítés kötelesek, a szociálisan nem rászoruló kliensek
számára magasabb összegű térítési díjak lettek megállapítva.
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Tiszavasvári Támogató szolgálat térítési díjai:
Szállítás térítési díja szociálisan rászorulók esetében:
30 Ft/km
Nem rászorulók esetében:
42 Ft/km
Személyi segítés térítési díja:
180 Ft/km
Tiszadadai Támogató Szolgálat térítési díjai:
Szállítás térítési díja szociálisan rászorulók esetében:
25 Ft/km
Nem rászorulók esetében:
45 Ft/km
Személyi segítés térítési díja:
60 Ft/km
2011. december 1.-jétől egységes a térítési díj, a szociálisan rászorulók esetében 30 Ft/km, nem
rászoruló személy esetében 45 Ft/km.
A személyi segítés pedig térítésmentes.
Időskorúak Gondozóháza
Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 2001 óta működik. Feladata az önmaguk ellátására nem vagy csak
folyamatos segítséggel képes személyek legalább napi háromszori étkeztetéséről, szükség szerint
ruházattal, textíliával való ellátásról, mentális gondozásról, szükség szerint egészségügyi ellátásról,
valamint lakhatásról való gondoskodás.
Az időskorúak gondozóházában azokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket fogadjuk, akiknek
egészségügyi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de életkoruk, egészségi állapotuk
valamint szociális helyzetük miatt az alapellátás keretében nem gondozhatók, így rászorulnak erre az
ellátási formára.
Így azon idős személyek helyezhetők el, akiknek gondozása otthoni, családi környezetben átmeneti
akadályokba ütközik. Ezek az akadályok igen sokfélék lehetnek, pl. hozzátartozójuk időszakos távolléte,
megbetegedése, a házi segítségnyújtásban részesülő átmeneti állapotromlása és lakásban folyó
karbantartási, átalakítási munkák elvégzése, illetve a tartós bentlakást nyújtó elhelyezésre való
várakozás.
A gondozóházban 5 fő szociális gondozó, ápoló folyamatos munkarend szerint dolgozik. 1 fő
mentálhigiénés munkatárs ellátja az otthon szakmai irányítását is. Technikai személyzet vonatkozásában
1 fő takarító napi 6 órás foglalkoztatása szükséges.
Az átmeneti otthon engedélyezett férőhelyeinek száma 10.
Betöltetlen férőhely június 30. napjával nem volt. 7 fő tekintetében történt változás.
2 fő kórházban elhalálozott
3 fő családhoz visszaköltözött
1 fő tartós bentlakást nyújtó intézményben került elhelyezésre.
Gondozási napok szám: 1.874
Térítési díj összege:
2.134,- Ft/nap
64.020,- Ft/hó
Az átmeneti elhelyezést igénybe vevők életkora egyre inkább kitolódik, többnyire 80 év fölöttiek.
Az gondozóházba való bekerülés esetén a gondozottra személyre szabott gondozási terv készül. Az
intézmény orvosa biztosítja a lakók egészségügyi ellátást, felügyeletét, az ápolók az orvos utasítása
alapján végzik munkájukat.
Az elhelyezésre várakozók állapotáról elmondható, hogy egyre több a demens, agyi katasztrófán átesett
fekvő idős ember.
A mentálhigiénés gondozás feladata az idős ember belső harmóniájának megteremtése, megőrzése,
főleg a családtól való elszakadás idején a közösségbe való beilleszkedés elősegítése, az otthonba az
együttlakásból eredő konfliktushelyzetek feloldása. Mivel az idős embert gyakran megviseli – ha rövid
időre is – az otthonból való kiszakadás, alkalmazkodóképessége csökken, ezért fél minden újtól,
változástól. Ennek oldása, ha az otthonlakó reális tájékoztatást kap az otthonban kialakult életrendről,
jogairól, kötelességeiről, önállóságáról, szabadságáról.
A lakók meghatározott napirend szerint élik mindennapjaikat. Fontos feladatnak tekinthető a szabadidő
hasznos eltöltése. A névnapok, születésnapok, farsang s egyéb ünnepek megtartása elmaradhatatlan az
otthon életében.
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Az intézmény törekszik arra, hogy az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitását fenntartsa. Kiemelt
feladatnak tartja a családi kapcsolatok megtartásának elősegítését, illetve ha szükséges újraélesztésének
elősegítését, pl. látogatások számának pozitív alakulását. Az otthonban lehetőség van a szabad
vallásgyakorlásra. Havonta 1 alkalommal a református lelkész látogatja meg a lakókat.
Gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekjóléti szolgálat
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központ Gyermekjóléti Szolgálata 2011 első félévében 1 fő szakvizsgázott szociálpedagógus, és
4 fő szociálpedagógus végzettségű szakemberrel végezte tevékenységét.
Ez év december 31.-ig 2 fő szakképzett munkatárs határozott idejű szerződéssel áll
alkalmazásban. A szolgálat 2012. március 10-ig ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik.
A jelenleg 5 főállású családgondozón kívül 3 fő felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező
családgondozó foglalkoztatása válik szükségessé ahhoz, hogy végleges működési engedéllyel
rendelkezhessen a szolgálat. A 3 fő foglalkoztatása a 769 gyermek, illetve 282 család
gondozása révén szükséges. Jogszabályi előírásnak megfelelően 1 családgondozó 40 gyermeket,
vagy 25 családot láthat el. Jelenleg az ellátotti létszám túlmutat a jogszabályi előíráson.
Gyermekjóléti szolgálat feladatai:
- A Jelzőrendszer tagjai, jelzési kötelezettségeiket betartva a problémás (pl: igazolatlan
hiányzás, elhanyagolás, bántalmazás, stb) eseteket jelzi a szolgálat felé. Az oktatásinevelési intézményekkel, a Rendőrkapitánysággal és Védőnői Szolgálattal, szinte napi
kapcsolatot szükséges fenntartani.
- Eseti gondnoki feladatok ellátása bántalmazott, szabálysértést és bűncselekményt
elkövetett kiskorúak esetében.
- Alapellátásban, védelembe vétel keretén belüli családgondozás.
- Óvodáztatási támogatás ügyének intézése.
- Együttműködés a Nevelési Tanácsadóval, iskolaérettségi vizsgálatok igénybevételének
elősegítése.
- Együttműködés a Gyermekvédelmi Szakellátással. Utógondozás, ideiglenes hatályú
elhelyezés és átmeneti nevelésbe vétel ügyeinek intézése, kapcsolattartás a nevelőszülői
hálózattal, gyermekvédelmi intézményekkel.
- Együttműködés a Pártfogói Felügyelettel. Környezettanulmányok készítése.
- Magántanulóvá nyilvánításban javaslattétel, környezettanulmány készítése.
- Eseti gondnoki feladatok ellátása az iskoláztatási támogatás felfüggesztése ügyében.
- Rendszeres kapcsolattartás a gondozott családokkal, ami esetenként heti egy-két
alkalmat jelent.
- Cigány Közösségi Ház programjainak szervezése, lebonyolítása.
- Játszóház működtetése napi rendszerességgel a Közösségi Házban.
- Adományok gyűjtése és osztása.
- Segítséget nyújtunk más intézmények adományának osztásában, továbbá a nyári
étkeztetésben.
STATISZTIKAI ADATOK:
Gondozás
Összesen
Védelembe vétel
333 gyermek
Alapellátás
421 gyermek
Utógondozás, szakellátásból kikerült
0 gyermek
gyermekek száma:
Átmeneti nevelésbe került 2011-ben
15 gyermek
Összesen
769 gyermek
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Családok száma
122
148
0
12
282

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége 2011 második félévében a következő
módon alakult:
(A Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi forgalmi naplója alapján készült.)
Megnevezés
Szakmai tevékenység száma Ellátott gyermekek száma
Tanácsadás
431
547
Segítő beszélgetés
972
321
Hivatalos ügyekben való
335
közreműködés
Családlátogatás
1565
1954
Elhelyezési értekezleten való
15
15
részvétel
Szakmaközi megbeszélés
5
Esetkonferencia
157
235
Örökbefogadással
0
0
kapcsolatos intézkedés
Összesen
3480
3072
Az 1997 évi XXXI. tv. módosítása alapján az 50 óra igazolatlan hiányzást elért tanuló esetében
az iskoláztatási támogatás felfüggesztésre kerül. 2011-ben az igazolatlan hiányzások száma az
alábbi táblázatban feltüntetett módon alakult.
1-9 óra
10-29 óra
30-49 óra
50- + óra
Eseti
Eseti
gondnok
gondnok
gyermekv.f. CSSK v.
GYJSZ
Iskolai
42
98
32
78
25
27
jelzés
2011. 09.
01- 11. 30.
Az eseti gondnoki feladatok ellátása plusz terhet ró a szakemberekre. A családdal való
kapcsolattartás mellett a vásárlás, a számla vagy csekk befizetése családonként napi több órát
vesz igénybe.
A felfüggesztett iskoláztatási támogatás azonban tapasztalatunk szerint nem tekinthető
visszatartó erejűnek. A törvény szerint a tanév végén, 2011. június 30.-val minden felfüggesztett
iskoláztatási támogatást felül kell vizsgálni. Az időben érkező, az 50 órát el nem érő esetekben
jó eredményekről számolhatunk be. Itt is elsősorban azoknál értünk el nagyobb eredményt, ahol
a gyermek szülei tényleg nem tudtak a néhány óra igazolatlan hiányzásról. A 20 órát el nem érő
igazolatlan mulasztások esetében hatékonyabb a szülő, és a gyermek motiválása a
felelősségérzet felélesztésére. A közel 50 óra hiányzásnál elmondhatjuk, hogy a prevenció
hatástalan. Ezek a többségében 14-17 éves fiatalok már korábban is, a rendelkezés bevezetése
előtt is nagyon sokat mulasztottak hasonló módon. Itt a szülő már nem tud, vagy nem is akar
hatni a gyermekére.
Ahol a hiányzás eléri, az 50 órát a szülők részéről nagy ellenállást, és felháborodást vált ki
annak ténye, miszerint a felfüggesztett iskoláztatási támogatást eseti gondnok hivatott kezelni.
Jellemzően a szülők a gyermekük részére járó támogatást az illetékes fiatal kezébe adják. Azt
vallják, hogy az a gyermeké, és neki kell elkölteni. A pénz útja nincs kontroll alatt. A fiatal azt
vesz a pénzből, amit szeretne. Ezt a szülői hozzáállást, vagy nevezhetjük, inkább felelőtlen
nevelési magatartásnak nem lehet megváltoztatni a felnőttek esetében.
A jelzőrendszer által küldött esetek száma 2011 második félévében.
A jelzőrendszer által küldött esetek száma 2011 második félévében.
Óvoda

Probléma
jelzése
Ügyintézés

34
9

Általános
Iskola
144

-

Középisko
la

Rendőrség

Nevelési
Tanácsad
ó

Védőnői
Szolgálat

Óvodáztatási
támogatás

345
-

16
-

42

22
-

53

39

Összesen:

43

144

345

16

42

22

53

A problémák, amelyeket az oktatási, és nevelési intézmények a szolgálathoz megküldtek, főként
az igazolatlan hiányzásokból fakad. Ezen belül természetesen előfordultak egyéb, járulékos
problémák is, mint például, elhanyagoltság, fejtetvesség. Az óvodában az igazolatlan hiányzás
mellett a beíratás elmulasztásának jelzése is előfordult 12 gyermek esetében. Ebből több
gyermeket második felszólításra sem íratott be a szülő.
A Nevelési Tanácsadó minden évben megkéri a Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy nyújtson
segítséget a gyermekek iskolaérettségi vizsgálatának elvégzéséhez.
Az második félévben 53 gyermek esetében gondoskodott a szolgálat az óvodáztatási támogatás
felhasználásáról. Tiszavasvári Város Jegyzője határozatban értesíti a szolgáltatást az érintett
gyermekkel kapcsolatos feladat ellátásáról. A családgondozó a szülővel, és lehetőség szerint a
gyermekkel együttesen vásárolja meg az óvodával előzetesen egyeztetett ruhaneműket,
eszközöket az óvodába lépő gyermek számára. Az óvodák eltérő igényeket támasztanak az
eszközszükségletet tekintve. A szolgálat törekszik megfelelni az intézményeknek, a családnak,
de nehéz megfelelni az elvárásoknak a helyi boltok készleti adottságai miatt.
Az oktatási és nevelési intézmények jelzéseit követően lépéseket szükséges tenni a további
hiányzás megakadályozása miatt. Esetenként változó, hogy milyen protokollt szükséges követni.
Függvénye az igazolatlan hiányzások száma illetve, hogy van-e más összetevője a problémának.
A Rendőrség jelzése, és a Védőnői Szolgálat jelzése más problémák megoldását követeli a
Gyermekjóléti Szolgálattól. A bűncselekményt vagy szabálysértést elkövető gyermekkel vagy
fiatalkorúval, illetve családjával kell dolgoznunk. A Védőnői Szolgálat válsághelyzetben lévő
várandós anyákról, kiskorú gyermek fizikai elhanyagolásáról, esetleg bántalmazásáról értesíti
szolgálatunkat.
A TTKT TSZESZK Gyermekjóléti Szolgálat 2011 második félévében is elvégezte törvényben
előírt feladatkörét. Feladatait a működési zavarokkal küzdő családok esetében a képessé tétel
jegyében végzi, nem mellőzve az azonnali segítségnyújtást krízishelyzetben. A jelzőrendszer
tagjaival együttműködve hatékonyan tevékenykedik a problémák megoldásában.
Családok Átmeneti Otthona
Intézményünk 11 éve áll nyitva a rászoruló anyák és gyermekeik számára. Az itt lakók számára
az itt tartózkodás idejére átmeneti gondozást biztosítunk. Az átmeneti gondozás
/szolgáltatásnyújtás/ kulcsszavai:
- gondozás,
- napi struktúra biztosítása,
- stabilizáció és biztonság.
Az átmeneti gondozás célja: hogy egy napi struktúrán keresztül – a gondozást, mint eszközt
használva – stabilitást és biztonságot nyújtson a gyermeknek, illetve szülőjének.
Ez az a bázis, amely lehetővé teszi számukra, hogy meghatározott időn belül rendezni tudják
életük alapvető problémáit.
Az otthontalanná vált szülő kérelmére a Családok Átmeneti Otthonában együttesen helyezhető
el a gyermek és a szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a
gyermeket e miatt el kellene választani szülőjétől. Illetve várandós kismamáknak is otthont
biztosít.
A nap 24 órájában 5 fő munkatárs látja el a családokkal való foglalkozást, 3 gyermekfelügyelői,
2 családgondozói munkakörben. Az 5 főből 4 fő szakképzett, 1 fő szakképzetlen.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala évente ellenőrzi
a Családok Átmeneti Otthonának működését mind személyi, mind tárgyi megfelelőség
vonatkozásában.
A családok a mindennapjaikat az otthonban élik, innen indulnak dolgozni, a gyermekek
iskolába, óvodába, bölcsődébe. A mindennapokon túl az ünnepnapok megünneplésének színtere
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az átmenti otthon. A munkatársak segítséget nyújtanak a közösös ünneplések megélésében. Az
első félévben minden felnőtt és gyermek névnapjáról, születésnapjáról bensőséges hangulatban,
az általuk készített tortával, süteménnyel emlékeztek meg.
Nem maradhatott el az újév, a farsang közös, jelmezes ünneplése, a farsangi fánk sütésével
együtt.
2011. második félévében a családok mozgása az alábbiak szerint alakult:
beköltöző családok száma
8

kiköltözött családok száma
7

Beköltött 7 családból 11 gyermek, valamint 6 anya.
Kiköltöző 8 családból 11 gyermek, 9 anya
Az engedélyezett 16 férőhelyes átmeneti ellátás - jelen adottságaival – nem alkalmas arra, hogy
16 fő elhelyezésére igényeljen az intézmény normatív állami támogatást. Ez megoldható lenne
egy újabb lakószoba kialakításával, ugyanis jelenleg 4 lakószoba áll rendelkezésre.
A statisztikai adatokon túl a napi munkát egy fő jogász és egy fő pszichológus segíti. Ez
utóbbinak igen nagy a jelentősége, mert a bezártság, a problémamegoldó képességük hiánya
igen gyakran az anyák közötti konfliktushoz vezet. Az otthon napi feladataink közé tartozik az
életvezetési tanácsadás, a pénzgazdálkodásra való megtanítás, a gyermekekkel való foglalkozás
elősegítése. Napi teendők közé tartozik a gyermekekkel való foglalkozás, pl.: korrepetálás,
különböző szabadidős programok szervezése, pl. szabadban történő sütés-főzés, strandolás. A
programok szervezését mintegy mentális gondozásnak is tekinthetjük, hisz a négy fal közül
kiszabadulva az anyák a problémákat hátra hagyva tudnak foglalkozni a gyermekeikkel. Nagyon
jó kapcsolat alakult ki az oktatási és nevelési intézményekkel, bölcsődével és minden olyan
intézménnyel, személlyel, akik segítséget tudnak nyújtani az otthon lakói és dolgozói számára.
Ápolást, gondozást nyújtó ellátások
-

időskorúak otthona
fogyatékos személyek otthona
szenvedélybetegek otthona

Engedélyezett főhelyek száma összesen: 220 fő
Ebből:
Idősek otthona 122 fő (2 férőhely emelt szintű elhelyezési körülményeket biztosít)
fogyatékos személyek otthona: 98 fő
szenvedélybetegek otthona 10 fő
Ellátási terület: az ország egész területe
Az ellátottak köre:
Az ellátottak köre kiterjed az önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes,
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő, Tiszavasvári kistérségben élő időskorúak és 18.
életévüket betöltött, betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem tudó személyekre.
Az időskorúak részlegén elsősorban azoknak az időskorúaknak és azon, betegsége miatt
önmagáról gondoskodni nem tudó 18. életévét betöltött személyeknek az ápolását, gondozását,
teljes ellátását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem
igényel. Az ellátás keretén belül biztosítani kell a kornak, egészségi állapotnak megfelelő
fizikai, egészségügyi ellátást, mentális gondozást, azaz teljes körű ellátást.
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Ha az időskorú részleg ellátását igénybe vevő személy esetében demencia körében tartozó
kórkép kerül(t) megállapításra, ellátásáról lehetőség szerint különállóan, de mindenképpen
speciális gondozást biztosítva kell gondoskodni.
A fogyatékos emberek részlegén a felnőtt korú fogyatékos (látás-, mozgás-, értelmi és
halmozottan fogyatékos) személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az
állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen.
A fogyatékos személy részére biztosítani kell - a fogyatékosságának megfelelő - szinten tartó,
képességfejlesztő, sport és szabadidős tevékenység végzését is. Állapotuk gyógyintézeti kezelést
nem igényel, valamint rehabilitációs intézményi ellátásban nem részesíthetők.
A szenvedélybetegek részlegén az önálló életvitelre időlegesen nem képes, kötelező intézeti
gyógykezelésre nem szoruló függőséget okozó anyaggal (szerrel) visszaélő, függőséget okozó
tevékenységet folytató személyek személyre szabott gondozását, ápolását, szomatikus és
mentális állapotát stabilizáló, illetve javító ellátását végzik.
A Vasvári Pál út 87. szám alatti székhely ideiglenes működési engedélye 2012. december 31-ig
érvényes.
A határozatlan működési engedély kiadásának feltételeként a fenntartónak az alábbi
hiányosságokat kell pótolnia:
- Köteles biztosítani a hatályos jogszabályokban előírt szakmai létszámot és
szakképesítési előírásokat.
- Köteles pótolni az intézmény hiányzó tárgyi feltételeit az alábbiak szerint:
Az „A” és „B” jelű épületben:
- az egy főre jutó 6 négyzetméter/fő minimális lakóterület biztosításával,
- az egy lakószobában legfeljebb 4 személy elhelyezhetőségére vonatkozó jogszabályi
követelmények teljesítéséről,
- tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, illetve nemenkénti illemhely
kialakításával,
- betegszoba, látogató fogadására és mentálhigiénés gondozására alkalmas helyiségek,
továbbá gondozási egységenként legalább 20 négyzetméter alapterületű közösségi
együttlétre szolgáló helyiség kialakításával,
- az épület akadálymentes megközelíthetősége és az épületen belül az akadálymentes
közlekedés biztosításával (rámpa, kapaszkodó korlát megépítése, az épületen belül a
küszöbök eltávolítása, megfelelő szélességű folyosók kialakítása, kapaszkodók felszerelése,
továbbá az „A” jelű épület padlójának szükséges mértékű pótlása),
- a két szállásépületben a magas ellátotti létszámra tekintettel nővérhívó jelzőrendszer
szükséges kiépíteni.
A „C” jelű épületben:
- mentálhigiénés gondozásra és látogató fogadására alkalmas helyiségek kialakításával,
- az intézmény konyhájának, étkezőjének a vonatkozó jogszabályi követelményeknek
megfelelő felújításával vagy kiváltásával.
Az „A” és „B” jelű épületben a részleteges akadálymentesítés, padló szükséges mértékű cseréje
megtörtént. A nagyobb beruházást igénylő pótlásokra jelen gazdasági helyzetben nincs
lehetőség.
2011. II. féléves jelentés
Idősek otthona:
– a jelentési időpontban betöltött,
121 fő
– illetve betöltetlen férőhelyek száma, – a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma, 72 fő
– a jelentési időszakban intézményi férőhelyeken elhelyezett, 23 fő
– és onnan kikerült ellátottak száma, 23 fő
– a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege, 2 025.42

Fogyatékos személyek otthona:
5) a jelentési időpontban betöltött,
99 fő
6) illetve betöltetlen férőhelyek száma, 7) a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma, 6 fő
8) a jelentési időszakban intézményi férőhelyeken elhelyezett, 4 fő
9) és onnan kikerült ellátottak száma, 3 fő
10) a jelentési időpontban az intézményi térítési díj napi összeg, 2 134.Szenvedélybetegek otthona:
a jelentési időpontban betöltött, 10 fő
illetve betöltetlen férőhelyek száma, a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók száma, 1 fő
a jelentési időszakban intézményi férőhelyeken elhelyezett , és onnan kikerült ellátottak száma, a jelentési időpontban az intézményi térítési díj napi összege, 2 025.Egészségügyi feladatok
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központja által biztosított egészségügyi szolgáltatások:
Központi orvosi ügyelet
A háziorvosi ügyeleti ellátásban 5 fő Tiszavasvári illetőségű, valamint 1 fő tiszalöki, l fő
tiszaeszlári, 1 fő nyíregyházi háziorvos vesz részt a szolgáltatás biztosításában. Az ügyelet
központi telephellyel működik, amely a Központi Orvosi Rendelő épületében található.
Az ügyeleti ellátásban résztvevő orvosokon, ápolókon kívül 3 gépkocsivezető foglalkoztatása
szükséges. A gyógyszerek felhasználásának, illetve a műszerek meglétének nyomon követése
érdekében napi rendszerességgel ellenőrzést tart intézményünk a központi orvosi rendelő
helyiségében.
Ellátási terület: Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község közigazgatási területe.
Ügyelet betegforgalma: 2011. 01. - 2011. 11.30.
Hívásra
történt
beteglátogatás
Tanácsadás
Mentőszállítás
Ambulancián
megjelent
betegek
összesen

személy
eset
személy
eset
személy
eset
személy
eset

0-10

70-

Összesen

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

22
23

18
19

18
23

24
30

27
34

37
56

44
51

114
152

304
388

0
0
1
1
715
1408

0
0
1
1
368
503

0
0
0
0
386
541

0
0
2
2
382
584

0
0
0
0
260
396

0
0
5
5
270
452

0
0
0
0
181
288

0
0
5
6
213
339

0
0
14
15
2775
4511

Kisegítő alapellátás
Kisegítő alapellátási feladatként működik Tiszavasváriban a labor, és a gyógytorna.
A labor, s a gyógytorna heti 30 órában áll a lakosság rendelkezésére. Fenti szolgáltatások iránt
egyöntetűen nagy lakossági igény mutatkozik, amit a magas esetszám és betegforgalom tükröz.
A labor havi esetszáma 2011. 07. 01 – 2011. 11.30 közötti időszakban 5113 fő.
Fizikoterápia a reumatológiai szakrendeléssel szoros együttműködésben dolgozik heti 30 nem
szakorvosi órában.. A regisztrált betegforgalom azt mutatja, hogy az ellátás iránt szintén nagy
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igény mutatkozik.
A kezelések típusai :
Stabil galván
Kowalschik galván
Iontoforézisek
Ultrahang
Rövidhullám
Gépi masszázs
Szelektív ingeráram
Bioptron lámpás kezelések
Ez a magas betegforgalom sajnos azt jelenti, hogy a településen nagyon magas a mozgásszervi
betegségekben szenvedők száma, amit egyébként a reumatológiai szakrendelés magas esetszáma
is jelez.
A mozgásszervi betegségek kiemelkedő jelentőségét nemcsak növekvő gyakoriságuk, hanem
következményeik, így a munkaképességre, életminőségre és a halálozásra gyakorolt hatásuk
adja. Hazai felmérések szerint a gyulladásos és kopásos, ízületi és gerincbetegségekben
szenvedő betegek mintegy 60%-a mások segítségére szorul, 30%-uk esetében megromlik a
családi élete, és kétharmaduk anyagi válságba jut. A mozgásszervi betegségek közvetlen és
közvetett költségei hatalmas terhet rónak az egyénre, családjára, valamint a társadalomra. A
megbetegedések közül ki kell emelnünk a csontritkulást, a reumás ízületi gyulladást, az ízületi
porckopást, mint a leggyakrabban előforduló kórképeket. Napjainkban a mozgásszervi
betegségek okozzák a 60 év fölöttiek krónikus betegségeinek több mint felét.
Demográfiai előrejelzések azt mutatták, hogy 2010-re Európában többen lesznek a 60 év
fölöttiek, mint a 20 év alattiak, ami prognosztizálhatóan együtt jár a mozgásszervi betegségek
okozta költségek drámai emelkedésével, ami úgy tűnik, hogy be is igazolódott. Így amellett,
hogy az intézményrendszeren belül szükségessé válik elsősorban a járóbeteg-rendszer és a
háziorvosi hálózat fejlesztése, mindenképp nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, valamint
a csontritkulásszűrés hatékonyságának növelésére.
A fizioterápia vonatkozásában változás történt 2011. II. félévében. Az intézmény közreműködő
szerződést kötött a Rehabilitációs Team Kft-vel fizioterápia egészségügyi szolgáltatás
biztosítását illetően. A személyi és tárgyi feltételeket a Kft biztosítja a szolgáltatás
biztosításához, az OEP finanszírozást – a havonta felmerülő programkövetési díj csökkentett
összegével – átadja a Kft részére. Ezáltal az önkormányzat részéről nem merül fel kiegészítés a
feladatellátás vonatkozásában.
A gyógytorna szintén a reumatológiai szakrendeléssel szorosan együttműködve látja el a
betegeket. Mivel ezen egészségügyi szolgáltatásra működési engedéllyel nem rendelkezik az
intézmény, így óraszám átcsoportosítás iránti kérelem benyújtására került sor az ÁNTSZ
Országos Tisztifőorvosi Hivatal Területi Osztályához. Az átcsoportosítás 5 nem szakorvosi, és 1
szakorvosi óraszámot érint. Az engedélyeztetési eljárás lefolytatását követően heti 6 órában
lehetőség nyílik finanszírozott gyógytorna biztosítására a Rehabilitációs Team Kft
közreműködésével.
Fogászati röntgendiagnosztika
A szolgáltatás heti 17 órában történik. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik a
szolgáltatás a Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. szám alatt.
Tiszavasvári Önkormányzata 1998-ban hozta létre a Járóbeteg Szakrendelőt. A Szakrendelő
ellátási kötelezettsége nemcsak Tiszavasvári közigazgatási területére, hanem Tiszalök,
Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár és Szorgalmatos települések lakosaira is kiterjed. Így
mindösszesen 29.000 fő egészségügyi szakellátását kell biztosítania.
A szakellátás feladatai az alábbiak szerint csoportosíthatók:
44

1. Biztosítja bizonyos krónikus betegek gondozását
2. Kiemelt szerepe van bizonyos speciális szakvéleményen alapuló betegségek
felismerésében, magasabb szintű ellátáshoz való juttatásában
3. Fontos szerepe van bizonyos betegségek rehabilitációjában
Járóbeteg szakellátás
Tiszavasváriban a Járóbeteg Szakrendelő 82 szakorvosi órában biztosítja a betegek ellátását. Ez
a kapacitás a lakosságszám alapján indokolt óraszámtól nagy mértékben elmarad. A járóbeteg
szakellátás alacsony kapacitása az egész megyében jellemző, messze elmarad nemcsak az
országos, de a régió másik két megyéjének átlagától is.
A városunkban jelenleg működő szakrendelések a következők:
Szakma megnevezése
jelenlegi szakorvosi
óraszám (heti)
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Szemészet
Bőrgyógyászat
Fül-orr-gégegyógyászat
Reumatológia
Urológia
Általános
röntgenultrahang diagnosztika
Fizioterápia
Összesen:

és

18
7
10
8
5
10
10
6
8

jelenlegi nem szakorvosi
óraszám (heti)
fizioterápia
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
82

30
30

Belgyógyászat vonatkozásában kihelyezett szakrendelésünk van Tiszalök város rendelőjében.
A járóbeteg szakellátás esetén az OEP által meghatározott TVK (teljesítmény volumenkorlát)
alapján történik a finanszírozás, mely szerint 2 hónapos eltéréssel – utófinanszírozással történik a kifizetés.
Betegforgalom 2011. 07. 01 - 2011. 11. 30. között
Szakrendelés
Eset
Beavatkozás
Belgyógyászat
1066
3688
Sebészet
931
2202
Szülészet1458
1599
Nőgyógyászat
Fül-orr-gégészet
1419
4936
Szemészet
798
5918
Bőrgyógyászat
522
572
Urológiai
891
1196
Reumatológia
1122
1184
Röntgen-UH
953
2824
Összesen
9060
24119
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Pont
1664604
1079588
923157
1352313
1011015
371542
732687
742896
1748885
9626687

A járóbeteteg szakellátás egyes szakrendelései esetében – mint szemészet, fül-orrgégegyógyászat – működési problémát vet fel a műszerezettség hiányossága. Szemészet
esetében hiányzik a működéshez - illetve a meglévő eszköz elavult, javítása nem gazdaságos - a
tenstonométer, szemtükör, szemüvegszekrény, melyeknek bekerülési költsége kb. 500 e Ft.
Fül-orr-gégészet esetében mikroszkóp beszerzése vált időszerűvé.
Belgyógyászat vonatkozásában szerződésbontásra került sor a Mona-Holding Kft-vel, mivel a
belgyógyászati szakrendelésen közreműködő orvosokkal közvetlen közreműködői szerződés
megkötését tartjuk célszerűnek.
Védőnői szolgálat:
2011 II. félévben a területi védőnői körzeteket ellátó védőnők neve:
I - es körzet: Veresné Papp Ibolya
II - es körzet: Vanczerné Németh Mária
III - as körzet: Molnárné Mikó Gyöngyi
IV – es körzet: Kovács Zita Nóra
V-ös körzet: Éliásné Csernyik Emese
VI-os körzet + Szorgalmatos ellátási terület: Béres Eszter
A védőnők alapfeladataikat az egészségügyben meghatározott törvények - 49/2004 (V.21.)
ESzCsM rendelet, 19/2009 EüM rendelet -, módszertani útmutatók, szakmai protokollok alapján
végzik. A védőnő kompetencia köre egyre szélesebb, napjainkra már az egész család
egészségügyi, szociális problémáinak a megoldásában is részt vesz, humán szolgáltatásokat
nyújt, és tanácsokat ad a felmerülő problémák megoldására.
2011-ben mind a hat védőnői állás be volt töltve. A VI-os körzet vegyes védőnői körzet, mely a
terület feladatain túl általános iskolai munkát is magában foglal (Szorgalmatos). Az iskolaegészségügyi feladatokat 3 iskolavédőnő koordinálta.
A védőnői gondozás leggyakrabban alkalmazott módszerei a következők:
- családlátogatás,
- önálló védőnői tanácsadás,
- orvossal tartott tanácsadás,
- fogadóóra tartása,
- egészségnevelés a családok otthonában, családlátogatások során,
tanácsadóban, oktatási intézményekben (iskola, óvoda),
- egészségfejlesztés közösségi színtéren.
A családok komplex gondozása a következő elemekből tevődik össze:
- családi életre való felkészítés, szülői szerepre ’nevelés’,
- kiemelten a várandós nők, csecsemők védelme, rendszeres gondozása,
- gyermekágyas anya és újszülöttjének gondozása,
- egészségnevelés (egyéni és közösségi szinten),
- szűrővizsgálatok végzése, biztosítása,
- védőoltások megszervezése,
- tanácsadások szervezése, lebonyolítása (várandós; csecsemő - önálló és
orvossal tartott-, nővédelmi)
- csoportok, foglalkozások, klubok szervezése (várandóstorna,
szülésfelkészítő
tanfolyam,
babamasszázs,
elsősegélynyújtó,
csecsemőgondozó tanfolyam)
A védőnők családgondozói tevékenységük során kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű
családok, ezen belül a roma lakosság gondozását. Munkánk során fontosnak tartjuk az
ismerethiányból, szociális és egészségügyi, pszichés okokból adódó hátrányok leküzdésének
segítését, az állapotromlás megakadályozását, a problémák kezelését a családok
mindennapjaiban. A rendszeres, napi kapcsolat lehetővé teszi, hogy kialakuljon a kölcsönös
bizalom, elfogadjuk egymás értékrendjét, és kultúráját, ami hatékonyan segíti a problémák
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felismerését, kezelését. A megfelelő kapcsolat kialakításához a gondozott családokkal ezeken túl
szükség van megfelelő szakismeretekre, empátiára, előítélet mentességre, a másik ember feltétel
nélküli elfogadására, hitelességre, elismerésre, egymás tiszteletben tartására, illetve korrekt
helyzetfeltárásra, értékelésre.
A védőnői munka zömmel oktató – nevelő – segítő jellegű, alapvető eleme az értelemre,
érzelemre hatás, ami feltételezi a megfelelő, mindkét fél számára egyértelmű, és érthető
kommunikációt. A leghatékonyabb eszköz az egyéni beszélgetés során a meggyőzés, bár néha
ez is kevésnek bizonyul.
Gondozott családok számának alakulása körzetenként: (2011.06.30.-i állapot szerint)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gondozott családok száma:
168
154
143
153
142
147

körzet
körzet
körzet
körzet
körzet
körzet

Összesen:

Dohányzás:

907

30
78
27
73
66
43
317

A születések számának alakulása körzetenként 2011. II. felében:
1.k

V.

2.k

V.

3.k

V.

4.k

V.

5. k

V.

6.k

V.

Július

6

3

2

1

1

1

3

1

4

3

1

0

Augusztus

6

2

7

6

4

2

2

2

3

1

1

1

Szeptember

2

2

3

1

3

1

1

1

3

2

4

2

Október

1

1

1

1

3

1

2

2

4

2

3

1

November

3

1

4

2

2

2

2

1

1

0

2

1

18

9

17

11

13

7

10

7

15

8

11
Ebből
Szorgalmatos:
1

5

December
Összesen:

Születési statisztika 2011. II. félévben:
1.k
2.k
3.k
4.k
5.k
6.k
18
17
13
10
16
11
Születésszám:
ebből:
1
4
1
1
3
0
Koraszülött:
0
0
0
1
4
0
IU. retard:
0
0
0
0
0
0
Csecsemőhalott:
0
0
0
0
0
0
Halvaszülés:
A várandós anyák, és a 0-6 éves korú gondozottak létszáma 2011.11.30.-án:
1.k

V.

2.k

V.

3.k

V.
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4.k

V.

5.k

V.

6.k

V.

Összesen:
85
10
5
0
0
Összesen:

15 12 14
8
20 13
16 7
9
3
87
51
Várandós: 13 8
31
21
35
18
24
16
22
15
29
15
26
14
167
99
Csecsemő:
66 39
52 25
54 34
62 37
51 24
49 26
334 185
1-3 éves:
149 75
120 60
129 68
121 75
144 65
111 62 774 405
3-6 éves:
A területi védőnői munka 2 fő szintéren történik, egyrészt a családok otthonában, ahol a
látogatások alkalmával aktuális tanácsokkal látjuk el a családtagokat, míg a találkozások másik
része a védőnői tanácsadóban zajlik, ahol a különböző növekedési, fejlődési, státuszvizsgálatok,
egyéb eszközös mérések, védőoltások történnek.
2011 első félévében 3654 családlátogatást végeztünk, a szaklátogatások száma összesen: 4493
volt.
Gondozottjaink a tanácsadóban 2845 alkalommal keresték fel szolgálatunkat, melyek nagy része
önálló védőnői tanácsadás volt, kiegészülve az orvossal közösen végzett tanácsadásokkal.
A gyermekellátás részeként:
- részt veszünk a családi környezet szociális problémáinak megelőzésében,
- tanácsot adunk gondozási, nevelési kérdésekben,
- táplálási tanácsot adunk,
- ellenőrizzük és regisztráljuk a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődését,
- elvégezzük az alap szűrővizsgálatokat, státuszvizsgálatokat végzünk (1, 3, 6 hónapos, 1,
2, 3, 4, 5, 6 éves korban.)
- a kiszűrt eseteket megbeszéljük az illetékes szakemberrel,
- kapcsolattartás a családdal és a szakemberekkel,
- a higiénés viszonyokat figyelemmel kísérjük.
Egészségfejlesztési munka az óvodákban
A 2010/2011 – es tanév II. félévében Tiszavasvári óvodáiban a beíratottak létszáma: 532 fő. A
Szorgalmatosi óvodába 51 gyermek járt.
Az óvodai ellátás területén történtek változások, amelynek kapcsán a szűrővizsgálatok
kikerültek az óvodából. A státuszvizsgálatok (3,4,5,6 éves korban), és ennek keretében a
szűrővizsgálatok a védőnői tanácsadóban történnek. A nevelési intézményekben így tisztasági
szűrővizsgálatot, illetve egészségnevelést végzünk. Igény szerint szülői értekezleten veszünk
részt.
2011. II. félévében az előző évhez hasonlóan csökkent a várandós anyák létszáma, ami az első
félévben született gyermekek kis létszámában (71fő) is tapasztalható. Mostanra azonban
érezhető némi növekedés a várandósaink létszámában. Reméljük, hogy a nehéz gazdasági
helyzet ellenére ismét növekedni kezd a gyermekvállalási tendencia.
Munkánk során tapasztaljuk, hogy a családok egyre több szociális problémával, anyagi
nehézséggel küzdenek, ami a gondozási munkánkat is megnehezíti. Nehézséget okoz egy
drágább, korszerűbb tápszer, babaápolási cikk beszerzése. Sok esetben a vizsgálatokra történő
beutazás költsége is nagy terhet ró a családok költségvetésére. Tapasztaljuk, főként hátrányos
helyzetű kismamák körében, hogy a várandósság 20. hete körül jelentkeznek csak felvételre. Ez
egyik részről lehet hanyagság, másrészről valószínűleg így spórolják meg a terhesség első
felében a vizsgálatokra történő utazás költségeit. Azonban ezek a vizsgálatok nagyon fontosak
lennének, hiszen a fejlődési rendellenességek kora terhességben szűrhetők, és orvosi indokkal
18. hétig megszakíthatóak.
A társadalmi, gazdasági nehézségek egyre több családban éreztetik hatásukat. Sok családban
gondot okoz a gyermekek megfelelő ellátása, egyes szülők többszöri felszólítás ellenére sem
hozzák el gyermeküket védőoltásra, státuszvizsgálatra. Egyes családokban megoldhatatlannak
látszó probléma a fejtetvesség. Sajnos találkozunk rühességgel, ótvarral is. Ezen területeken a
szakemberek összehangolt munkája ellenére is csak kismértékű, átmeneti javulás észlelhető.
Fenti okok miatt évről évre több jelzéssel kell élnünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
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2011 1. félévében összesen 36 környezettanulmányt készítettünk, melyek egy része – 19 - a
kórház felé irányult gyermekek hazaadása ügyében, másik része – 17 - jelzés volt a
Gyermekjóléti Szolgálat felé.
Rendezvények:
A védőnői munka minden színterén törekszünk az egészséges életmód népszerűsítésére,
propagáljuk a betegségek megelőzését célzó szűrővizsgálatok igénybevételét.
Közreműködtünk az egyes iskolai egységek egészségnapi rendezvényén előadások tartásával,
ételkóstolók, bemutatók tartásával, szűrővizsgálatok végzésével. Ezen helyszíneken vércukor,
koleszterin, testsúly, testmagasság, testzsír – százalék méréseket végeztünk, s az eredményeket
értékelve igyekeztünk életmódbeli tanácsokat adni. A kiszűrt személyeket szakrendelésekre
küldtük, s ha lehetőség volt rá, nyomon követtük az egyént.
Szorgalmatos településen a Védőnői méhnyak - szűrő mintaprogram keretében lehetőségük volt
a jogosult hölgyeknek helyben, térítésmentesen a vizsgálatot igénybe venni. A megjelenés 30%os volt.
Közreműködtünk, zsűriztünk a területi elsősegélynyújtó versenyen, melyet a Tiszavasvári és
Hajdúnánási Vöröskereszt szervezett.
A Városi Könyvtárral karöltve minden hónap első szerdáján Baba- mama klubot szervezünk,
mely változatos témáival méltán népszerű az édesanyák körében.
A nehéz anyagi helyzetben élő asszonyoknak lehetőségük van Intrauterin fogamzásgátló eszköz
megvásárlására nagyon kedvező áron – 1875Ft/db, mely patikai forgalomban 4-5-szörös áron
szerezhető be. Mintegy 20 nő élt ezzel a nagyon kedvező lehetőséggel.
Fejlesztési lehetőségek:
A felgyorsult világ, s a védőnői munka szerteágazósága újabb kihívások elé állít bennünket.
Ezen okok miatt korszerűbb, modernebb munkafeltételek válnának szükségessé. Jelentéseink
nagy része számítógépre feltöltendő adathalmaz, a kommunikációt és a különböző jelentések,
beszámolók gyors és pontos elkészítését és továbbítását segítené a gyorsabb internet, s ha
minden területi védőnő számítógépes adminisztrációra térhetne át. Elengedhetetlen lenne tehát
az informatikai hálózat fejlesztése, legalább 1 laptop, hogy végre mindenki áttérhessen
számítógépes adminisztrációra. A papírmunkát lényegesen megkönnyítené egy kisebb
teljesítményű fénymásoló.
A tanácsadó helyiségei kicsik, szűkösek, alkalmatlanok bizalmas, négyszemközti
beszélgetésekre. Babakocsi tárolás mai napig nem megoldott.
Nemcsak a védőnői munkát könnyítené meg, hanem a várandósok vizsgálatokhoz jutását is
segítené ha a nőgyógyászati szakrendelés keretében, mellett lehetőség lenne helyben
elvégeztetni egyes ultrahang és NST vizsgálatokat.
Összegzés
A támogató szolgálat kivételével valamennyi egészségügyi és szociális szolgáltatás esetében a
személyi és tárgyi feltételek tekintetésében hiányosságok merülnek fel.
A szolgáltatások zavartalan működésének biztosításához hozzájárulnak az intézmény dolgozói,
valamint az ellátásban közreműködő személyek, akik a legjobb tudásuk szerint igyekeznek
ellátni feladatukat.
Épület felújítás tekintetében továbbra is a legsürgetőbb feladat a központi orvosi rendelő
épületének felújítása – részben megtörtént -, mivel jelenlegi állapotában – különösen külső
homlokzat – életveszélyes lehet. Az emeleti ablakok a váróhelyiség felőli oldalán korhadtak, az
orvosi rendelők felőli részen beáznak, zárhatatlanok. A tartóst bentlakást nyújtó ellátások
vonatkozásában az ÁNTSZ részéről feltárt hiányosságok megszüntetéséről – pl. kapaszkodók
felszerelése, PVC cseréje, stb. - maradéktalanul intézkedni szükséges.
A védőnői szolgálat optimális elhelyezésének problémáját záros határidőn belül meg kell oldani,
hiszen a jelenlegi épület felújítást igényel.
Tiszavasvári, 2011. december 07.
Dojcsákné Pásztor Erika
intézményvezető-helyettes
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Tárgy: (9. np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központja gépkocsi vásárlás iránti kérelméről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a határozat-tervezetben szereplő gépjármű felértékelése megtörtént, és a jármű
értéke 2.890 e forint ÁFA nélkül. Hozzátette, hogy ezzel az összeggel kéri elfogadni a határozattervezetet a testület tagjai részéről.
Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 1
tartózkodással 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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
313/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata
a TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ gépkocsi vásárlás iránti
kérelméről
Tiszavasvári Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. §
(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács hivatalosan is közölt, az
adásvételhez hozzájáruló döntése nélkül nem kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő
Toyota HIACE típusú gépjárművet a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás
Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja részére.
2.) abban az esetben, ha a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács
határozatában még a 2011. évben hozzájárul a gépkocsi értékesítéséhez, értékesíti a
Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató központja részére a tulajdonában lévő, Toyota HIACE típusú gépjárművet
2.890.000 Ft. vételáron (amely összeg ÁFA-mentes), amennyiben az adásvételi
szerződés legkésőbb 2011. 12. 31. napjával megköthető, tekintettel arra, hogy a SZESZK
rendelkezésére álló fejlesztési keret terhére a megjelölt időpontig vállalható kifizetés.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
3.) felkéri a polgármestert, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési
Tanács döntéséről, valamint az értékesítésről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: azonnal,
illetve esedékességkor

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

Előterjesztés termálvíz hőenergiájának hasznosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Csikós László Márk Építési irodavezető

Csikós László Márk témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy az előterjesztés anyaga a testületi ülés napján került kiküldésre a képviselők
számára elektronikus formában, és a határozat-tervezet mellékletét képező tájékoztatót a Tender
Terv Kft. készítette. A Kft. a napelemes pályázat kapcsán ismerkedett meg Tiszavasvárival, és
azzal, hogy jelentős mennyiségű termálvízzel rendelkezünk, amely vizet a határozat-tervezetben
felsorolt 17 intézmény fűtésére lehetne fordítani. Hozzátette, hogy a szolgáltatás nyújtója egy
olyan cég lenne, amelynek kisebb részben az önkormányzat lenne a tulajdonosa, és a
finanszírozásra, üzemeltetésre vonatkozó előzetes terveket a tájékoztató 6. pontja tartalmazza.
Megjegyezte, hogy a megvalósításnak természetesen egy többfordulós közbeszerzési eljárás
lefolytatása a feltétele, amihez most a testület előzetes állásfoglalása szükséges. Hozzáfűzte,
hogy fentiek alapján a határozat-tervezet 1. pontja megállapítja, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévő intézmények fűtési rendszerei, kazánjai elavultak, hatásfokuk jelentősen
csökkentek, azok korszerűsítése indokolt. A 2. pontban a Képviselő-testület kifejezi, hogy a
határozat mellékletét képező, a Tender Terv Kft. (4025 Debrecen, Postakert u. 2.) által
elkészített tájékoztató dokumentáció tartalmát megismerte, azt továbbgondolásra alkalmasnak
találja. Végül a 3. pontban a testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson további
tárgyalásokat a termálvíz hőenergiájának hasznosításáról; a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan
esetlegesen felmerülő közbeszerzési eljárást készítse elő; a megtett intézkedésekről tájékoztassa
a Képviselő-testületet.
Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.
Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy az előző Képviselő-testületi ülésen is szóba került már, hogy szükséges az
önkormányzati intézmények fűtésének korszerűsítése, mivel a rendszer már elavult, ráadásul a
költségek csökkentése is fontos lenne. Hozzáfűzte, hogy ez a mostani döntés tulajdonképpen
egy elvi állásfoglalás a testület tagjai részéről, mivel ez egy közbeszerzési eljárás köteles
tevékenység, és a feltételek kidolgozását követően a döntést később kellene meghoznia a
testületnek. Elmondta azt is, hogy a mostani tervek szerint az Önkormányzat a szolgáltatásért
díjat fizetne a cégnek, amelynek maga is résztulajdonosa lenne. Jelezte a képviselők felé, hogy
jelen van a Képviselő-testületi ülésen a Tender Terv Kft két képviselője, akiknek feltehetik
kérdéseiket a projekttel kapcsolatban.
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Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy a szóban forgó intézmények termálvízzel való fűtését mennyiben
befolyásolja, hogy az állam át akarja venni az oktatási intézmények egy részének fenntartását az
önkormányzatoktól. Továbbá megjegyezte, hogy a tájékoztatóban szereplő intézménynevek nem
pontosak, ezért azokat aktualizálni kellene.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy tájékoztatót nem a Polgármesteri Hivatal munkatársai készítették, hanem a Kft.
tagjai, ezért vannak pontatlanságok az intézmények elnevezése kapcsán a tájékoztató
szövegében. Véleménye szerint, amennyiben az állam veszi át az iskolákat, akkor is elemi
érdek, hogy minél korszerűbb, energiatakarékosabb módon történjen az intézmények fűtése, de
a médiákból azt hallani, hogy az állam elsősorban a személyi jellegű kiadásokat kívánja átvenni,
amely esetben az Önkormányzat számára válik elemi érdekké a költségcsökkentő
fűtéskorszerűsítés.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést
szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
314/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata
Termálvíz hőenergiájának hasznosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1) Megállapítja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények fűtési rendszerei,
kazánjai elavultak, hatásfokuk jelentősen csökkentek, azok korszerűsítése indokolt.
2) A határozat mellékletét képező, a Tender Terv Kft. (4025 Debrecen, Postakert u. 2.) által
elkészített tájékoztató dokumentáció tartalmát megismerte, azt továbbgondolásra
alkalmasnak találja.
3) Felkéri a polgármestert, hogy
-

folytasson további tárgyalásokat a termálvíz hőenergiájának hasznosításáról,

-

a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő közbeszerzési eljárást
készítse elő,

-

a megtett intézkedésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor
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Termálvíz hőenergiájának hasznosítása Tiszavasváriban

RACIONALIZÁLT
ENERGIAFELHASZNÁLÁS
EBRD FINANSZÍROZÁSSAL
TÁJÉKOZTATÓ ANYAG

Tender Terv Kft.

Készítette:
TENDER
TERV Kft.
4025 Debrecen, Postakert u. 2.
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Készítette: TENDERTERV Kft.
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Készítette: TENDERTERV Kft.

1. Bevezetés, alapinf ormációk
Tiszavasváriban megvalósítandó energetikai beruházás célszerűsége abból adódik,
hogy a településen az Önkormányzat tulajdonában van a strandfürdő, amely termálvíz kútról
tölti a medencéit.
A beruházás megvalósítása során a jelenlegi strandfürdő kútja nyelető kútként kerülne
felhasználásra, és a város dél-keleti végében egy újabb hasonló mélységű termálkút létesülne.
Ebből a kitermelt víz elvezetésre kerül a fűtendő épületekhez (lakótelepi épületek,
önkormányzati intézmények), ahol hőcserélővel átadásra kerül a fűtés ellátásához szükséges
hőmennyiség. Az épületekben csak rásegítésként működik a rendszer, amely így is a fűtési
idény 85-90 %-ában kiváltja a gázfelhasználást. A fokozatosan lehűtött víz végül a strand
medencéiben kerül felhasználásra, illetve a felesleges mennyiség visszasajtolásra.
A megvalósítás során előnyt jelentenek a meglévő adottságok, vagyis az, hogy a kutak
és a Strand is az önkormányzat saját tulajdonában van.
Alapinformációk:
Tiszavasvári település lakos száma:
Vízhőmérséklet:

13.700 fő
60 °C
1197 m

Kútmélység:

1.000 l/perc

Kút teljesítménye:
Kielégítendő fűtési gázenergia igény:
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18.862 GJ

Készítette: TENDERTERV Kft.

2. A megvalósítandó beruházás bemutatása
A strand és a jelenleg ott üzemelő termálkút lesz a befogadó a beruházás megvalósítása
során. A Vasvári Pál Szakközépiskola területén egy 1000 méter mélységű termálkút kerül
megfúrásra. A kitermelt víz hőmérséklete a kút kilépési csonkján 60 oC. A kitermelt
vízmennyiség 1000 liter/min. A városban 4550 méter 16 bar nyomásfokozatú KPE vezeték
került kiépítésre.
Az alábbi épületek kerülnek sorrendben bekötésre a rendszerbe:
1. Vasvári Pál Szakközép-iskola Műhelyépületek
2. Vasvári Pál Szakközép-iskola Dél
3. Vasvári Pál Szakközép-iskola Észak
4. Városi Sportközpont, Petőfi utca 3.
5. EOI Kerek Perec Óvoda, Petőfi utca 4.
6. TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Petőfi u. 6-8.
7. TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Petőfi u. 24.
8. TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Kossuth u. 76.
9. EOI Fülemüle Természetvédő Óvoda, Ifjúság utca 8.
10. TÁI Kabay János Iskolai Egység, Ifjúság utca 8.
11. Váci Mihály Gimn., Hétvezér u. 19.
12. Szolgáltató Ház, Ady Endre u. 8.
13. Művelődési Közp. és Könyvtár, Szabadság tér 1
14. Hankó László Zeneiskola, Báthory u. 1
15. Városi Kincstár, Báthory u. 6.
16. Tűzoltóság, Báthory u. 6.
17. Polgármesteri Hivatal, Városház tér 4.
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A vezeték nyomvonala többször keresztezi a közútkezelő által fenntartott közutat, illetve a
vasutat, melynek töltése alatt, védőcsőben kerül átvezetésre a vízvezeték. A város belterületén
főleg mellékutcákban, az út mellett létesül. A helyszínrajzon bejelölt nyomvonal kerül
engedélyeztetésre, mely a Vízügyi Igazgatóság által fenntartott csatornát átlépve érkezik be a
strand területére. A kút maximális teljesítményénél kevesebb, 852 liter/perc vízmennyiség
szükséges a hőigény kielégítésére. A lakótelepi hőközpontokban a magas hőfok miatt még
nincs szükség hőszivattyúra, itt mindössze hőcserélőn keresztül kerül átvezetésre a termálvíz.
A hőcserélőkön jelentkező lerakódások elkerülése céljából elektropotenciál keltő
kisberendezés kerül beépítésre. A szállított térfogatáram hozzávetőlegesen 852 l/min. A
225×18,4 csővezetéken 0,51 m/s sebesség alakul ki. A vezeték fajlagos ellenállása 1,84
m/km. A szigetelt távvezetéken ez ~ 2,4 bar ellenállást jelent.
A rendszer a megadott épületeken kívül további rácsatlakozási lehetőségeket is elbír, mely
lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy a rendszer később bővíthető legyen.
Az épületek hőközpontjában egy hőcserélő kerül beépítésre. A hőcserélő primer oldalán a
termálvíz áramlik. A termálvíz hőmérséklete a kút kilépési pontján 60oC.
A termálvíz tömegáramát frekvenciaváltóval vezéreljük a külső hőmérséklettől függően.
Mivel a strand téli napi vízfogyasztása kevesebb, mint a kitermelt vízmennyiség, ezért az
esetlegesen előforduló többlet mennyiséget a nyelető kútba visszasajtoljuk. A kitermelt
vízmennyiség függ az időjárási körülményektől. A kitermelt vízmennyiséget méretezési
állapotban mindössze 40 oC-ra hűtjük, mely kiválóan alkalmas a fürdő vízellátására. A
keletkező felesleges víz elnyeletésre kerül. Mindez a jelenleg még életben lévő jogszabály
miatt is célszerű, mely alapján az energetikai hasznosítás céljára felhasznált vizet kötelező
nyeletni. Ezt a vizet az átemelő szivattyú juttatja el a szigeteletlen távvezetéken keresztül a
nyeletőkútba.
Az épületbe történő belépési és kilépési pontok helyszínein betonozott aknák, a
távvezetéken a vezeték tisztíthatóságának biztosítása érdekében monolit beton aknák kerülnek
elhelyezésre. A hőközpontokban hőcserélők kiépítése szükséges a fűtési hőigények
kiszolgálása érdekében. A hőcserélő primer oldalán szennyfogók és szakaszolószerelvények
vannak. A szekunder oldalon egy szivattyús és szabályozószelepes blokk kerül telepítésre,
amely a külső hőmérséklettől függő hőmérsékletű fűtővizet állít elő. Azokban az épületekben
ahol homlokzat-, födémszigetelést és hőszigetelt üvegezést telepítünk a termálvízzel az
átalakítás utáni teljes fűtési hőigényt kiszolgáljuk. Azokban az épületekben ahol nem
alkalmazunk homlokzat-, födémszigetelést és hőszigetelt üvegezést a fűtési hőigény 65%-ára
méretezzük a termálvizes hőcserélőt. Ezzel a szigetelt épületek átalakítás utáni teljes fűtési
igényét ki tudjuk szolgálni. A szigeteletlen épületek éves fűtési hőigényének 85%-át
termálvízzel, a maradék 15%-ot pedig a meglévő kazánokkal visszük be.
A meglévő fűtési rendszerek továbbra is a meglévő radiátorokkal üzemelnek.
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Az alábbi táblázatban épületenként kerültek megadásra a megvalósítandó beruházások:
Sorszám

Épületet érintő építészeti
beruházás megnevezése

Épület megnevezése

1

Vasvári Pál Szakközép-iskola Műhelyépületek

2

Vasvári Pál Szakközép-iskola Dél

3

Vasvári Pál Szakközép-iskola Észak

4

Városi sportközpont, Petőfi utca 3.

Nem történik külső átalakítás

5

EOI Kerek Perec Óvoda, Petőfi utca 4.

Hőszigetelés, nyílászáró csere

6

TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Petőfi u. 6-8.

Hőszigetelés, nyílászáró csere

7

TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Petőfi u. 24.

Hőszigetelés, nyílászáró csere

8

TÁI Pethe Ferenc Iskolai Egység, Kossuth u. 76.

Hőszigetelés, nyílászáró csere

9

EOI Fülemüle TermészetvédőÓvoda, Ifjúság utca 8.

Hőszigetelés, nyílászáró csere

10

TÁI Kabay János Iskolai Egység, Ifjúság utca 8.

Hőszigetelés, nyílászáró csere

11

Váci Mihály Gimn., Hétvezér u. 19.

Nem történik külső átalakítás

12

Szolgáltató Ház, Ady Endre u. 8.

Nem történik külső átalakítás

13

Művelődési Közp. és Könyvtár, Szabadság tér 1

Nem történik külső átalakítás

14

Hankó László Zeneiskola, Báthory u. 1

Hőszigetelés, nyílászáró csere

15

Városi Kincstár, Báthory u. 6.

Hőszigetelés, nyílászáró csere

16

Tűzoltóság, Báthory u. 6.

Hőszigetelés, nyílászáró csere

17

Polgármesteri Hivatal, Városház tér 4.

Hőszigetelés, nyílászáró csere

Nem történik külső átalakítás
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3. Megtakarítások alakulása
Összességében az alábbi táblázatban látható megtakarítások lesznek realizálhatók
az átalakítások után:

SorMegnevezés
szám

Éves
Éves
hőmenny.
Átalakítás
hőmenny.
utáni éves
átalakítás
átalakítás
után
bruttó
után
gázköltség
termál
földgázzal
Ft
vízzel
GJ
GJ

Éves
gázmenny.
m3
átalakítás
előtt

Éves
hőmenny.
GJ
átalakítás
előtt

Éves bruttó
gáz költség
Ft átalakítás
előtt

212 021

7 464

22 508 934

6382

1082

4 109 672

1

Vasvári Pál Szakközépiskola Műhelyépületek

2

Vasvári Pál Szakközépiskola Dél

3

Vasvári Pál Szakközépiskola Észak

4

Városi sportközpont, Petőfi
utca 3.

44 676

1 574

7 001 220

1346

228

865 993

7

EOI Kerek Perec Óvoda,
Petőfi utca 4.

15 708

539

1 729 484

214

0

0

6

TÁI Pethe Ferenc Iskolai
Egység, Petőfi u. 6-8.

10 308

357

1 286 423

140

0

0

5

TÁI Pethe Ferenc Iskolai
Egység, Petőfi u. 24.

5 222

181

675 369

71

0

0

8

TÁI Pethe Ferenc Iskolai
Egység, Kossuth u. 76.

35 213

1 217

5 422 629

479

0

0

9

EOI Fülemüle
Természetvédő Óvoda,
Ifjúság utca 8.

12 485

432

1 590 598

170

0

0

10

TÁI Kabay János Iskolai
Egység, Ifjúság utca 8.

57 409

2 159

8 239 800

869

0

0

11

Váci Mihály Gimn.,
Hétvezér u. 19.

47 250

1 634

7 027 302

643

0

0

12

Szolgáltató Ház, Ady
Endre u. 8.

14 012

493

1 866 133

422

71

269 673

13

Művelődési Közp. és
Könyvtár, Szabadság tér 1

28 382

999

4 795 720

854

145

550 742

14

Hankó László Zeneiskola,
Báthory u. 1

5 000

173

600 950

68

0

0

5 627

194

911 568

77

0

0

3 000

288

600 950

113

0

0

33 507

1 158

5 501 000

456

0

0

529 820

18 862

71 641 994

11 943

1 526

5 796 080

15
16
17

Városi Kincstár, Báthory u.
6.
Tűzoltóság, Báthory u. 6.
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 4.
ÖSSZESEN
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4. Beruházási költségek alakulása
1., Távvezeték-építés, hőközponti és elektromos munkák
1.1., Meglévő termálkút felülvizsgálata, újra beüzemelése
1.2., Új 1000 méteres nyeletőkút fúrása kútfejjel, aknával
és gépészeti berendezésekkel
1.3., 4550 m 160 KPE méretű és anyagú szigetelt termálvízvezeték
építése szakaszos tisztítócsonkok beépítésével.
1.4., Hőcserélők és a szekunder fogyasztói rendszer kialakítása:
1.5., Hőcserélőprimer oldali rendszer kialakítása:

2.000.000.80.000.000.90.000.000.51.000.000.12.750.000.-

2., Épületszigetelési munkák
Homlokzat- és födémszigetelés, nyílászárók
cseréje vagy hőszigetelt üvegezése:

90.000.000.-

3., Tervezési, engedélyeztetési költségek:
5.500.000.3.1., Távvezeték tervezése:
Tekintettel a vezeték által érintett szakaszokra (vasút, közút, csatorna),
a vízjogi engedélyeztetési eljárás során legalább 6-8 hónapos
időtartamra kell számítani.
3.2., Termálkút tervezése:
800.000.3.3., Hőközpontok tervezése
10.000.000.3.4., Homlokzatszigetelés és nyílászárócsere tervezése
5.000.000.4., Szolgáltatási költségek:
4.1., Banki hitelügyintézés:

18.250.250.-

Összes nettó beruházási költség:
Összes bruttó beruházási költség:

365.300.250.456.625.313.-
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5. Megtakarítások, megtérülések alakulása
A megtakarítások a következőképpen alakulnak:
-

Az átalakítás előtti fűtési gázenergia: 18.862 GJ
Az átalakítás utáni fűtési gázenergia: 1.526 GJ

A termálvízszivattyú átlagban 10kW teljesítménnyel működik. A termálvíz kitermelés éves
energiaigénye: 43.200 kWh, azaz 155.520 MJ, azaz 155,52 GJ.
Ennek az erőművi mennyisége: 419,9 GJ.
A fentiek alapján
- Az átalakítás előtti energiaigény: 18.862 GJ.
- Az átalakítás utáni energiaigény: 1.526 + 419,9 GJ = 1.945,9 GJ
A megtakarítás 18.862 – 1.945,9 = 16.916,1 GJ. Ez 89,7 %-os energia-megtakarítást
eredményez.
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6. A finanszírozás és az üzemeltetés
A banki finanszírozás megvalósításához szolgáltató cég létrehozása szükséges. Az így
létrejövő társaság üzemelteti a megépült rendszert, és veszi igénybe a hitelt. A társaság
részben önkormányzati tulajdonban működik, annak figyelembevételével, hogy pénzügyi
szempontból mennyire tartja fizetőképesnek a finanszírozó bank a megvalósítás helyszínéül
szolgáló Önkormányzatot. A szolgáltató cég önkormányzaton kívüli tulajdonát a kivitelező,
pénzügyi bonyolító és szállító cégek képviselik.
A hitelt a szolgáltató cég veszi igénybe, mely a felhasznált hőmennyiség után számlát
bocsájt ki az intézményeknek, illetve a fenntartónak. Ez a bevétel fedezi a hitel kamatainak és
tőkéjének törlesztőrészleteit 10 éven keresztül.
A finanszírozás az alábbi előnyöket biztosítja az önkormányzat, illetve a település részére:
-

20 % vissza nem térítendő támogatást tartalmaz;
a szolgáltató cég nettó elszámolást alkalmazhat, az áfát visszaigényelheti;
az önkormányzat részéről a hitel igénybevételéhez nincs szükség jelzálogra;
a finanszírozó kizárólag megfelelőmegtakarítás elérését szabja feltételül, függetlenül
attól, hogy milyen beruházás valósul meg;
az önkormányzat a tervezéstől a megvalósításig egy kész beruházást kap,
projektmenedzsment és egyéb költségek kiküszöbölésével;
a kivitelezőhelyi alvállalkozókat is bevon a megvalósításba;
a kivitelezés során megfelelőminőségű eszközök kerülnek beépítésre, hiszen az
üzemeltető, mint kivitelező10 éves fenntartást vállal;
teljes körű finanszírozást biztosít önerő nélkül.
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7. A szolgáltató cég kalkulált üzleti terve
Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a beruházás finanszírozás kiindulási alapadatai, melyek a szolgáltató cég hitel alapfeltételeit
tartalmazzák:
Projektösszeg
Hitelösszeg

Támogatási arány
Támogatás összege
Fogyasztás megtakarítás
Kamatbázis
Kamatfelár
Rend.tart. Díj
Hitelfolyósítási Díj

Hitel futamidő
Tőketörlesztési moratórium
Kamatfizetési moratórium

HUF

365 300 250

%
HUF
%
HUF

100%
365 300 250
20%
73 060 050

%

89,7%

%

6 M BUBOR
2,95%

%

0,50%

HUF
%

0
0,50%

HUF

0

10 év
1 év
9 hónap
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Törlesztő részlet

11 220 557

Ft/negyedév

A 10 éves futamidő során figyelembe vételre került a beruházás időszaka, amely során
nem realizálható megtakarítás. Ezért került beépítésre a 9 hónapos kamat, és az 1 éves tőketörlesztési moratórium.
Az évenkénti kifizetések és megtakarítások alakulása látható az alábbiakban megadott táblázatokban, melyből megállapítható, hogy
már a kezdetektől realizál megtakarítást az önkormányzat, a jelenlegi gázos fűtési kiadásokhoz képest. A megadott adatok kalkulált
értékek, melyek a bank szerződéses feltételeinek megadásakor változhatnak, azonban nagyságrendileg megfelelő összegek.
Az alábbiakban látható, hogy az elkövetkezendő 10 évben milyen várható költségek lesznek a jelenlegi földgáz fűtés megmaradása
esetén a korábbiakban megadott intézményekben:
Verzió

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

jelenlegi állapot

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

gázdíj

57 313 595

60 179 275

63 188 238

65 715 768

68 344 399

71 078 175

73 921 302

76 878 154

79 953 280

83 151 411

86 477 468

karbantartás

5 000 000

5 250 000

5 512 500

5 733 000

5 962 320

6 200 813

6 448 845

6 706 799

6 975 071

7 254 074

7 544 237

Teljes költség

62 313 595

65 429 275

68 700 738

71 448 768

74 306 719

77 278 987

80 370 147

83 584 953

86 928 351

90 405 485

94 021 704

Amennyiben a felvázolt beruházás valósul meg, abban az esetben az alábbi költségek alakulása várható, melyet már a szolgáltató cég biztosít:
jövőbeni állapot
Áram és gázdíj
karbantartás
Teljes költség szolg. díj nélkül

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

31 700 990

6 392 803

6 712 443

6 980 941

7 260 179

7 550 586

7 852 609

8 166 714

8 493 382

8 833 118

9 186 442

1 200 000

1 260 000

1 323 000

1 375 920

1 430 957

1 488 195

1 547 723

1 609 632

1 674 017

1 740 978

1 810 617

32 900 990

7 652 803

8 035 443

8 356 861

8 691 136

9 038 781

9 400 332

9 776 345

10 167 399

10 574 095

10 997 059

Az alábbiakban látható az évenkénti megtakarítás alakulása a jelenlegi éves gázos fűtési költségekhez képest, a karbantartással együtt.
A szolgáltatási díj a banki hitel törlesztés teljes költségét tartalmazza. Az önkormányzat teljes költsége tartalmazza a beruházás során
létrejött csökkentett fűtési költséget, és a banki törlesztést, szolgáltatási díjat is.
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Megnevezés

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Teljes megtakarítás (energia+karbantartás)

29 412 606

57 776 472

60 665 295

63 091 907

65 615 583

68 240 207

70 969 815

73 808 607

76 760 952

79 831 390

83 024 645

Szolgáltatási díj

29 141 975

56 147 648

58 955 030

61 313 232

63 765 761

62 904 381

65 420 556

68 037 378

70 758 874

73 589 229

76 532 798

Önkormányzat teljes költsége

62 042 965

63 800 451

66 990 474

69 670 093

72 456 896

71 943 162

74 820 888

77 813 724

80 926 273

84 163 324

87 529 857
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Az alábbi táblázat tartalmazza a jelenlegi gázos fűtési rendszerhez képest az önkormányzatnál megmaradó megtakarítást évenkénti bontásban.
2012.12.31

2013.12.31
2022.12.31

2014.12.31

2015.12.31

2016.12.31

2017.12.31

2018.12.31

2019.12.31

2020.12.31

2021.12.31

270 630

1 628 824

1 710 265

1 778 675

1 849 822

5 335 826

5 549 259

5 771 229

6 002 078

6 242 161

Önkormányzatnál maradó megtakarítás
491 848

6

2023-tól, a banki finanszírozás lezárásával, az alábbi költségek várhatóak a jelenlegi és az átalakítás utáni időszakban:
Verzió

jelenlegi állapot
gázdíj

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

89 417 701

92 457 903

95 601 472

98 851 922

102 212 887

105 688 126

109 281 522

112 997 094

116 838 995

120 811 521

7 800 741

8 065 966

8 340 209

8 623 776

8 916 984

9 220 162

9 533 647

9 857 791

10 192 956

10 539 517

97 218 442

100 523 869

103 941 681

107 475 698

111 129 872

114 908 288

118 815 169

122 854 885

127 031 951

131 351 037

áram és gázdíj

9 498 781

9 821 740

10 155 679

10 500 972

10 858 005

11 227 177

11 608 901

12 003 604

12 411 727

12 833 725

karbantartás

1 872 178

1 935 832

2 001 650

2 069 706

2 140 076

2 212 839

2 288 075

2 365 870

2 446 310

2 529 484

11 370 959

11 757 572

12 157 329

12 570 678

12 998 081

13 440 016

13 896 977

14 369 474

14 858 036

15 363 209

karbantartás
Teljes költség (jelenlegi gázfűtés esetén):

jövőbeni állapot

Teljes költség (energiaracionalizálás után):

Mindezek alapján az alábbi megtakarítás realizálható a banki finanszírozás lezárásával:
Megnevezés
Teljes megtakarítás

2023
85 847 483

2024
88 766 298

2025
91 784 352

2026
94 905 020
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2027
98 131 790

2028
101 468 271

2029
104 918 193

2030
108 485 411

2031
112 173 915

2032
115 987 828

Császár József alpolgármester elhagyta az üléstermet a Képviselő-testület 9 fővel továbbra
is határozatképes volt.
Tárgy (11.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 4 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 6 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést
szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta meg:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
38/2011.(XII.19.) 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
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Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2.
véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és
Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2.
véleményezési jogkörében illetékes Oktatási
kikérésével- a következőket rendeli el:
1.§

sz. melléklete 3.4. pontja által biztosított
Jogi Bizottság, a Szervezeti és Működési
sz. melléklete 4.4. pontja által biztosított
és Kulturális Bizottság véleményének

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.)
önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
a) bevételi főösszegét 3 362 193 eFt-ban
b) kiadási főösszegét 3 845 952 eFt-ban
c) hiányát 483 759 eFt-ban állapítja meg.
melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele 969.632 eFt, kiadása 1.132.104 eFt.
A költségvetés főösszegén belül:
d) a működési célú bevételeket 2 311 049 e Ft-ban,
e) a működési célú kiadásokat 2 459 175 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 148 126 e Ft-ban állapítja meg.
k) A felhalmozási célú bevételeket 536 192 e Ft-ban,
l) a felhalmozási kiadásokat 510 751 e Ft-ban,
m) a felhalmozási forrástöbblet 25 441 e Ft-ban állapítja meg. „

2. § 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 421 e Ft általános tartalékkal és 14 772 e Ft céltartalékkal hagyja jóvá.„

3. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.)
önkormányzati rendelet 1.3.4.5.6.7.8.9.11.13. melléklete helyébe e rendelet
1.2.3.4.5.6.7.8. 9.10. melléklete lép.
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4. § Ez a rendelet 2011. december 20. napján lép hatályba, 2011. december 21. napján hatályát veszti.
Tiszavasvári, 2011. december 15.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. december 19-én
Bundáné Badics Ildikó
Jegyző
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8. melléklet
a 38/2011.(XII.19.)
önk.
rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok
adatok: eFt-ban

Megnevezés

Előirányzat

Általános tartalék
Céltartalékok:

421

- Egyéb tartalék
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F
Üdülő Viziközmű Társulati óvadék
- Lakásfelújítási Alap F
Felhalmozási céltartalék- OTP Optima F
Tiszavasvári Középiskola VMG energetikai fejlesztés saját ereje F
- Magánlakások felúj.kerete F

8 702
1 491
2 775
1 004

800

Céltartalékok összesen:

14 772

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

15 193
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Tárgy (12.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 21/2011. (VI. 27.) rendelet módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a testületi ülést megelőzően, hétfőn került kiküldésre egy új rendelettervezet, amely már tartalmazza a TIVA Szolg Kft. folyékony hulladékkezelés díjára
vonatkozó adatokat is. Hozzátette, hogy ezen adatokat az új rendelet-tervezet 2. számú
melléklete tartalmazza. Fentiekre tekintettek kérte, hogy az eredetileg kiküldött helyett, a
kiegészítéshez csatolt rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-testület azzal, hogy a 2.
számú melléklet címében a „szilárd” szó, „folyékony” szóra módosuljon.
Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 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 szavazattal
ellenszavazat és 1 tartózkodással a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Hozzászólások:
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy a szemétdíjra vonatkozó áremelés megállapításánál, figyelembe
vették-e a kormányfő nyugdíjasoknak kiküldött levelét, amelyben arról tájékoztat, hogy
a közszolgáltatásokkal kapcsolatos díjakat 4,5 százaléknál nagyobb mértékben nem
fogják emelni a következő évre vonatkozóan. Hozzátette, hogy a mostani előterjesztés
alapján a szemét elszállításának díjemelkedése 9 százalék körül lenne.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt válaszolta, hogy a nagyobb mértékű áremelkedés oka, hogy a tavalyihoz képest az
üzemanyag ára nagymértékben megemelkedett, és az Önkormányzat a Megyei
Hulladékgazdálkodási Társulási tagságára tekintettel a város mindenféle hulladékát
Nyíregyházára kell hogy elszállítsa. Megjegyezte, hogy el kell mindenkinek fogadnia az
ország mostani helyzetét, és az árak emelkedésének közszolgáltatások díjaira való
kihatását.
Nagykovácsi János a „Kelet-Környezet” Kft. gazdasági vezetője:
Arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2010. decemberi kalkuláció alapján 14-15
millió forintra becsülték a 2011. évi üzemanyagköltséget, ami végül 20 millió forint lett
a gázolaj árának folyamatos emelkedése miatt.
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Hozzátette, hogy a cégük egyszerre szokta megvásárolni az éves mennyiséget
üzemanyagból, ami körülbelül 5000 liter gázolajat jelent. Azt is mondta, hogy a mostani
áremelés mértéke 9,1 százalék, amelynek mindössze 2 százaléka az ÁFA, a többi az
egyéb járulékos költségekből adódik.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy mi van azokkal a városban élőkkel, akiknek nagyon kevés a
jövedelmük, és ezért nem tudják fizetni a szemét elszállításának díját.
Nagykovácsi János a „Kelet-Környezet” Kft. gazdasági vezetője:
Azt mondta, hogy ez egy közszolgáltatás, és a hulladékszállítási törvény értelmében a
Kft-nek el kell szállítani a szemetet mindenkitől, és a városban élőknek ki kell fizetni
kötelezően a szemétszállítás díját. Ugyanakkor, ha valaki nem fizeti a díjat, a jogszabály
értelmében a tartozást adók módjára történő behajtás céljából átadják az Önkormányzat
jegyzőjének.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megjegyezte, hogy a mostani rendszer nem igazságos, mert nem a kitermelt hulladék
mennyiségével arányosan kell fizetni az embereknek, de reméli, hogy ez a rendszer is ki
fog alakulni Magyarországon nyugat-európai mintára.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy havonként lehet-e fizetni a szemétdíjat.
Nagykovácsi János a „Kelet-Környezet” Kft. gazdasági vezetője:
Azt válaszolta, hogy negyedéves számlát bocsájtanak ki, de ha valaki havonta fizet be
egy bizonyos összeget, akár 500, vagy 1000 forintot is azt is elveszi a díjbeszedő.
Császár József alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, a Képviselő-testület 10
fővel továbbra is határozatképes volt.
Mivel további kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt Dr.
Fülöp Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 3 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta meg:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
21/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában biztosított felhatalmazás
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§ (1.) a.) pontban
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
meghatározott feladatkörében eljárva
22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 2.40. pontja által biztosított véleményezési
jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
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22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 3.4. pontja által biztosított véleményezési
jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével Tiszavasvári
Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete
módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

l. § Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI.27.)
önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és 2012. január 2. napján hatályát
veszti.

Tiszavasvári, 2011. december 15.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. december 19-én

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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1. melléklet a 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
21/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelet
1. melléklete
(a Rendelet 18. §-ához)
a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díja
1.) 120 l űrtartalmú kukás hulladékkezelés közszolgáltatási díjának legmagasabb mértéke heti
egyszeri ürítést figyelembe véve:
Fizetendő közszolgáltatási díj:

14.961 Ft/gyűjtőedény/év + ÁFA

A szolgáltatási díj megállapításának díjképlete:
(64/2008. (III. 28.) Korm.r. 3. § (2) bek. szerinti következő évi költségek Ft-ban) –
(64/2008. (III. 28.) Korm.r. 3. § (3) bek. szerinti következő évi támogatások és
bevételek Ft-ban) / következő évi várható szolgáltatási mennyiség tonnában
(közszolgáltatásba bevont összes háztartás (db) X előző évi korrigált fajlagos mennyiség)
X (ürítési szám X 1 ürítésre jutó hulladékmennyiség tonnában) = 1 kuka éves ürítési
díja Ft/db/év + ÁFA
2.) A konténeres hulladékgyűjtés esetén háztartásonként az 1.) pontban rögzített szolgáltatási
díjat kell megfizetni.
Kivételt képez a közületektől származó települési hulladék, ahol egyedi szerződés alapján
a hulladék mennyiségével arányos díjfizetést kell alkalmazni.
3.) A közszolgáltatás igénybevételén kívül keletkező inert hulladék (építési, bontási
törmelék) mennyiséget az ingatlan tulajdonosa, használója saját költségén a tiszavasvári,
0302 hrsz alatt (természetben a Tiszavasvári, Nánási úton) található hulladéklerakó
telepre beszállíthatja.
4.) A hulladék beszállítója a telep kezelőjének a hulladék kezeléséért, ártalmatlanításáért díjat
köteles fizetni. A díj mértéke:
- lakossági inert hulladék elhelyezése esetén, és vállalkozások:
- vállalkozások inert hulladék elhelyezése esetén:
- Tiszavasvári Város Önkormányzata részéről
inert hulladék elhelyezése esetén:
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2.400 Ft /to + ÁFA
2.400 Ft /to + ÁFA
1.600 Ft /to + ÁFA

5.) A papír (vegyes és karton), műanyag (pl.: PET palack, PP+HDPE műanyag flakonok,
fólia), üveg (pl.: sörös, boros, pezsgős), elektronikai hulladékok (pl.: tv, számítógép, hűtő
stb.) elhelyezése, lakossági beszállítás esetén díjtalan.
6.) A beszállított inert hulladék átvételéről a hulladéklerakó üzemeltetője bizonylatot köteles
készíteni, melynek utólagos ellenőrizhetőségét lehetővé kell tennie. A bizonylatnak
tartalmaznia kell a beszállító nevét, címét, a hulladék származási helyét, fajtáját és
mennyiségét.
A lakossági beszállítások folyamatossága érdekében, a telep üzemeltetője hétköznapokon
07.00 órától 16.00 óráig, szombaton 08.00 órától 12.00 óráig történő nyitva tartással a
biztosítja beszállítás lehetőségét.
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2. melléklet a 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
21/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelet
2. melléklete
a települési folyékony hulladékkezelés közszolgáltatási díja
Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári városban alkalmazandó települési
folyékony hulladékkezelés díjának felső határát az alábbiak szerint határozza meg:
Ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás:
Begyűjtés, szállítás:
Fizetendő közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke:

410, 00 Ft/m3 + ÁFA
925,- Ft/m3 + ÁFA
1.335,00 Ft/m3 + ÁFA

Begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás (4 m3): 5.340,00 Ft/forduló + ÁFA
A szolgáltatási díj megállapításának díjképlete:
(68/2008. (III. 28.) Korm.r. 3. § (2) bek. szerinti következő évi költségek Ft-ban) –
(68/2008. (III. 28.) Korm.r. 3. § (3) bek. szerinti következő évi támogatások és
bevételek Ft-ban) / következő évi várható szolgáltatási mennyiség köbméterben
(közszolgáltatásba bevont összes háztartás (db) X előző évi korrigált fajlagos mennyiség)
= 1 köbméter folyékony hulladékkezelés díja Ft + ÁFA
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
indokolása
1. Általános indokolás

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. (továbbiakban: Hgt.) 23. § szerint a
települési önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az
ingatlantulajdonost terhelő díjfizetései kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb
mértékét. A Hgt. 25. § (4) bekezdése értelmében a közszolgáltatás díját meghatározó
önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a közszolgáltatás rendjére és módjára
tekintettel részletes költségelemzést kell készíteni. A költségelemzést a jegyző terjeszti elő.
Részletes indokolás
1. §-hoz

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 18.
§ (5) bekezdése értelmében a közszolgáltató minden évben kezdeményezheti részletes
költségelemzés benyújtásával a következő évre vonatkozóan a szolgáltatási díj
felülvizsgálatát.
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Tárgy (13.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, - tisztítás és – kezelés
díjának megállapításáról szóló 34/2007.(XI.28.) rendelet
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a folyékony kommunális hulladékkezelés feltételrendszeréről az előző
napirendi pontban már szavaztak a képviselők, ezért kérte, hogy az erre vonatkozó részt
ennél napirendnél ne vegyék figyelembe.
Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal 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 szavazattal, 1
ellenszavazattal, és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő
– testület számára
Hozzászólások:
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy kötelező-e az Önkormányzatnak alapdíjat bevezetni a vízdíjra.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy az utóbbi hetekben a médiában arról értesültek, hogy óriási változások
várhatóak az ivóvíz-és szennyvíz szolgáltatási rendszer üzemeltetésével kapcsolatban, ami
azt jelenti, hogy a feladatellátás a 100 százalékban önkormányzati tevékenység helyett, vagy
100 százalékban társulási, vagy 100 százalékban állami tevékenység lesz. Azzal folytatta,
hogy az erről szóló törvény-tervezet körülbelül két hete került az Országgyűlés elé, majd
lekerült napirendről, azonban most hétfőn újra napirendre került, és várhatóan 2011.
december 23-án fognak dönteni ezzel kapcsolatban. Hozzáfűzte, hogy tudomása szerint ezen
tervezet értelmében 2013. január 1. napjától minden 200 e fő alatti vízszolgáltató megszűnik,
ezért a jövőben döntenie kell a testületnek, valamelyik nagy szolgáltatóhoz való
csatlakozásról. Megjegyezte, hogyha még most csatlakozik az Önkormányzat az „átmeneti
időszak alatt” – tehát 2013. január 1. napjáig - valamelyik szolgáltatóhoz (Tiszavasvári
esetében a Nyírségvíz Zrt., vagy a szolnoki Tiszamenti Regionális Víziművek Zrt. jöhet
szóba), akkor kedvezőbb feltételekkel történhet a csatlakozás, de alapdíjat minden esetben
kell majd fizetni a városban élőknek, mivel mindkét szolgáltatónál van alapdíj fizetési
kötelezettség. Megállapította, hogyha jövőre csatlakozni fognak valamelyik előbb említett
szolgáltatóhoz, és még a víz árát is emelik infláció felett valahány százalékkal, akkor a jövő
évi emelés kétszeresen terhelné a város lakosságát.
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Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Azt mondta, hogy tudomása szerint az országban vannak olyan városok, mint Budaörs, vagy
Debrecen például, ahol nincs alapdíj, és az ivóvíz ára nem haladja meg a 200 forintot
köbméterenként. Megjegyezte azt is, hogyha ezt a rendelet-tervezetet most elfogadja a
testület, akkor a kevesebbet fogyasztók rosszabbul járnak az alapdíj bevezetésével, mintha
egyszerűen emelnék a vízdíjat. Megkérdezte, hogy ki fizeti azt a vizet, amit az utcai kutakból
használnak az emberek.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt mondta, hogy az utcai kutakból való vízfelhasználás után természetesen az
Önkormányzatnak kell fizetnie. Megismételte, hogy jövő tavasszal lehet, hogy a törvény
változása folytán csatlakoznia kell a városnak egy olyan rendszerhez, ahol egyébként is van
alapdíj, tehát ha most nem vezeti be az alapdíjat a testület, az éves áremelkedéssel együtt a
jövő évben duplán áremelést kell majd foganatosítani.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Azt mondta, hogy a 2010. októberében felálló új Képviselő-testület azt ígérte nem emeli a
vízdíjat, de most mégis emelni akarnak, csak más az elnevezés.
Szőke Zoltán képviselő:
Megkérdezte, hogy az alapdíj bevezetésének van-e konkrét dátuma, az előbb említett
országos szintű átalakítással kapcsolatban.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt mondta, hogy tudomása szerint 2013. január 1. napjáig kell csatlakozni a kis
szolgáltatóknak valamelyik nagy szolgáltatóhoz, és aki nem csatlakozik, azt be fogják
integrálni egy állami rendszerhez. Hozzáfűzte, hogy szerinte ezt nem kellene megvárni,
mivel ha hamarabb lép az Önkormányzat, és a Képviselő-testület dönt az egyik
szolgáltatóhoz való csatlakozásról, akkor könnyebben ki lehet harcolni különböző
kedvezményeket, például a mostani rendszerben dolgozó személyek érdekei védelmében.
Hozzátette, hogy bármelyik lehetséges szolgáltatóhoz való csatlakozás esetén, alapdíjat
mindenképpen kell majd fizetni az embereknek.
Császár József alpolgármester:
Elmondta, hogy már mind a két említett szolgáltatóval folytattak egyeztetéseket, és az látszik,
hogy akkor tud kedvezőbb feltételekkel csatlakozni az Önkormányzat valamelyikhez, ha
2013. január 1. előtt megteszi azt.
Szőke Zoltán képviselő:
Meglátása szerint az embereket nem az érdekli, hogy melyik szolgáltatóhoz csatlakoznak,
hanem, hogy kötelező-e az alapdíj bevezetése, vagy nem, és szerinte a Kormányfő által
ajánlott 2,5 százalékos emelés, nem lenne olyan nagy teher az emberek számára, mint az
alapdíj bevezetése.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Reflektálva a Szőke Zoltán képviselő által elmondottakra megjegyezte, hogy két
szolgáltatóhoz csatlakozhat az Önkormányzat, és mind a kettőnél van alapdíj, amit kötelező
lesz bevezetni csatlakozáskor.
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Szőke Zoltán képviselő:
Javasolta, hogy mivel egy korábbi döntésével az Önkormányzat bevezette a mindenkit érintő
magánszemélyek kommunális adóját, ezért most ne vezessék be az alapdíjat, csak akkor
amikor kötelező lesz csatlakozni valamelyik szolgáltatóhoz, és most ne emeljék a víz árát
sem.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Megjegyezte, hogy a víz szolgáltatásának rendszerével kapcsolatban többféle tervezet van, de
senki nem tudja, hogy végül mi kerül be a törvény végleges szövegébe.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy Szőke Zoltán képviselő javaslatának megfelelően lehet méltányos a mostani
helyzetben a testület, azonban az Önkormányzattal, és a lakossággal szemben sem méltányos
az állam, amikor növeli az üzemanyag literenkénti árát, vagy a termékek után fizetendő ÁFA
összegét, vagy amikor évről-évre kevesebb normatívát biztosít az önkormányzati
feladatellátásra.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy várhatóan nem fog-e emelkedni a TIVA-Szolg Kft. kinnlévősége, ha az
alapdíj bevezetése után az emberek nem tudnak majd fizetni.
Szabó András a TIVA-Szolg Kft. ügyvezetője:
Elmondta, hogy tudomása szerint nincsen olyan vízszolgálatató az országban, amely ne vetett
ki alapdíjat, és 200 forint alatt határozta volna meg az ivóvíz köbméterenkénti árát.
Hozzátette, hogy a Nyírségvíz Zrt- nél 25 százalékos ÁFÁ-val az alapdíj 700 forint havonta,
a víz ára pedig 300 forint köbméterenként. Hozzáfűzte, hogyha a mostani előterjesztésben
szereplő változtatásokat megszavazzák a képviselők 27 százalékos ÁFÁ-val az alapdíj 600
forint lenne havonta Tiszavasváriban. Megjegyezte, hogy valóban vannak olyanok, akik
nagyon keveset fogyasztanak a városban, de más szolgáltatóknál is (például E.ON Zrt.) az a
gyakorlat, hogy az alapszolgáltatásért egy meghatározott díjat kell fizetni, mivel van egy
alapköltsége az adott szolgáltatás nyújtásának. Azt is mondta, hogy ha a testület most
támogató döntést hoz, ezután lesz egy alapdíj, amit mindenki fizet, és lesz egy változódíj,
amit az elfogyasztott víz arányában kell majd fizetni. Azt is mondta, hogy egy átlagos
családnak 10e forint körül kell fizetnie havonta a vízfogyasztásáért, és ehhez jönne hozzá a
600 forintos alapdíj miden hónapban. Megjegyezte azt is, hogy a 2,5 százalékos emelésre
vonatkozó kormányzati terv jól hangzik ugyan, de az üzemanyag és egyéb árak emelése miatt
szinte kivitelezhetetlen a szolgáltatók részéről. A nem rendesen fizető fogyasztók
kinnlevőségeinek behajtásával kapcsolatban azt mondta, hogy 2011. november 28. napjától
elkezdték a szűkítők felrakását, amelynek hatására egy pohár víz kiengedése 20 percbe is
beletelik, és ellehetetleníti például a wc lehúzását, vagy a mosógép használatát is. Elmondta,
hogy a szűkítők felrakását megelőzően igyekeztek a legszélesebb körben tájékoztatni a
lakosságot újság, rádió, televízió által, hogy amennyiben valakinek tartozása van feléjük,
rendezze azt, azért, hogy elkerülhesse ezen intézkedést. Arról is tájékoztatott, hogy az
előzetes értesítés hatására 300 e forint kinnlevőséget fizettek be az emberek, és amikor
kimentek az előzetes személyre szóló felszólítások 6 millió forint tartozás került kifizetésre,
úgy hogy a meglevő tartozás rendezésére kéthavi részletfizetési lehetőséget biztosítottak.
Elmondta azt is, hogy alapdíjat természetesen csak azoknak kellene fizetni, ahol van
fogyasztás, de ezek után minden 30 napon túli tartozás esetén sor fog kerülni a szűkítő
felszerelésére.
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Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megjegyezte, hogy az előterjesztésben szereplő 70 millió forintos kinnlevőség hosszú évek
alatt gyűlt össze, mivel sok család évekig nem fizetett, és több százezer forintos tartozást
halmozott fel. Hozzáfűzte, hogy arra is volt precedens, hogy egy vállalkozó nem fizetett
hosszabb ideig, majd a vállalkozás megszűnt, és most nem nagyon van kin behajtani a
tetemes összeget. Meglátása szerint lehet méltányosságot gyakorolni, de az sem elfogadható,
hogy valaki éveken át nem fizet a vízért, és emiatt most a rendesen fizetőknek is többet kell
fizetnie a szolgáltató éveken át felgyülemlő kinnlevőségére tekintettel.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy a hátrányosabb helyzetűek által lakott városrészeken például a Keskeny,
Széles utcák környékén van-e most víz.
Szabó András a TIVA-Szolg Kft. ügyvezetője:
Azt válaszolta, hogy 70 százalékban nincs víz azon a területen, és a többi háznál is szűkítőket
szereltek fel. Hozzáfűzte, hogy már felvette a kapcsolatot az ott nagy százalékban élők
„vezetőjével” annak érdekében, hogy próbálja rábírni az ott élőket, hogy fizessenek a
szolgáltatásért. Hozzátette, hogy nagyon nehéz helyzetben van a TIVA-Szolg Kft., mivel ha
nincs bevételük, és nem tudják fizetni az áramot, sehol sem lesz víz a város területén.
Hozzátette, hogy igyekeznek a költségeiket minél jobban csökkenteni, és a létszámuk is 10
százalékkal csökkent már idén, de ő a fő problémát abban látja, hogy 43 százalék a különbség
a kitermelt és a felhasznált víz mennyisége között. Végül elnézést kért mindenkitől, akinél
kénytelenek szűkítő beszerelésére, de hangsúlyozta, hogy nekik elsődleges céljuk, hogy a
szolgáltató fenn tudjon maradni.
Szőke Zoltán képviselő:
Javasolta, hogy most ne fogadja el a testület a rendeletmódosítást, tehát ne vezessék be az
alapdíjat, csak amikor a Kormány kötelezővé teszi valamelyik szolgáltatóhoz való
csatlakozást, és most ne is emeljék a víz árát sem.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt Dr. Fülöp Erik polgármester Szőke Zoltán
képviselő módosító indítványát, amely szerint: „Ne fogadja el a Képviselő - testület a
rendeletmódosítást, tehát ne vezessék be az alapdíjat, csak amikor a Kormány kötelezővé
teszi valamelyik szolgáltatóhoz való csatlakozást, és most ne is emeljék a víz árát
sem.”szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással Szőke Zoltán
képviselő módosító indítványáról nem hozott döntést.
Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester kérte, hogy az eredeti előterjesztésről szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta meg:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2011. (XII.19.)
önkormányzati rendelete
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az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjának megállapításáról szóló
34/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás
alapján a helyi önkormányzatokról szóló LXV. Tv. 10.§ (1.) a.) pontban meghatározott
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.)
feladatkörében eljárva
rendelet 2. sz. melléklete 2.10. 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 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete 34/2007.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatban a
következőket rendeli el:
l. § Az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjának megállapításáról szóló
34/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a az alábbiakkal egészül ki:
„Az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetés- tisztítás rendelkezésre állásáért alapdíjat, a
szolgáltatott ivóvíz, az elvezetett szennyvíz mennyisége után változó díjat kell fizetni.
Az alapdíjat a rendelkezésre állással arányosan, a beépített, illetve beépíthető vízmérő
méretétől függő összegben kell megállapítani. Társasházakban az alapdíj megállapításánál
lakásonként egy vízmérő, illetve vízvételi hely vehető figyelembe.
Ha a jogviszony megszűnése, illetve keletkezése hóközben következik be, az alapdíj fizetési
kötelezettség azt a fogyasztót terheli, akivel a jogviszony a hónap 15. napján fennáll.”
2. § Az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjának megállapításáról szóló
34/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.
3. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és 2012. január 2. napján hatályát
veszti.
Tiszavasvári, 2011. december 15.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. december 19-én.

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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1. melléklet a 40/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjának megállapításáról szóló
34/2007. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének
1. melléklete
(a Rendelet 1. §-ához)

közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz és a közüzemi csatornamű szolgáltatásért
fizetendő díjról
Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári városban alkalmazandó vízdíj és
szennyvízelvezetési díj felső határát 2012. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza
meg:
1. ALAPDÍJ
VÍZMÉRŐ ÁTMÉRŐ

ALAPDÍJ 1 HÓNAPRA FT.
IVÓVÍZ
SZENNYVÍZ
275,59 + ÁFA
196,85 + ÁFA
787,40 + ÁFA
551,18 + ÁFA

13-20
20 FÖLÖTT
2. VÁLTOZÓ DÍJ
IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS:
241,60 Ft/m3 + ÁFA
- lakosság részére
- közületek részére
280,00 Ft/m3 + ÁFA
SZENNYVÍZELVEZETÉSI- ÉS TISZTÍTÁSI DÍJ:
- lakosság részére
246,40 Ft/m3 + ÁFA
- közületek részére
292,80 Ft/m3 + ÁFA

Az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjának megállapításáról szóló
40/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-a alapján a közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvíz és a közüzemi csatornaszolgáltatás díjának megállapítása a
települési önkormányzat feladata.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Az alapdíj bevezetése szükségessé teszi a rendelet kiegészítését is, meghatározva az alapdíj
bevezetésével kapcsolatos szabályokat. Fentiekre tekintettel a Rendelet 1. §-a az alapdíjra
vonatkozó rendelkezésekkel egészül ki.
2. §-hoz
Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiva-Szolg. Kft. közötti viziközmű-üzemeltetési
szerződés 9.4. pontja szerint a fogyasztóktól beszedhető közüzemi díj mértékét Tiszavasvári
Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szorgalmatos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a mindenkor hatályos ivóvíz-és szennyvízelvezetés, -tisztítás és
kezelés díjának megállapításáról szóló rendelete határozza meg, figyelemmel a mindenkor
hatályos árak megállapításáról szóló vonatkozó jogszabályra.
A 9.4.1 pont értelmében az üzemeltető köteles költségkalkulációt készíteni, amely alapja a
következő évi díjának. A közmű tulajdonosa köteles díjrendeletét évente felülvizsgálni, az
üzemeltető költségkalkulációja figyelembevételével a következő szolgáltatási évre vonatkozó
díjrendeletét megalkotni az árak megállapításáról szóló vonatkozó jogszabály alapján.
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Tárgy (14.np.):

Előterjesztés a helyi közutak síktalanítása, és hóeltakarítása
tárgyában létrejött megállapodás módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.
Hozzászólások:
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy a hókotró miért közlekedett tavaly télen leengedett tolólappal a Hősök
úton például.
Szabó András a TIVA-Szolg Kft. ügyvezetője:
Azt válaszolta, hogy vannak olyan útszakaszok a városban, ilyen volt még tavaly a Hősök út
is, ahol nem tud a hókotró takarítani, mivel göröngyös a felszíne, és ha a sofőr leengedné a
lapátot az összetörne.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
315/2011.(XII.15.) Kt. számú
határozata
(amely a 6/2011.(XII.15.) számú alapítói határozatnak minősül)
a helyi közutak síktalanítása és hóeltakarítása tárgyában létrejött megállapodás
módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés m) pontja és a Tiva-Szolg Kft. (továbbiakban Kft.)
alapító okirata alapján az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
1. úgyis, mint a Tiva-Szolg Kft. taggyűlése a határozat mellékletében foglaltak szerint
állapítja meg a Kft. által alkalmazható hóeltakarítási és síktalanítási díjakat.
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2. felkéri a polgármestert a képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse a Kft.
ügyvezetőjét.
3. felhatalmazza a polgármestert úgyis, mint a Tiva-Szolg Kft. taggyűlése a módosított
szerződés aláírására.
4. felhatalmazza az ügyvezetőt úgyis, mint a Tiva-Szolg Kft. taggyűlése a módosított
szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 16.

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
Szabó András
ügyvezető
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315/2011.(XII.15.) Kt. sz. határozat melléklete
SZERZŐDÉS-TERVEZET
mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) /székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz./ képviseletében Dr. Fülöp
Erik polgármester,
másrészről a Tiva-Szolg Kft. (továbbiakban: Kft.) /székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre
u. 8. sz./ képviseletében Szabó András ügyvezető
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata és a TivaSzolg Kft. között 2007. december 14. napjától határozatlan ideig a helyi közutak
síktalanítási és hóeltakarítási feladatainak biztosítására szerződés jött létre.
2. Szerződő felek a mellékletet a jelen szerződés-tervezet mellékletében foglaltakra
módosítják.
3. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írják alá.
Tiszavasvári, 2011. december 16.

……………………………………………...
…………………………………………….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseli:
Dr. Fülöp Erik polgármester

Tiva-Szolg Kft.
képviseli:
Szabó András ügyvezető
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Szerződés melléklete

Melléklet
A Tiszavasvári Város Önkormányzata és a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és
Vagyonkezelő Kft. között 2007. december 14-én a Tiszavasvári Város Önkormányzata
közútjainak síktalanítási és hóeltakarítási feladatai ellátására kötött megállapodáshoz.

1./ A megbízott a megállapodás 4./ pontjában foglaltak szerint igazolt munkavégzés után
2011. december 16-tól az alábbi díjat számíthatja fel:
Hóeltakarítás üzemóra díja:

6.200 Ft/óra + ÁFA,

Gépi síktalanítás anyag + üzemóra díja:

12.200 Ft/óra + ÁFA.

Tiszavasvári, 2011. december 16.
……………………………………………

megbízó

Tárgy (15.np.):
Előadó:
Témafelelős:

…………………………………………

megbízott

Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló
2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 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 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága határozatképtelen volt,
ezért az előterjesztésről nem született döntés.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.)
rendelet módosításáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§
(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 2.49.
pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, 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:
l. § Hatályát veszti a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet
7.§ (2)-(3) bekezdése.
2. § (1) Ez a rendelet 2011. december 19. napján lép hatályba, és 2011. december 20. napján
hatályát veszti.
Tiszavasvári, 2011. december 15.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. december 16.
Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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A gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.)
rendelet módosításáról szóló 41/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
Jelen módosítással hatályát veszítené a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló
2/2006. (I. 24.) rendelet 7. § (2)-(3) bekezdésében foglalt azon rendelkezés, melynek
értelmében az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület évente két alkalommal február 28ig és augusztus 15-ig állapíthatja meg.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó
évente kétszer állapíthatja meg.
Mivel a törvény nem teszi kötelezővé ezen időpontok rendeletben történő
meghatározását, ezért azok törlésére került sor, tekintettel arra, hogy mind a szociális
mind a gyermekvédelmi térítési díjak meghatározásánál többször előfordult már ennek
a szakasznak a módosítása, mivel az intézmények nem tudták a megadott határidőre
leadni javaslataikat.
Tárgy (16.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a közutak nem
közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos
eljárásokról szóló 23/2003 (XI. 5.) rendelet módosításáról szóló
rendelet- tervezetről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Csikós László Márk Építési irodavezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 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 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket,
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta meg:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2011. (XII.19.) önkormányzati
rendelete
A közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele
engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003. (XI.5.) rendelet módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §. A közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele
engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003. (XI.5.) rendelet 3. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
2. §. (1) A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és ez a rendelet 2012. január 2-án
hatályát veszti.
Tiszavasvári, 2011. december 15.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

Kihirdetve: 2011. december 19-én
Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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1. melléklet a 42/2011. (XII.19.) számú önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 23/2003. (XI.5.) önkormányzati rendelethez

(i) M
egn
evez
I. övezet
és
Üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, előtető, cég- és címtábla
*
(Ft/m2/hó)
Árusító és egyéb fülke, pavilon (Ft/m2/hó)
*
Létesítményhez szükséges gépkocsi várakozó megváltása
*
(Ft/db/egyszeri)
Létesítményhez szükséges gépkocsi várakozóhely, ha már kiépített
*
parkírozó kerül igénybevételre (Ft/db/év)
Önálló hirdető berendezés (Ft/m2/hónap)
*
Transzparensek (felület m2-ben) (Ft/m2/nap)
*
Építési munkával kapcsolatos állványozás, anyagtárolás és egyéb
*
építési munkák (Ft/m2/hó de min. 10.000,-Ft)
Kereskedelmi
tevékenység,
alkalmankénti
mozgóárusítása
*
(Ft/m2/nap)
Üzlet saját jogon való kitelepült árusítása (Ft/m2/nap)
*
Film és televíziós felvétel, ha annak időtartama meghaladja a 2 órát
*
(Ft/m2/nap)
Vendéglátó-ipari előkert, ha az előkert (Ft/m2/hó)
- 22,00 óráig tart nyitva
*
- 22,00 órán túli nyitva tartás esetén
*
Üzleti szállítás alkalmával rakodás, göngyölegtárolás (Ft/m2/nap)
- nappal 10-22 óráig
*
- éjjel 22-10 óráig
*
Kiállítás (Ft/m2/nap)
Vásár (Ft/m2/nap)
Sport és kulturális (nyereség érdekelt) rendezvény (Ft/m2/nap)
Közhasznosításra át nem adott önkormányzati tulajdonú terület
ideiglenes hasznosítása
Épületrész, építmény vagy építményrész (lépcső) által elfoglalt
terület használati jogának egyszeri megváltása (Ft/m2)
Közműfelépítmények (beton, lábazaton mobil, vagy részben mobil
felépítmény, maximum 3 m2 alapterülettel) által elfoglalt terület
használati jogának egyszeri megváltása (Ft/db)
- épített házas felépítmény
- oszlop, lemez állomások

* egyedi elbírálás szerint, de minimum a II. övezeti díj”
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II. övezet

III. övezet

428,-

250,-

640,-

428,-

427.172,-

135.690,-

16.707,648,-

91,-

540,-

135,-

109,-

499,-

334,-

1.326,-

997,337,-

352,698,-

216,430,-

170,Ingyenes

92,Ingyenes

*
*
*

Ingyenes
24 – 53,24 – 53,-

*

Egyedi elbírálás szerint

*

16.671,-

*
*

49.879 – 83.085,49.879 – 83.085,-

Tárgy (17.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
az
önkormányzat
által
adományozható
kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének
és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 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 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága határozatképtelen volt,
ezért az előterjesztésről nem született döntés.
Ráduly Sándorné Dombrási Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi kitüntető díjak helyett
3 kitüntető díj maradjon, a díjjal járó pénzjutalom helyett tárgyjutalommal, melynek mértéke
a „Vasvári Pál” Gyermekdíj esetében: a mindenkori köztisztviselői illetményalap 50 %-a, a
„Vasvári Pál” Ifjúsági díj esetében: a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese, a
„Tiszavasvári Városért” Díj esetében: a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse.
Hozzászólások:
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Elmondta, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén azért született ez a döntés, mivel a
korábbi időszakokhoz képest az értékrend változott, azonban a kitüntetési díjak
feltételrendszere ugyanaz maradt. Hozzátette, hogy sokan kifogásolták – főleg pedagógusok
az előterjesztés hatásvizsgálatának a következő mondatát:-„társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatása: A módosítással összefüggésben a lakosság részéről megértés várható,
hiszen a díjjal együtt járó jutalom csökkentése elveti annak a lehetőségét, hogy valaki csupán
az anyagi díjazás miatt végez elismert munkát.” Hozzátette, hogy aki valamilyen
elismerésben részesül, nem azért dolgozik, végzi a munkáját lelkiismeretesen, mert bízik
benne, hogy majd később valamilyen pénzjutalomban fog részesülni. Megjegyezte, hogy az
Oktatási és Kulturális Bizottság módosító indítványának támogatása esetén csak három díj
maradna meg, azonban a pénzjutalom díjanként is magasabb lenne, és a három díj esetében
évente a jutalmak összege körülbelül egymillió forintot tenne ki. Ráadásul a „Tiszavasvári
Városért” Díj esetében akár egy sportoló, akár egy vállalkozó, akár egy pedagógus
megkaphatná a díjat, amennyiben érdemes rá.
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Dr. Fülöp Erik polgármester:
Véleménye szerint a kitüntető díjak mostani rendszere hosszú ciklusokon át alakult ki, ezért
nem véletlen, hogy ezek a díjak szerepelnek az Önkormányzat rendeletében a közösség
érdekében végzett tevékenység elismeréseképpen. Meglátása szerint nem kellene
megszakítani a 10-15 év alatt kialakult hagyományt, és a Képviselő-testületet nehéz
helyzetbe hozni akkor, mikor egy sportoló, és egy pedagógus tevékenységét kellene
összehasonlítania. A díjak anyagi elismerése tekintetében azt mondta, hogy szerinte
mindazok számára, akiket ilyen kitüntetésben részesít a város nem a díj anyagi vonzata az
elsődleges, és ezeknek a díjadományozásoknak elsősorban gesztus értéke van. Hozzátette,
hogy ráadásul nagy különbségek vannak az Oktatási és Kulturális Bizottság által javasolt
három díj anyagi elismerésének összegei között, ami szerinte nem túl jó. Utalt rá, hogyha
később lesz majd olyan díj, amit nem kellene adományoznia az Önkormányzatnak,
természetesen a testület elé kerül a javaslat, és módosítják majd a rendeletet, azonban most
azt javasolta, hogy az eredeti előterjesztést támogassák a képviselők.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megjegyezte, hogy a jelenlegi rendszerben is a „Város Díszpolgára” Kitüntető Díjat
megkapó személy ugyanannyit kap, mint a „Kiváló Sportoló”, pedig nem ugyanaz a két díj
tartalma.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a
képviselőket, hogy szavazzanak az Oktatási és Kulturális Bizottság módosító indítványáról,
amely szerint:” a jelenlegi kitüntető díjak helyett 3 kitüntető díj maradjon, a díjjal járó
pénzjutalom helyett tárgyjutalommal, melynek mértéke a „Vasvári Pál” Gyermekdíj
esetében: a mindenkori köztisztviselői illetményalap 50 %-a, a „Vasvári Pál” Ifjúsági díj
esetében: a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese, a „Tiszavasvári Városért”
Díj esetében: a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse.”
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az Oktatási
és Kulturális Bizottság módosító indítványáról nem hozott határozatot.
Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester kérte, hogy szavazzon a Képviselő-testület az eredeti
előterjesztésről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
43/2011.(XII.20.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
1.§ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Tiszavasvári Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (X.29.) rendeletben
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biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi
Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság és a Népjóléti és Sport Bizottság véleményének
kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 7.§ (4) A kitüntető címmel együtt járó kedvezmények:
a) tárgyjutalom, melynek bruttó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap,
b) meghívás az önkormányzat által szervezett valamennyi ünnepségre és rendezvényre.”
2. § Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 8.§ (3) A „Tiszavasvári Városért” Kitüntető Díjjal tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege
magánszemély vagy kollektíva esetén is a mindenkori köztisztviselői illetményalap.”
3. § Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 9.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 9.§ (4) A Kitüntető Díjjal tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege magánszemély vagy
szervezet esetén is a mindenkori köztisztviselői illetményalap.”
4.§ Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 10.§ (4) A kitüntető díjjal tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege a mindenkori
köztisztviselői illetményalap.”
5.§ Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2)
„11.§ (4) Az ifjúsági díjjal tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege a mindenkori
köztisztviselői illetményalap.”
6.§ Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.§ (4) A kitüntető díjjal tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege magányszemély vagy
szervezet esetén is a mindenkori köztisztviselői illetményalap.”
7.§ Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„14.§ (4) A Kitüntető Díjjal tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege magánszemély vagy
szervezet esetén is a mindenkori köztisztviselői illetményalap.”
8.§ Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2)
„15.§ (4) A kitüntető díjjal tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege a mindenkori
köztisztviselői illetményalap.”
9.§ Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.§ (4) A kitüntető díjjal tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege a mindenkori
köztisztviselői illetményalap.”
10.§ Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.§ (4) A kitüntető díjjal tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege a mindenkori
köztisztviselői illetményalap.”
11.§ Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.§ (4) A kitüntető díjjal tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege magánszemély vagy
csapat esetén is a mindenkori köztisztviselői illetményalap. A tárgyjutalmon kívül a csapat
minden tagja emlékéremben és emléklapban részesül.”
12.§ Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.§ (5) A kitüntető díjjal emléklap és tárgyjutalom jár, melynek bruttó összege a
mindenkori köztisztviselői illetményalap.”
13.§ (1) Ez a rendelet 2012. január 01-én lép hatályba és 2012. január 02. napján hatályát
veszti.
Tiszavasvári, 2011. december 15.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. december 20.-án
Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az
önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet
indokolása
1. Általános indokolás
A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 1.§ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat által
adományozható kitüntetések és díjak odaítélésének feltételeit önkormányzati rendelet
szabályozza.
2. Részletes indokolás
1.§-12.§
Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete Tiszavasvári Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésének 3/4 éves időarányos teljesítéséről és a 2012. évi költségvetés
koncepciójáról szóló 280/2011. (XI.29.) Kt. számú határozatának elfogadásával célul tűzte
ki, hogy a költségvetés tervezett hiánya ne haladja meg 2012. december 31-én
(munkabérhitellel együtt) a 460 mFt-ot, valamint a nem kötelező feladatok további
fenntartását is felül kell vizsgálni, mivel a célok között ezen támogatásoknak legalább 40
mFt-os csökkentése is megfogalmazódott.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. rendelkezései értelmében a kitüntető
díjak és elismerő címek adományozása nem tartozik a helyi önkormányzat kötelező feladatai
közé. Erre tekintettel – a költségvetési hiány csökkentése és az önkormányzat
működőképességének fenntartása érdekében – indokolt a kitüntető díjakkal járó jutalom
összegének csökkentése.
Tárgy (18.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Pedagógiai
okiratának módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Deli Zoltán köztisztviselő

Szakszolgálati

Központ

alapító

Deli Zoltán témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője kérte, hogy kerüljön be az intézmény
alapító okiratába, hogy az milyen feladatokat lát el. Erre tekintettel kérte kiegészíteni a
határozat-tervezetet és annak mellékletét a következő tevékenységekkel:1. nevelési
tanácsadás, 2. konduktív pedagógiai ellátás, 3. logopédiai ellátás, 4. gyógytestnevelés.
Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.
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Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 6 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 Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket,
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
316/2011. (XII. 15.) Kt. számú
határozata
a Pedagógiai Szakszolgálati Központ alapító okiratának módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) és a
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Pedagógiai Szakszolgálati Központ
alapító okiratának módosításáról szóló 182/2009. (VIII.27.) Kt. számú határozatát és annak
233/2009. (X.12.), 296/2009. (XII.22.) és 126/2010. (VI. 24) Kt. számú határozataival való
módosítását az alábbiak szerint módosítja:
1. a Pedagógiai Szakszolgálati Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
7. Alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenységek: pontja az alábbiak
szerint módosul:
7. Alap- és vállalkozási tevékenysége:
KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolás:
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
Alaptevékenysége
Az intézmény szakágazati besorolása:
856000
Oktatást kiegészítő tevékenység
Az intézmény szakfeladata
856011
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- nevelési tanácsadás
- konduktív pedagógiai ellátás
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- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
856099

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Vállalkozói tevékenysége: nincs.
2. a Pedagógiai Szakszolgálati Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
14. Típus szerinti besorolás: pontja az alábbiak szerint módosul:
14. Feladatellátáshoz kapcsolódó kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási
besorolás:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.
Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint a
Városi Kincstár látja el 2007. július 1.-jétől.
3. a Pedagógiai Szakszolgálati Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
egyéb pontjai nem módosulnak.
4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való
átvezetését.
Határidő: 2011. december 23.

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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316/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozat függeléke

ALAPÍTÓ OKIRAT

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
1. Intézmény neve: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI KÖZPONT
(Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Konduktív Pedagógiai
Intézmény)
2. Rövidített neve:

Pedagógiai Szakszolgálati Központ

3. Intézmény székhelye:

Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 67/a.

4. Típusa:

pedagógiai szakszolgálati intézmény

5. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok )):
184/2001. (IX.13.) Kt. sz. határozata
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A pedagógiai szakszolgálat a szülő és pedagógus nevelő munkáját, a nevelési-oktatási
intézmények feladatainak ellátását segíti. Alapfeladata a nevelési tanácsadás, logopédiai
ellátás, gyógytestnevelés és konduktív pedagógiai ellátás.
7. Alap- és vállalkozási tevékenysége:
KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolás:
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
Alaptevékenysége
Az intézmény szakágazati besorolása:
856000
Oktatást kiegészítő tevékenység
Az intézmény szakfeladata
856011
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- nevelési tanácsadás
- konduktív pedagógiai ellátás
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
856099

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Vállalkozói tevékenysége:
8. Működési köre:

nincs.

Tiszavasvári város és a kistérség települései

9. Intézmény jogállása:
Az intézmény szakmailag önálló jogi személy, szakmailag önálló, bankszámlával önállóan
nem rendelkező, önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv.
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10. Alapító jogokkal felruházott irányító szerve és székhelye:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

11. Felügyeleti szerve és székhelye:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
12. Fenntartó neve és címe:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
13. Intézmény alapításának ideje: 1987.
14. Feladatellátáshoz kapcsolódó kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási
besorolás:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv
Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint a
Városi Kincstár látja el 2007. július 1.-jétől.
15. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak
végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az
intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a
megbízás visszavonásának jogát Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorol saját hatáskörben.
16. Az intézmény képviseletére jogosult:
Az intézmény kinevezett vezetője, akadályoztatása esetén a vezető által írásban megbízott
személy.
17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
18. A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon:
A 755 helyrajzi számon szereplő Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 67/a. szám alatt lévő 4777 m 2
alapterületű felülépítményes ingatlanból 132m2 alapterület, valamint az intézmény
vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések.
19. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési joga:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályban lévő rendeletében foglaltak szerint.
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Záradék: A Pedagógiai Szakszolgálati Központ alapító okiratának módosítását Tiszavasvári
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 182/2009. (VIII.27.) Kt. számú, továbbá a
233/2009. (X.12.), a 296/2009. (XII.22.), a 126/2010. (VI.24.) és a 316/2011 (XII. 15.) Kt.
számú módosító határozataival hagyta jóvá.
Tiszavasvári, 2011. december 15.
Palló Sándor képviselő megérkezett az ülésterembe a Képviselő-testület 11 fővel továbbra is
határozatképes volt.
Tárgy (19.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. évi üléstervéről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket,
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
317/2011. (XII. 15.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. évi üléstervéről

JANUÁR:
1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központja 2012. évi költségvetése tervezetének elfogadásáról
Előadó: polgármester
2.) Előterjesztés a 2012. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező
kiemelt célokról.
Előadó: jegyző
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FEBRUÁR:
1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet-tervezetről.
Előadó: polgármester
2.)

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter
Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosítása illetve a
Magyarországi Magiszter Alapítvány beszámolója a 2011. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról
Előadó: polgármester

3.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról
Előadó: jegyző
4.)

Előterjesztés a Központi
felülvizsgálatáról.
Előadó: polgármester

háziorvosi

ügyelet

működési

rendjének

(házirend)

5.) Előterjesztés egészségügyi közfeladat ellátására kötött közreműködői szerződések
felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
6.) Előterjesztés az óvodai beíratás időpontjának, továbbá az Egyesített Óvodai
Intézményben indítandó óvodai csoportok számának meghatározásáról a 2012/2013.
tanévben
Előadó: jegyző
7.) Előterjesztés az általános iskolai beíratás időpontjának, továbbá a Tiszavasvári Általános
Iskolában indítandó elsős osztályok számának meghatározásáról a 2012/2013. tanévben
Előadó: jegyző
8.) Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2011. évi tevékenységének és
gazdálkodásának alakulásáról, valamint a képviselő-testület nyílt üléseinek közvetítésére
irányuló műsorszolgáltatói megállapodás felülvizsgálatáról.
Előadó: polgármester
9.) Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2011. évi tevékenységének és gazdálkodásának
alakulásáról
Előadó: polgármester
10.) Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2011. évi szakmai és gazdálkodási
tevékenységének alakulásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester

112

11.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központja 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.
Előadó: polgármester
12.) Előterjesztés a „Vasvári Pál Ifjúsági Díj” Kitüntető Díj adományozásáról.
Előadó: polgármester
13.) Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2009. (III. 24.)
rendelet módosításáról
Előadó: jegyző

MÁRCIUS:
1.) Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I.24.) rendelet
módosításáról
Előadó: jegyző
2.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2011. (VII.25) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: jegyző
3.) Előterjesztés az iskolafogászati ellátás valamennyi intézményben történő kiterjesztésének
eredményéről.
Előadó: polgármester
4.) Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: polgármester
5.) Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásának igényléséről.
Előadó: polgármester

ÁPRILIS:
1.)

Tájékoztató az önkormányzati
tapasztalatairól
Előadó: polgármester

bérlakásokban

2.) Előterjesztés a Lakásfelújítási Terv megállapításáról
Előadó: polgármester
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végzett

tulajdonosi

ellenőrzés

3.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 7/2011. (II.14.)
rendelet végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetről, és a 2011. évi ellenőrzési
tevékenységről.
Előadó: polgármester
4.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi
beszámolójának elfogadásáról.
Előadó: Gáll Antal, a kuratórium elnöke
5.) Előterjesztés Tiszavasvári város 2011. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Paronai János, a Rendőrkapitányság megbízott vezetője
6.) Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2011. évben végzett tevékenységéről.
Előadó: Simon István, elnök
7.) Előterjesztés az „Év Pedagógusa”, az „Év Közalkalmazottja” és az „Év Köztisztviselője
Kitüntető Díjak adományozásáról.
Előadó: polgármester
MÁJUS:

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített
éves beszámolójáról és a közhasznúsági jelentésről, és a 2012. évi üzleti tervéről.
Előadó: polgármester
2.) Előterjesztés a Tiva-Szolg. Kft. 2011. évi gazdálkodásának mérlegadatairól és a 2012. évi
üzleti tervéről
Előadó: polgármester
3.) Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési- és Fejlesztési Kft. 2011. évi
gazdálkodásának mérlegadatairól és a 2012. évi üzleti tervéről.
Előadó: polgármester
4.) Előterjesztés a Nyírségi szakképzési-szervezési kiemelten közhasznú non-profit Kft.
2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a közhasznúsági jelentésről és a 2012. évi
üzleti tervéről.
Előadó: polgármester
5.) Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a
közhasznúsági jelentésről és a 2012. évi üzleti tervéről, illetve a 2012. év eddig eltelt
időszakában végzett tevékenységéről.
Előadó: polgármester
6.) Tájékoztató a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2011. évben végzett
tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről.
Előadó: polgármester
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7.) Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulásáról, és a temetőben
végzett tevékenységekről.
Előadó: polgármester
8.) Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. Felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester
9.) Előterjesztés Vasvári Pál Gyermekdíj odaítéléséről.
Előadó: polgármester
10.) Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi
ellátásáról
Előadó: polgármester

JÚNIUS:
1.) Tájékoztató a város állategészségügyi helyzetéről.
Előadó: polgármester
2.) Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok beszámolójáról, 2011. évi
munkájukról a jegyző által kiadott szempontrendszer alapján.
Előadó: polgármester
3) Beszámoló a területi Védőnői szolgálat 2011. évi munkájáról.
Előadó: polgármester

JÚLIUS:
-KÖZMEGHALLGATÁS
1.) Beszámoló a Magiszter Alapítvány Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
2011/2012. tanévben végzett szakmai tevékenységéről.
Előadó: polgármester
2.) Beszámoló az Egyesített Óvodai Intézmény 2011/2012. nevelési évi működéséről,
szakmai tevékenységéről, a 2012/2013. tanév előkészületeiről
Előadó: polgármester
3.) Beszámoló a Tiszavasvári Általános Iskola 2011/2012. tanévi működéséről, szakmai
tevékenységéről, a 2012/2013. tanév előkészületeiről
Előadó: polgármester
4.) Beszámoló a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2011/2012. tanévi
működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2012/2013. tanév előkészületeiről
Előadó: polgármester
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5.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szakmai tevékenységének I.
félévi beszámolójáról.
Előadó: polgármester
6.) Előterjesztés a „Tiszavasvári Városért”, a „Kiváló Sporttevékenységért” és „Tiszavasvári
Város Közbiztonságáért” Kitüntető Díjak és a „Város Díszpolgára” Kitüntető Cím
adományozásáról
Előadó: polgármester

SZEPTEMBER:
1.) Tájékoztató Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet I. félévi végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
2.) Előterjesztés likviditási hitel felvételéhez szükséges közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
3.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013.
évi fordulójához való csatlakozásról
Előadó: polgármester
4.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központja 2012. évi I. féléves szakmai és pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról.
Előadó: polgármester

OKTÓBER:
1.) Beszámoló a 2010-2011 éves tanévben végzett iskola egészségügyi ellátásról.
Előadó: polgármester
2.) Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, illetve ingatlanok bérleti díjának
felülvizsgálatáról.
Előadó: polgármester
3.) Előterjesztés a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,
valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) rendelet
módosításáról.
Előadó: jegyző
4.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról.
Előadó: polgármester
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NOVEMBER:
1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet háromnegyedéves végrehajtásáról és a
2013. éves költségvetési koncepcióról és a 2013. évi költségvetés megalkotásáig
végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.
Előadó: polgármester
2.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési
és felügyeleti ellenőrzési tervéről.
Előadó: jegyző
3.) Likviditási hitel felvételéhez
megállapításáról
Előadó: polgármester

szükséges

közbeszerzési

eljárás

eredményének

4.) Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjának
megállapításáról szóló 34/2007. (XI. 28.) rendelet módosításáról.
Előadó: jegyző
5.) Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002. (II.
19.) rendelet módosításáról.
Előadó: jegyző
6.) Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú
igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003. (XI.05.) rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetről (melléklet vonatkozásában).
Előadó: jegyző
7.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Egészségtervének felülvizsgálatáról.
Előadó: polgármester

DECEMBER:
1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központja szakmai tevékenységének II. félévi beszámolójáról.
Előadó: polgármester
2.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szakmai tevékenységének II.
félévi beszámolójáról.
Előadó: polgármester
3.) Előterjesztés a „Kabay János” Vállalkozói Kitüntető Díj adományozásáról
Előadó: polgármester
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4.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi
üléstervéről.
Előadó: polgármester
5.) Tájékoztató a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat munkájáról
Előadó: Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke
6.) Tájékoztató az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kötött szerződésben foglaltak teljesüléséről.
Előadó: polgármester
7.) Előterjesztés Tiszavasvári város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
Tárgy (20.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére
folyószámla- hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó
pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
Hozzászólások:
Palló Sándor képviselő:
Elmondta, hogy az előterjesztést látva megállapította, hogy az Önkormányzat korábbi
hitelfelvételekor más volt a helyzet, mivel most a finanszírozás ütemezésének szintjei havi
bontásban vannak meghatározva, és az is látszik, hogy 80 millió forinttal kell csökkenteni az
Önkormányzat folyószámlahitel keretének összegét 2012-ben, amihez még hozzáadódik az a
körülbelül 150 millió forint, amivel a jövő évi költségvetés összegeit csökkenteni kell.
Megkérdezte, hogy a város vezetősége mikor szembesült ezekkel az adatokkal, és milyen
egyeztetések zajlottak az ügyben.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt válaszolta, hogy már 2011. augusztusában tárgyalásokba kezdtek az Önkormányzat
folyószámlahitelét finanszírozó jelenlegi pénzintézettel, miután 2011-ben 50 millió forint
működési hitel felvétele tárgyában négy sikertelen közbeszerzési kiíráson voltak túl,
amelyekre egyetlen ajánlat sem érkezett. Hozzátette, hogy az előzményekből megállapítható
volt, hogy a mostani finanszírozó, tehát az OTP Bank az, amelytől további hitelt remélhet az
Önkormányzat.
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A tárgyalások alkalmával a Bank képviselői a saját üzletszabályzatukra hivatkoztak, amelyet
országosan határoznak meg, és amely kiköti, hogy az önkormányzatok számára az adott
önkormányzat költségvetési főösszegének egytizenkettedéig adhatnak hitelt, amely főösszeg
Tiszavasvári esetében 3,1 milliárd forint, amiből megállapítható, hogy 250-280 millió
forintig lehet hitelt adniuk. Hozzáfűzte azt is, hogy az Önkormányzat jelenlegi
folyószámlahitel keretének összege: 450 millió forint, mivel amikor ez az összeg
megállapításra került stabilabb volt az önkormányzatok gazdasági helyzete, továbbá a
csatorna-és szennyvízberuházás kifutása miatt az Önkormányzat költségvetése 4,1 milliárd
forint volt. Elmondta, hogy a Bank álláspontja, hogy fokozatosan le kell szorítani a
folyószámlahitel összegét, amit megalapoztak azok a költségcsökkentő intézkedések is,
amelyeket a korábbi döntései alapján lépett meg a Képviselő-testület, köztük például a két új
adónem bevezetése. Megjegyezte, hogy amíg nem tudják az országos költségvetés
főösszegeit, addig a legrosszabb lehetőségekre kell felkészülni koncepciós szinten, ezért
került a testület elé a 7,7, százalékos személyi jellegű megvonásokat tartalmazó javaslat. Azt
mondta, hogy a következőkben fel kell venni a kapcsolatot a városi intézmények vezetőivel,
hogy az összességében 80-90 millió forintos megtakarítást hogyan tudják majd teljesíteni.
Elmondta, hogy a most meghatározott 500 millió forintos hitelkeretet tartani tudja az
Önkormányzat, de a mostani előterjesztésben felvázolt 80 millió forint plusz megvonás lesz
2012-ben.
Palló Sándor képviselő:
Elmondta, hogy a most tárgyalt, és a TIVA-Szolg Kft-vel kapcsolatos előterjesztést
elolvasva, úgy látja, hogy a Bank védi magát. Majd megkérdezte, hogy mennyiben
befolyásolja a jövő évi költségvetés alakulását a TIVA-Szolg Kft. esetleges integrálása
valamelyik nagy szolgáltatóhoz – ami szerinte a TRV Zrt. lehet – továbbá, hogy ebben az
esetben a bérleti díj mennyire lesz elfogadható, mivel a jövő évi költségvetési koncepció
elfogadásakor körülbelül 20 millió forintos többletbevétellel számol az Önkormányzat a
TIVA-Szolg Kft. tevékenysége által.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt válaszolta, hogy a vízszolgáltatókkal kapcsolatos változásokról tudomása szerint 2011.
december 23-án fog dönteni az Országgyűlés. Hozzátette, hogy már mindkét esetleges
szolgáltatóval folytattak egyeztetéseket, és a TRV Zrt, továbbá a Nyírségvíz Zrt. képviselői
is azt nyilatkozták, hogy nem jelent problémát a most fennálló szerződéses jogviszony a
TIVA-Szolg Kft-vel, és garantálták, hogy amíg nem írják elő a csatlakozási kötelezettséget
országos szinten, és Tiszavasvári mégis csatlakozik valamelyikükhöz, nem kell félni az
érintett dolgozók létszámának leépítésétől.
Palló Sándor képviselő:
Véleménye szerint az Önkormányzatnak jó pozíciót sikerült kiharcolnia a mostani
körülmények között.
Papp Mária képviselő:
Elmondta, hogy a tárgyalásokra úgy jöttek el a Bank képviselői, hogy elég kötött feltételeket
szabott meg a Bank vezetősége előzetesen számukra, de igyekeztek az adott körülmények
közötti legjobbat kihozni az Önkormányzat számára.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket,
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
318/2011.(XII.15.) Kt. számú
határozata

Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a
rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről
Tiszavasvári Város Önkormányzatának
biztosításáról az alábbi határozatot hozta:

Képviselő-testülete

a

folyószámla-hitelkeret

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 273/2011.(XI.03.) Kt.
számú határozata alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámlahitelkeret tárgyában elindított közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. az Értékelő Bizottság javaslatát elfogadva az Országos Takarékpénztár és
Kereskedelmi Bank Nyrt-vel (1051 Budapest, V. kerület Nádor u. 16.) köt szerződést
2011. december 28 – 2012. december 27 közötti időszakban az alábbiak szerint.
Hitelkeret összege:
2011.12. 28-tól
2012. 01. 31-től
2012. 02. 28-tól
2012. 03. 31-től
2012. 04. 30-től
2012. 05. 31-től
2012. 06. 30-tól
2012. 07. 31-től
2012. 08. 31-től
2012 .09. 30-től
2012. 10. 31-től

2012. 01. 30-ig
2012. 02. 27-ig
2012. 03. 30-ig
2012. 04. 29-ig
2012 .05. 30-ig
2012 .06. 29-ig
2012. 07. 30-ig
2012. 08. 30-ig
2012. 09. 29-ig
2012. 10. 30-ig
2012. 12. 27-ig

450.000.000 Ft
445.000.000 Ft
440.000.000 Ft
420.000.000 Ft
415.000.000 Ft
410.000.000 Ft
405.000.000 Ft
400.000.000 Ft
395.000.000 Ft
390.000.000 Ft
370.000.000 Ft

Hiteldíj és egyéb költségek mértéke:
- ügyleti kamat mértéke 3 havi BUBOR + 3 %,
- kezelési költség évi 0,25 %,
- rendelkezésre tartási díj évi 1 %
- a szerződésmódosítási díj 12.000 Ft / alkalom.
3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az ajánlattevőt, és a szerződést
kösse meg a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
4.
Határidő: 2011. december 28.
Felelős: Dr. Fülöp Erik
Polgármester
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318/2011.(XII.15.) Kt. sz. határozat-tervezet melléklete
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Tárgy (21.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Víziközmű társulati hitel lejárati idejének
meghosszabbításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
Ráduly Sándorné Dombrási Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket,
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
319/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1-2-06-4400-0381-9 számú
Víziközmű társulati hitel 2011. december 31-i egyenlege (továbbiakban: hitel)
visszafizetésével kapcsolatban az alábbiak szerint döntött.
1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a finanszírozó
pénzintézettel a hitel lejárati idejének meghosszabbításáról, amely alapján lehetővé
válik, hogy 2012-ben lehetőleg 9 hónap alatt egyenlő részletekben történjen a
visszafizetés.
2. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződés-módosítás aláírására, abban
az esetben, amennyiben kizárólag a hitel lejárati ideje módosul a Bank által
engedélyezett időpontra, illetve a törlesztés ütemezése.
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3. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor a fenti hitel
törlesztésére a fedezetet biztosítani szíveskedjen.
Határidő: esedékességkor

Tárgy (22.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Bundáné Badics Ildikó jegyző

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodással javasolja a Képviselő-testület számára, hogy keressenek
lehetőséget a Vasvári Hírmondó című időszaki lap mostani minőségének és oldalszámának
megtartására, esetlegesen a lap fizetőssé tétele által.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára, hogy keressenek lehetőséget a Vasvári Hírmondó című időszaki
lap mostani minőségének és oldalszámának megtartására, esetlegesen a lap fizetőssé tétele
által.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Vasvári
Hírmondó című lap kevesebb példányszámban, a jelenlegi oldalszámmal jelenjen meg.
Javasolja továbbá, hogy a lap a jövőben ne legyen ingyenes, hanem önköltségi áron kerüljön
értékesítésre.
Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Arról tájékoztatta a képviselőket, hogy jelenleg 4200 háztartás kap a Vasvári Hírmondóból a
városban, míg amikor egy rövidebb időszakra, korábban fizetőssé tették az újságot,
mindössze 400-500 háztartás rendelte meg, és összesen 1500-2000 példány fogyott el belőle.
Hozzátette, hogy a város lakossága igényli a tájékoztatást, és ezért is került sor a Vasvári
Hírmondó, valamit a Városi Televízió bevezetésére. Hozzátette, hogy a lapnak mostani
állapotában 150 forint az önköltségi ára, de szerinte visszalépés lenne ha nem jutna el
minden háztartásba a szóban forgó lap, hanem csak a városban lévő háztartások negyede,
vagy ötöde jutna hozzá. Megállapította, hogy természetesen a hirdetésekből van plusz
bevétele az Önkormányzatnak, de ez nem volt soha jelentős összeg. Véleménye szerint
szelektált tartalommal, de mindenkihez ugyanúgy el kellene jutnia a lapnak.
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Papp Mária képviselő:
Szerinte fontos, hogy a kulturális, és közéleti eseményekről is tájékozódjon a város
lakossága, és meg kellene nézni, hogy mennyi költsége merülne fel az Önkormányzatnak a
lap fizetőssé tétele esetén.
Szőke Zoltán képviselő:
Véleménye szerint az lenne visszalépés, ha a Vasvári Hírmondó négy oldalban, és feketefehérben jutna el mindenhova, mivel szerinte a lap fizetőssé tétele esetén az embereknek
érdeke lenne, hogy megvegyék azt, mivel a gyerekét, unokáját látja benne sok ember, és az
Önkormányzat számára nem jelentene plusz költséget a lap előállítása ebben az esetben.
Szerinte ismét fizetőssé kellene tenni a lapot, mivel 1500 példány most is fogyna belőle, a
korábbi időszakhoz hasonlóan.
Császár József alpolgármester:
Megállapította, hogy a lap fizetőssé tétele „nem jött be” korábban sem, és ugyan van olyan
hónap, hogy a hirdetésekből bejön 80 e forint is, de ez nem olyan számottevő összeg.
Javasolta, hogy 8 oldalban jelenjen meg ezután a Vasvári Hírmondó.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt mondta, hogy ha négy oldalban jelenne meg a lap a testületi döntések, ahogy most is, fél
oldalt foglalnának el, ugyanakkor okosan szelektálva minden fontos információ eljutna az
emberkehez, és ez jobb lenne, mint mostani tizenhat oldal, ahova sokszor úgy kell
„összevadászni” a cikkeket, hogy kitöltsék a helyet az újságban.
Szőke Zoltán képviselő:
Megjegyezte, hogy a felelős szerkesztő feladata, hogy a lapban lévő üres helyeket kitöltse.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Szerinte meg kellene tartani a lapot a mostani formájában, mivel az embereket érdekli, hogy
mi történik a városban, és az előállítási költségek csökkentése érdekében meg kellene
vizsgálni a tördelés, és a korrektúra költségeit is.
Császár József alpolgármester:
Megállapította, hogy ha négyoldalas lenne az újság és megtartanák a hirdetéseket, akkor
szinte ingyenes lenne az előállítása az Önkormányzat számára, míg ha nyolcoldalas lenne
megmaradnának a fontos hírek, azonban a hirdetmények és a kevesebb oldalszám által
jelentősen csökkennének az előállítás költségei.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Megjegyezte, hogy a napirendet véleményező három Bizottság javaslata egybecseng,
úgyhogy ezekről egyszerre lehet szavaznia a Képviselő-testületnek.
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Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a
képviselőket, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról a Pénzügyi Bizottság, az
Ügyrendi és Jog Bizottság, továbbá az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatának
megfelelően azzal a tartalommal, hogy megbízza a város jegyzőjét, mint a Vasvári
Hírmondó felelős kiadóját, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésre vizsgálja
meg a lap térítés ellenében történő értékesítésének lehetőségét, továbbá készítsen a lappal
kapcsolatban 4, 8, 12 és 16 oldalra vonatkozóan költségkimutatást, amely lehetővé teszi,
hogy a képviselő-testület megalapozottan döntsön a Vasvári Hírmondó jövőbeli
működéséről, megjelenéséről.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
320/2011. (XII.15.) Kt. sz.
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja
jövőbeli működéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
Megbízza a város jegyzőjét, mint a Vasvári Hírmondó felelős kiadóját, hogy a következő
rendes képviselő-testületi ülésre vizsgálja meg a lap térítés ellenében történő értékesítésének
lehetőségét, továbbá készítsen a lappal kapcsolatban 4, 8, 12 és 16 oldalra vonatkozóan
költségkimutatást, amely lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület megalapozottan döntsön a
Vasvári Hírmondó jövőbeli működéséről, megjelenéséről.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző
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Tárgy (23.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti
önkormányzati ingatlan Szabolcs-Szatmár - Bereg Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központja részére történő
bérbeadásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket,
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
321/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére történő bérbeadásáról
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 - 2012. január 01-től határozatlan
időtartamra adja bérbe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja részére.
Az ingatlan bérlete után havonta fizetendő bérleti díjat 155.276 Ft + 27% ÁFA-ban állapítja
meg.
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Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről.
Határidő: 2011. december 31.

Tárgy (24.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Előterjesztés az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kötött szerződésben
foglaltak teljesüléséről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 3 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 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
Hozzászólások:
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Módosító indítványként javasolta, hogy fogadják el a napirenden szereplő beszámolót, mivel
az a valóságot tükrözi, és az egy másik kérdés, hogy nem kielégítő, amit a bérlő teljesített.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Arról tájékoztatott, hogy az Ifjúsági Tábor bérlőjével mindenképpen egyeztetni kell majd,
mivel vannak olyan szerződési feltételek, amelyek nem teljesültek, és a beszámolóból az
látszik, hogy nem is áll szándékában ezeket megvalósítani.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a
képviselőket, hogy szavazzanak Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő módosító
indítványáról mely szerint fogadja el a Képviselő-testület az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére
kötött szerződésben foglaltak teljesüléséről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 1 tartózkodással Ráduly
Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő módosító indítványáról nem hozott döntést.
Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester az eredeti előterjesztést bocsátotta szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
322/2011. (XII. 15.) Kt. számú
határozata
Tájékoztató az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kötött szerződésben foglaltak
teljesüléséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt határkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Mákvirág Centrum Egyesület tiszavasvári Ifjúsági Tábor
üzemeltetéséről szóló tájékoztatóját nem fogadja el.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az Egyesületet a Testület döntéséről.
Határidő: azonnal
Tárgy (25.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Előterjesztés a Hősök- Ifjúság utcák kereszteződésében gyalogos
átkelőhely kialakításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Csikós László Márk Építési irodavezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet „C” alternatívájának elfogadását
javasolja a Képviselő-testület számára azzal a módosítással, hogy a későbbiekben próbáljon
meg az Önkormányzat olyan pályázati lehetőségeket keresni, hogy minimális önerővel vagy
akár anélkül meg tudja valósítani a Hősök- Ifjúság utcák kereszteződésében a gyalogos
átkelőhely kiépítését.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet „C” alternatívájának
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal a módosítással, hogy a későbbiekben
próbáljon meg az Önkormányzat olyan pályázati lehetőségeket keresni, hogy minimális
önerővel vagy akár anélkül meg tudja valósítani a Hősök- Ifjúság utcák kereszteződésében a
gyalogos átkelőhely kiépítését.
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Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet „C” alternatívájának elfogadását
javasolja a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy amint lehetséges pályázati
forrást vegyen majd igénybe az Önkormányzat, valamint vizsgálja meg az Ifjúság Szabolcsvezér utcák kereszteződésében létesíthető-e gyalogos átkelőhely.
Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Sipos Ibolya képviselő kérését tolmácsolva mondta el, hogy vizsgálják meg a szintén
forgalmas Ifjúsági- Kossuth utcák kereszteződésében létesíthető-e gyalogos átkelőhely
pályázat útján, vagy más módon.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket,
hogy szavazzanak a napirend „C” alternatívájának elfogadásáról a javaslattevő
Bizottságok által tett kiegészítésekkel együtt.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
323/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata
A Hősök – Ifjúság utcák kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1) Önkormányzati sajáterő hiányában nem kíván
kereszteződésében gyalogos átkelőhelyet kialakítani.

a

Hősök

–

Ifjúság

utcák

2) Javasolja, hogy a Hősök – Ifjúság - Szabolcsvezér utcákat érintő komplex fejlesztés
megvalósítása pályázati forrás igénybevételével történjen.
3) Felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a fejlesztéssel kapcsolatos pályázati
kiírásokat.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (26.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok
ingyenes használatának felülvizsgálatáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kérte a határozat-tervezet módosítását az alábbiak szerint. Először kérte az „A” alternatíva c,
pontjának kiegészítését azzal, hogy a Tiszavasvári Polgárőrség kerüljön törlésre, mivel ez
egy társadalmi szervezet, és az állami támogatáson kívül egyéb bevétele nincs. Továbbá, az
„A” alternatíva, c, pontját kiegészíteni a következővel: „A Képviselő-testület a Térségi
Szolgáltató Ház helyiségeire határozatlan időre köt bérleti szerződést azzal, hogy az
Önkormányzatnak lehetősége van két hónapos felmondási idővel a szerződéseket felmondani
önkormányzati, vagy állami érdekből.” Valamint kérte a „B” alternatívát kiegészíteni a
következő mondattal:. A Képviselő-testület a Térségi Szolgáltató Ház helyiségeire kötött
használati szerződést határozatlan időre határozatlan időre módosítja azzal, hogy az
Önkormányzatnak lehetősége van két hónapos felmondási idővel a szerződéseket felmondani
önkormányzati, vagy állami érdekből.”Ezután kérte az „A” alternatíva b, pontjában
1162Ft/m2/hó összeget, míg a c, pontjában 300 Ft/m2/hó összeget megjelölni.

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága a határozat-tervezet „A”
alternatívájáról igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással, míg a határozattervezet „B” alternatívájáról 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással nem
hozott határozatot.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztés „A”
alternatíváját a témafelelős által tett szóbeli módosítással együtt szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
324/2011. (XII. 15.) Kt. számú
határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt határkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület
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a./ az ingyenes használatba adott beépítetlen, illetve mezőgazdasági rendeltetésű
ingatlanokat a jövőben is ingyenesen adja használatba az ingatlanok jelenlegi
használói részére.
b./ a Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti irodaházban a Gazdakör által használt két,
összesen 23 m2 nagyságú irodát 2012. január 01-től 1.162 Ft/m2/hó + 27% ÁFA
bérleti díj megfizetése mellett adja bérbe a Gazdakör részére.
c./ a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatt lévő Térségi Szolgáltató Ház irodáit és helyiségeit
2012. január 01-től 300 Ft/m2/hó + 27% ÁFA bérleti díj megfizetése mellett adja
bérbe a
TIVA-SZOLG Kft.,
TISZATÉR Társulás,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal /
Falugazdász,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága,
APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága, valamint az
Aranyi Tours Kft. (helyi személyszállítás) és az Értékesítés-Marketing Kft. (jogi
tanácsadó) részére.
A Képviselő-testület a Térségi Szolgáltató Ház helyiségeire határozatlan időre köt bérleti
szerződést azzal, hogy az Önkormányzatnak lehetősége van két hónapos felmondási
idővel a szerződéseket felmondani önkormányzati, vagy állami érdekből.
Felkéri a polgármestert, hogy a b./ és c./ pontok esetében gondoskodjon a használati
szerződések közös megegyezéssel történő felmondásáról, valamint a bérleti szerződések
megkötéséről.
Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

d./ a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatt lévő Térségi Szolgáltató Házban a Tiszavasvári
Városi Polgárőrség által használt irodát továbbra is ingyenesen adja a Városi
Polgárőrség részére használatba azzal, hogy a használati szerződés határozatlan
idejűre módosul, továbbá az Önkormányzatnak lehetősége van két hónapos
felmondási idővel a szerződéseket felmondani önkormányzati, vagy állami érdekből.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a használati szerződés módosításáról.
Határidő: 2011. december 31.
Tárgy (27.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3/A. szám alatti
magánszemély tulajdonában lévő ingatlan bérleti szerződésének
jóváhagyásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése:
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Kérte a határozat-tervezet 1. számú mellékletének 8. pontjából törölni hogy „azt nem adja
bérbe”, továbbá a 10. pontot kiegészíteni azzal, hogy: „ Jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.”.
Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztés „A”
alternatíváját a témafelelős által tett szóbeli módosítással együtt szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
325/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári, Gépállomás u. 3/a. sz. alatti magántulajdonban lévő ingatlan bérleti
szerződésének jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt határkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület jóváhagyja a Városi Kincstár és Dr. Rozgonyi József között, a
Tiszavasvári, Gépállomás u. 3/a. szám alatti – Dr. Rozgonyi József tulajdonában lévő –
2448/9 hrsz-ú ingatlan bérlete tárgyában kötendő bérleti szerződést, a határozat-tervezet 1.
számú mellékletében szereplő tartalommal.
Továbbá jóváhagyja, a Városi Kincstár és az Alfa Pellet Kft. között kötendő albérleti
szerződést, melynek tárgya a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3/a. szám alatt, a Városi Kincstár
által bérelt ingatlanon található – a határozat-tervezet 2. számú mellékletében szereplő
helyszínrajzon feltüntetett – két, összesen 580 m2 nagyságú épület.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Testület döntéséről tájékoztassa a Városi Kincstár vezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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325/2011. (XII.15.)Kt. sz. határozat 1. számú melléklete
BÉRLETI SZERZŐDÉS

A szerződő felek, azaz
egyrészről: Dr. Rozgonyi József (szül.hely, idő: …an:..) 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 16.sz., mint
Bérbeadó,
másrészről: Városi Kincstár, Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. ) képviseletében
Krasznainé dr. Csikós Magdolna intézményvezető, mint Bérlő,
a bérbeadó tulajdonát képező a Tiszavasvári belterület 2448/9 helyrajzi szám alatt felvett,
természetben a 4440 Tiszavasvári, Gépállomás u. 3/a szám alatti ingatlan, és a rajta álló épületek
bérlete tárgyában, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint állapodnak meg egymással.
1. A Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi, a Tiszavasvári belterület 2448/9 helyrajzi szám
alatt felvett, természetben a 4440 Tiszavasvári, Gépállomás u. 3/a szám alatti ingatlant, és a rajta
álló épületeket ipari-szolgáltató tevékenység, és az ahhoz kapcsolódó egyéb résztevékenységek
céljából.
2. A bérlet 2011. december 1. napjától határozatlan időtartamra szól.
3. A Bérlő az ingatlan után 2011. évre 303.000 Ft bérleti díjat – mely ÁFA mentes - egy összegben,
2012. január 01-től az éves 1.212.000 Ft bérleti díjat – mely szintén ÁFA mentes - negyedéves
bontásban számla ellenében, előre esedékesen, az abban megjelölt fizetési határidőig, de legkésőbb a
számla kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a bérbeadónak.
A felek az éves bérleti díjat évente felülvizsgálhatják, és azt módosíthatják.
4. A bérbevevő az ingatlan teljes területén a saját tulajdonában és használatában lévő ingó vagyon
védelméről maga gondoskodik.
5. A bérbeadó – amennyiben arra a hatályos jogszabályok alapján szükség van – a bérlő tevékenység
végzéséhez, új tevékenységek felvételéhez, tevékenységi kör bővítéshez szükséges hatósági
engedélyek beszerzéséhez a tulajdonost érintő kötelezettségeit teljesíti, a bérbevevővel
együttműködik.
6. A bérleti díj az üzemeltetési költségeket (rezsi) nem tartalmazza. A bérlő teljes mértékben megfizeti
az általa használt helyiséghez kapcsolódó mindennemű költségeket a kiállított közüzemi számlák
alapján (fűtés, villamos energia).
7. A bérleti szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.
8. A bérlő a bérelt helyiség használata során köteles betartani a köztisztasági, környezetvédelmi és
tűzvédelmi előírásokat.
Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleményt jó gazda gondosságával
használja.
9. Bérlő a bérleményen történő szükség szerinti átalakításokat kizárólag a jogszabályi előírások betartása
mellett, a Bérbeadóval történő előzetes hozzájárulás mellett végezheti el.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak.
Szerződő felek a szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, megállapítva, hogy a szerződéssel kapcsolatos nyitott
kérdés nem maradt.
Kelt: Tiszavasvári, 2011. …
Dr. Rozgonyi József
bérbeadó

Városi Kincstár, Tiszavasvári
bérlő
képv.: Krasznainé dr. Csikós Magdolna
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325/2011. (XII.15.)Kt. sz. határozat 2. számú melléklete
ALBÉRLETI SZERZŐDÉS
A szerződő felek, azaz
egyrészről Városi Kincstár, Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6.) képviseletében Krasznainé
dr. Csikós
Magdolna intézményvezető, mint Bérbeadó,
másrészről: Alfa Pellett Kft. (1063, Budapest, Szinyei Merse Pál u. 10.) képviseletében Alföldi Róbert
ügyvezető,
mint Bérlő,
a Tiszavasvári belterület 2448/9 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 4440 Tiszavasvári,
Gépállomás u. 3/a szám alatti ingatlanon a mellékelt helyszínrajzon bejelölt 5. és 7 sz. épületek bérlete
tárgyában, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint állapodnak meg egymással.
1.

A Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi, a Tiszavasvári belterület 2448/9 helyrajzi
szám alatt felvett, természetben a 4440 Tiszavasvári, Gépállomás u. 3/a szám alatti ingatlanon
a mellékelt helyszínrajzon bejelölt 5. és 7 sz. épületeket (Forgácsoló II. 560,64 m2 és Vas
daraboló 20 m2) pellett gyártás és tárolás céljából.

2.

A bérlet 2011. december 1. napjától határozatlan időtartamra szól.

3.

A Bérlő az ingatlan után 2011. december hónapban 40.000 Ft bérleti díjat egy összegben, 2012.
évre a havi 40.000 Ft bérleti díjat havonta, számla ellenében, előre esedékesen, az abban megjelölt
fizetési határidőig, de legkésőbb a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles
megfizetni a bérbeadónak. (A bérleti díj ÁFA mentes.)
A felek a havi bérleti díjat évente felülvizsgálhatják, és azt módosíthatják.

4.

A bérbevevő az ingatlan teljes területén a saját tulajdonában és használatában lévő ingó vagyon
védelméről maga gondoskodik.

5.

A bérbeadó – amennyiben arra a hatályos jogszabályok alapján szükség van – a bérlő tevékenység
végzéséhez, új tevékenységek felvételéhez, tevékenységi kör bővítéshez szükséges hatósági
engedélyek beszerzéséhez a kötelezettségeit teljesíti, a bérbevevővel együttműködik.

6.

A bérleti díj az üzemeltetési költségeket (rezsi) nem tartalmazza. A bérlő teljes mértékben
megfizeti az általa használt helyiséghez kapcsolódó mindennemű költségeket a kiállított közüzemi
számlák alapján (fűtés, villamos energia).

7.

A bérleti szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

8.

A bérlő a bérelt helyiség használata során köteles betartani a köztisztasági, környezetvédelmi és
tűzvédelmi előírásokat.
Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleményt jó gazda
gondosságával használja, azt nem adja bérbe.
Bérlő a bérleményen történő szükség szerinti átalakításokat kizárólag a jogszabályi előírások
betartása mellett, a Bérbeadóval történő előzetes hozzájárulás mellett végezheti el.

9.
10.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak.
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Szerződő felek a szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, megállapítva, hogy a szerződéssel kapcsolatos nyitott
kérdés nem maradt.
Kelt: Tiszavasvári, 2011. …
Városi Kincstár Tiszavasvári
Alfa Pellet Kft.
bérbeadó
bérlő
képv.: Krasznainé dr. Csikós Magdolna
képv.: Alföldi Róbert ügyvezető

Egyebek:
Tárgy (28.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai
Egységében melegítőkonyha és ebédlő kialakításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Csikós László Márk Építési irodavezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet „A” alternatívájának elfogadását
javasolja a Képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet „A” alternatívájának
elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet „A” alternatívájának elfogadását
javasolja a Képviselő-testület számára.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket,
hogy szavazzanak a napirend „A” alternatívájának elfogadásáról.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
326/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységében
melegítőkonyha és ebédlő kialakításáról
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1) A költségtakarékosság érdekében a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai
Egységében (Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 97/a.) melegítőkonyhát és ebédlőt kíván
kialakítani.
2) Felkéri a polgármestert, hogy
-

amennyiben szükséges, az elkészített alaprajzon vezettesse át az indokolt
változtatásokat
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi,
Nagykállói, Tiszavasvári kistérségi Népegészségügyi Intézete (4400 Nyíregyháza,
Árok utca 41.), valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (4400 Nyíregyháza,
Keleti u. 1.) által kiadott szakvélemény alapján,

-

kivitelezési tevékenység elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg,

-

a bekerülési költség változásáról, továbbá a megtett intézkedésekről tájékoztassa a
Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

3) Felkéri a jegyzőt, hogy a melegítőkonyha és ebédlő kialakításával kapcsolatban felmerülő
bruttó 1.500.000.-Ft összegre tegyen javaslatot a 2012. évi költségvetés készítésekor.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző
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Tárgy (29.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés óvoda felújítása érdekében pályázat benyújtásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Csikós László Márk Építési irodavezető

Bizottsági vélemények:
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 2 tartózkodással a határozat-tervezetről nem hozott döntést.
Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket,
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
327/2011. (XII.15.) Kt. számú
határozata
Óvoda felújítása érdekében pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1)

Kifejezi szándékát, hogy az Új Széchenyi Terv keretében kiírt, Nevelési intézmények
fejlesztése című, ÉAOP-4.1.1/A-11 kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be óvoda
bővítése és felújítása céljából.

2)

A pályázati dokumentáció és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével, továbbá
nyertes pályázat esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a MAPI Magyar
Fejlesztési Iroda Zrt-t (6087 Dunavecse, Fő u. 79.) bízza meg.

3)

Javasolja a határozat mellékletét képező, a megvalósíthatósági tanulmánnyal
kapcsolatos szerződés pontosítását oly módon, hogy az ezen tevékenységből eredő
díjazás csak nyertes pályázat esetében kerüljön kifizetésre.
Felkéri a polgármestert, hogy a

4)

-

pontosítások átvezetését követően a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt-vel a
Megbízási Szerződéseket kösse meg,

-

műszaki tartalom kidolgozását követően a fejlesztés részleteit terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő: esedékességkor
Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (30.np.):
Előadó:

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

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.

3
4
5
6
7

Baloghné Szűcs Zsuzsanna
Vasvári Pál Múzeum
Pályázattal kacsolatos egyeztetés
Reznek Istvánné Bölcsődevezető Egyeztetés
Szabó András TIVA-SZOLG Kft.
2011. október 30. ügyvezetője
Egyeztetés
2011. október 30. Gaszperné Román Margit TISZK Egyeztetés
2011. október 30. Vöröskeresztes ünnepség
2011. december 1.
Megyei Védelmi Bizottság
2011. december 1. Móricz István
Viziközmű megbeszélés

8

2011. december 2.

1
2

9
10
11
12

2011. október 30.
2011. október 30.

Intézményvezetői értekezlet
Baloghné Szűcs Zsuzsanna,
2011. december 2. Balogh Tamás, Nácsa Balázs
Pályázati megbeszélés
2011. december 5. Fogadónap
Nagy Levente, Csombordi József
2011. december 5. -Magiszter
Szabó András TIVA-SZOLG Kft.
2011. december 6. ügyvezetője
Dojcsákné Pásztor Erika TITKIT
SZESZK intzéményvezetőhelyettes
Pusztai Sándor (Kelet
Magyarország)-újságíró
Dr. Éles J. Viktória közbeszerzési
tanácsadó
Németh Zoltántűzoltóparancsnok

13

2011. december 7.

14

2011. december 7.

15

2011. december 7.

16

2011. december 7.

17

2011. december 8. BUDAPEST –MMV Zrt.
Simon István Polgárőrség
2011. december 9. vezetője
Kulcsár Lászlóné Városi Könyvtár
2011. december 9. vezetője
Nácsa Balázs TISZATÉR
2011. december 13. TÁRSULÁS
2011. december 13. Nyugdíjas Klub
2011. december 15. Munkaügyi Központ

18
19
20
21
22
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Pályázati megbeszélés
Megbeszélés

Megbeszélés
Interjú
Pályázati egyeztetés
Egyeztetés
Kármentesítéssel kapcsolatos
megbeszélés
Megbeszélés
Egyzetetés
Megbeszélés pályázatokról
Közmunkaprogram tájékoztatás

Hozzászólások:
Palló Sándor képviselő:
Elmondta, hogy az év első felében szóvá lett téve Képviselő-testületi ülés keretében, hogy az
állam nem biztosítja Tiszavasvári számára a kármentesítés feltételeit. Azt is mondta, hogy őt
Dr. Karakó László országgyűlési képviselő arról tájékozatta, hogy nemrégiben volt egy
egyeztetés ezzel kapcsolatban, amelyen Dr. Fülöp Erik polgármester is részt vett, és ahol az
hangzott el, hogy az állami költségvetésben megvan a fedezet a feladat ellátására, azonban új
konstrukció lenne szükséges hozzá, amely szerint az Önkormányzatnak át kellene adnia az
érintett területeket az állam számára. Hozzátette, hogy tudomása szerint Dr. Fülöp Erik
polgármester ezen egyeztetés alkalmával, amelyen Dr. Karakó László képviselő úr is részt
vett – azt az ígéretet tette, hogy minél hamarabb a Képviselő-testület elé fog kerülni a
kármentesítés előterjesztés formájában.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy a kármentesítés problematikájával az volt a fő gond, hogy a korábbiakban
kormányzati, és hatósági oldalról sem volt egy olyan konkrét szerv, személy, akihez fordulni
tudott volna az Önkormányzat, mivel a téma felelőse Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős
államtitkár, míg az erre szánt költségvetési összeg Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter minisztériumához lett csoportosítva. Azt is mondta, hogy annak ellenére, hogy nem
volt egy olyan személy, vagy szerv, aki összefogta volna az ügyet folyamatosan keresték az
illetékes minisztériumokat, és a környezetvédelmi hatóságot a probléma minél hamarabbi
megoldása érdekében. Hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkeresése
alapján a testületi ülés előtt egy héttel volt egy hivatalos találkozó, amelyen részt vett a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, és Dr. Karakó László országgyűlési
képviselő úr is. Elmondta, hogy ezen találkozó alkalmával a vezérigazgató azt kérte, hogy a
város kármentesítéssel kapcsolatos problémájának megoldása érdekében írjanak számára egy
levelet, amiben leírják az ügy előzményeit. Hozzáfűzte, hogy ez a levél a testületi ülés napján
készült el, és az ülést követő napon postázni is fogják, illetve amennyiben erre válasz érkezik
a lehetséges megoldási módozatokkal előterjesztés formájában a Képviselő-testület elé fog
kerülni ismét az ügy.
Palló Sándor képviselő:
Elmondta, hogy tudomása szerint azért szeretné az állam magához vonni a kármentesítéssel
kapcsolatos feladatok ellátását Tiszavasvári vonatkozásában, mivel a korábbi ciklusokban úgy
lett felhasználva az erre szánt állami pénz, hogy „nem tudják annak racionalitását” felmérni.
Ezután kérte Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy amennyiben lehet, minél hamarabb tegye
meg a szükséges lépéseket a szóban forgó ügy mielőbbi megoldása érdekében.
A Képviselő-testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolóját a két Képviselő –
testületi ülés között végzett munkájáról.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Elmondta, hogy amikor a testület a 2012. évi költségvetési koncepciót tárgyalta, felvetődött,
hogy milyen új adónem bevezetésével lehetne a 95 millió forintos költségvetési hiányt
pótolni, annak érdekében, hogy ne kelljen a városban lévő intézményeknél személyi jellegű
költségcsökkentéseket foganatosítani. Azzal folytatta, hogy ennek érdekében Dr. Fülöp Erik
polgármester megkérte őt, hogy a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási
osztálya által mérjék fel, hogy milyen új adónemet lehetne 2012-re bevezetni.
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Elmondta azt is, hogy a Költségvetési és Adóigazgatási osztály részletes megállapításait a
képviselőknek ki fogják küldeni, de összefoglalóan azt állapították meg, hogy jelenleg nincs
olyan új adónem, amit ki lehetne vetni az Önkormányzat bevételének növelése érdekében,
mivel ez csak egy adótárgy többszöri megadóztatásával lenne lehetséges.
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, ebadó bevezetésére nincs-e lehetőség
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Elmondta, hogy ez nem egy új adónem, hanem ez az un. ebrendészeti hozzájárulás lenne,
amelyet csak jogszabályban meghatározott célokra lehetne fordítani, ilyen például az
ivartalanítás, vagy állatmenhely létesítése, de például kóbor ebek befogására nem lehetne
felhasználni az ebből befolyó összeget. Hozzáfűzte, hogy ráadásul maximum 6000 vagy
12000 forintban lehet meghatározni az összegét, tehát ez egy méltányossági kategória, ezen
belül pedig a törvényben meghatározott okok figyelembevételével differenciáltan kell
meghatározni az összeget.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy az adózás rendjéről szóló törvény 55. §-a értelmében 2012. január 1-től az
önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában 10 e forint,
magánszemélyek esetében 1000 forint adótartozással rendelkező adózó nevét, címét, és az
adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órájától a helyben szokásos módon
közzé teheti. Elmondta, hogy e jogszabály rendelkezéseit alkalmazni fogják, és élni fognak
ezzel az erőteljes motivációs tényezővel a jövőben Tiszavasvári Önkormányzatánál is, a
tartozó személyek fenti adatainak feltüntetésével az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a
honlapon való megjelentetésével
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet és Papp Mária képviselők elhagyták az üléstermet a
Képviselő-testület 9 fővel továbbra is határozatképes volt.
Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester egy rövid, fényképes előadás keretében tájékoztatta a
megjelenteket a 2011. novemberi, kínai látogatásáról Peking és Yichun városába, amelyen
Császár József alpolgármesterrel közösen vettek részt.
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
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