JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
nyílt, alakuló üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi Judit,
Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Ráduly Zsolt, Sipos Ibolya, Szabó
Krisztián, Szabó Zoltánné, Szőke Zoltán és Tündik András képviselők.

Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
aljegyző, Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető,
Gombás Marianna Építési irodavezető, Csikós László Márk köztisztviselő, Dr.
Köblös Ibolya köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Deli Zoltán
köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Szentmihályi András köztisztviselő,
Kiss Tünde a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese, Gáll Antalné a
Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kerekesné Lévai Erika
a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
igazgatója, Halász László a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatója, Moravszki
Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Baloghné Szűcs Zsuzsanna a
Vasvári Pál Múzeum vezetője, Balogh Tamás és Ládi Zsanett jegyzőkönyvvezető.
Tündik András korelnök:
Mint korelnök köszöntötte a polgármestert, a képviselő-testület tagjait, valamint az alakuló ülés
valamennyi résztvevőjét. Ezt követően azt kérte, hogy hallgassák meg és énekeljék el közösen a
Himnuszt!
A jelenlevők elénekelték a Himnuszt.
Tündik András korelnök:
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 12 fő képviselő jelen van, így az ülés
határozatképes. Felkérte Kiss Tündét, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy mondja el
tájékoztatóját a 2012. október 28-ra kiírt helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi
választási eredményéről és lebonyolításáról.
Tárgy (1.np.):

Előadó:

Tájékoztató a 2012. október 28-ra kiírt helyi önkormányzati képviselők
és polgármester időközi választási eredményéről és lebonyolításáról;
megbízólevelek átadása.
Kiss Tünde, a HVB elnökhelyettese

Kiss Tünde, a HVB elnökhelyettese:
„A képviselő-testület 2012. augusztus 1-én feloszlatta önmagát. Ennek következményeként a Helyi
Választási Bizottság az 1/2012. (VIII. 21.) HVB számú határozatával kiírta az időközi választás
időpontját 2012. október 28-ára.
A bizottság a 8 egyéni választókerületbe 40 képviselőjelöltet, továbbá 4 polgármester jelöltet vett
nyilvántartásba a 4 jelölő szervezet mellett. A feltételek hiánya miatt 1 jelölő szervezet
nyilvántartásba vételét utasította el a bizottság, majd a hiányosság pótlását követően nyilvántartásba
vette.
A választást megelőzően egy kifogást bírált el a bizottság. A kérelemnek helyt adott és a jogsértőt
eltiltotta a további jogsértő magatartástól határidő megjelölésével. A választás napján és az azt
követő napon 6 kifogást tárgyaltunk. Ebből hármat elutasítottunk, egyet hatáskör hiányában a
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hatáskörrel rendelkezőhöz továbbítottunk, kettő kérelemnek helyt adtunk és megállapítottuk a
jogszabálysértés tényét és ennek következményeként az 1. és a 8. választókerületben (1., 2. és 10.
szavazókörökben) megsemmisítettük az egyéni választókerületi képviselő és a polgármester
választás eredményét.
Az eredmény megsemmisítő határozatok ellen egy magánszemély fellebbezést nyújtott be a
törvényes határidőn belül. Az elbírálásra jogosult szerv a Területi Választási Bizottság a
fellebbezéseknek helyt adott és megsemmisítette a jogszabálysértés tényét megállapító és az
eredményeket megsemmisítő Helyi Választási Bizottsági határozatokat. Ezáltal a fent megjelölt
választókerületekben a megsemmisített eredményeket megállapító határozatok váltak jogerőssé.
Az egyik jelölő szervezet bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett a Területi Választási Bizottság
határozatai ellen, melyet tudomásunk szerint a bíróság érdemi vizsgálat nélkül utasított el.
Ezt követően a Helyi Választási Bizottság a jogerős eredmények alapján határozattal megállapította
a kompenzációs listáról mandátumot nyert képviselők személyét.
Tekintettel arra, hogy időközben ez a határozat fellebbezés nélkül jogerőre emelkedett az
eredmények véglegesek.
Mindezek után szeretném közvetíteni a Helyi Választási Bizottság valamennyi tagjának köszönetét
az egyéni választókerületekben működő szavazatszámláló bizottságok pontos munkavégzéséért és a
Helyi Választási Iroda tagjainak három hónapon át tartó munkájáért.
Befejezésül szeretnék gratulálni a megválasztott képviselőknek, és kívánok mindnyájuknak
eredményes munkát a város érdekében.
Ezennel kiosztásra kerülnek a megbízólevelek, ezért kérem, hogy akit szólítok szíveskedjék
kifáradni az átadás miatt”.
Tündik András korelnök:
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak Kiss Tünde, a HVB elnökhelyettesének 2012. október 28ra kiírt helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választási eredményéről, és
lebonyolításáról szóló tájékoztatójáról.
A képviselő – testület 12 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta
Kiss Tünde, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese által tartott a 2012. október 28-ra kiírt
helyi önkormányzati képviselők és polgármester választási eredményéről, és lebonyolításáról
szóló beszámolóját.
Tündik András korelnök:
Felkérte Kiss Tündét, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdés i.) pontban foglaltak alapján nyújtsa át a
polgármesternek és a települési önkormányzati képviselőknek a megbízóleveleket.
Tündik András korelnök kérésének eleget téve Kiss Tünde, a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettese a polgármesternek és a képviselőknek átnyújtotta a megbízóleveleket.
Tárgy (2.np.):
Előadó:

A polgármester eskütétele.
Tündik András korelnök

Tündik András korelnök:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 63. §-ában foglaltak alapján a polgármesternek esküt kell tennie. Felkérte a
polgármestert, hogy a képviselő-testület előtt az eskü szövegét szíveskedjen utána elmondani.
Dr. Fülöp Erik polgármester az esküt letette.
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Tárgy (3.np.):
Előadó:

Az önkormányzati képviselők eskütétele.
Tündik András korelnök

Tündik András korelnök:
Bejelentette, hogy a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 19. §. (1)
bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület megválasztott tagjának az alakuló ülésen esküt
kell tennie. Felkérte a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket, hogy az eskütétel időtartamára
álljanak fel, majd felkérte Bundáné Badics Ildikó jegyzőt, hogy az eskü szövegét olvassa fel, és a
képviselők az eskü szövegét annak megfelelően mondják el.
A képviselők az esküt letették.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Kérte a képviselőket, hogy a kiosztott esküokmányt írják alá, melyből a díszes példány a
képviselőknél marad, a másik példányt pedig a képviselő-testületi ülés végén össze fogják szedni.
Tündik András korelnök:
Felhívta a polgármester és a képviselők figyelmét, hogy a törvény erejénél fogva a megválasztott
képviselőknek a megbízólevél átvételétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni,
melynek nyomtatványai az alakuló ülést követő napon átadásra kerülnek. Kérte, hogy a
nyilatkozatokat az elektronikusan megküldött tájékoztatásban foglalt határidő napjáig Dr. Köblös
Ibolya humánpolitikai ügyintézőhöz jutassák vissza. Tájékoztatott arról, hogy ezeket – az SZMSZben meghatározott Bizottság elnöke fog átvenni. Ezt követően sok sikert kívánt a képviselő-testület
tagjai számára, és azt kérte, hogy munkájukat Tiszavasvári Városa érdekében végezzék. Végezetül
átadta az ülés vezetését a megválasztott Dr. Fülöp Erik polgármesternek.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elsőként köszöntötte a megalakult képviselő-testületet és a megjelent vendégeket, majd gratulált a
képviselőknek a mandátum elnyeréséhez. Ezt követően javasolta a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy az „Egyebek” napirend keretében
tárgyalja meg a testület a Tiszavasvári, Báthory út 2. sz. alatti ingatlan értékesítéséről szóló
223/2012. (X.18.) Kt. számú határozat módosításáról szóló előterjesztést.
A Képviselő – testület 12 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta
a napirendi pontok tárgyalását Dr. Fülöp Erik polgármester által tett kiegészítéssel együtt.
Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a polgármester
megállapításáról.
Bundáné Badics Ildikó jegyző
Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

illetményének

és

költségtérítésének

Dr. Köblös Ibolya témafelelős szóbeli kiegészítése:
„A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. (továbbiakban: Pttv.) 3. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján: „A képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester
megválasztását követő első ülésen dönt.”
A polgármester illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. szerint (a
továbbiakban Kttv) megállapított illetményalap és a Pttv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott
szorzószám szorzataként összegszerűen kell megállapítani.
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A főállású polgármester illetménye munkabérnek minősül, azt nem lehet a törvényben
meghatározott kereteknél magasabb vagy alacsonyabb összegben meghatározni.
Jelenleg a köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft. A Pttv. 3.§ (2) bekezdése alapján a 10000-nél
több lakosú település, valamint a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén a
szorzószám 12,5-13,5.
Ennek eredményeképpen a polgármester illetménye Tiszavasvári esetében minimum 483.125,-Ft,
maximum 521.775,-Ft-nak kell lennie.
A Pttv. 13. § (1) bekezdése alapján a polgármesterre is alkalmazandó a Kttv. szerint megállapított
juttatások, illetménypótlékok.
Ennek megfelelően Dr. Fülöp Erik polgármester középfokú idegennyelv-tudási pótlékra jogosult,
melynek összege a köztisztviselői illetményalap 60%-a, azaz 23.190,- Ft.
A Pttv. 18. §. (1) bekezdése alapján: A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával
összefüggő, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.
(2) A polgármestert, választása szerint - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, költségátalány
illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester
illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg.
(3) Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a
következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a
polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány (2)
bekezdésben meghatározott minimális összege illeti meg”.
Tájékoztatta a Tisztelt képviselő-testületet, hogy dr. Fülöp Erik polgármester írásban kérte részére
költségátalány megállapítását illetményének 20%-ának megfelelő összegben, amelyet a kiosztott
határozat-tervezet is tartalmaz.
Javaslom továbbá a határozat-tervezetben a kipontozott rész helyébe a törvényi maximum összeget,
vagyis 521.775.-Ft összeget szerepeltetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozat-tervezetben foglaltaknak
megfelelően döntését szíveskedjen meghozni”.
Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2010-ben is ugyanilyen nagyságrendet szavazott meg részére a
képviselő-testület, illetve a korábbi polgármesterek díjazása is ez az összeg volt. Ezt követően kérte,
hogy a 2010-ben tett javaslatához hasonlóan, illetve a korábbi ciklusokkal megegyező illetményt
szavazzon meg részére a képviselő-testület, illetve a költségtérítés kapcsán a törvényi minimum
összegét javasolta a testület számára.
Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Dr. Fülöp Erik
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta azzal, hogy 521.775.- forint illetmény, illetve
a képviselő–testület által megszavazott polgármesteri illetmény alapján megállapított, húsz
százalékos költségtérítést szavazzon és állapítson meg a képviselő - testület Dr. Fülöp Erik
polgármester számára.
A képviselő- testület 7 igen szavazattal – Dr. Fülöp Erik polgármester nem szavazott - 4
tartózkodással, és ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester illetményére, illetve
költségtérítésére vonatkozó indítványát és az alábbi határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

227/2012.(XI.12.) Kt. sz.
határozata
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásnak
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján dr. Fülöp Erik főállású polgármester illetményét 2012. október
28. napjától kezdődően 521.775 Ft-ban állapítja meg.
A polgármestert megilletik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvényben
meghatározott egyéb juttatások, valamint e törvény 141.§ (6) bekezdése alapján idegennyelv-tudási
pótlékra is jogosult, melynek összege 23.190,- Ft.
A polgármester részére – kérésére – a tisztsége ellátásával összefüggő költsége megtérítésére 2012.
október 28-tól költségátalányt állapít meg a polgármester illetménye 20 %-ának megfelelő
összegben.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a foglalkoztatási
jogviszony dokumentálásáról, azoknak az illetményszámfejtő hely részére történő továbbításáról.
Határidő: 2012. november 20.

Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző
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Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az alpolgármester
megállapításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

megválasztásáról,

tiszteletdíjának

Dr. Köblös Ibolya témafelelős szóbeli kiegészítése:
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 34. § (1) bekezdése értelmében a: „A
képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A
képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.”
A határozat-tervezet 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását tartalmazza.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. (továbbiakban: Pttv.) 10. §-a értelmében a törvénynek a
polgármesterre vonatkozó rendelkezéseit – eltérő rendelkezés hiányában- az alpolgármesterre is
alkalmazni kell.
E törvény 4.§ (1) bekezdése alapján: A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a
képviselő-testület összegszerűen állapítja meg az alakuló, illetve a polgármester megválasztását
követő ülésén a köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft) és a 6,5 szorzószám szorzataként, azaz
251.225,-Ft a minimális összegű tiszteletdíj a társadalmi megbízatású alpolgármester
vonatkozásában.
A Pttv. 4. § (2) bekezdés b./ pontja értelmében a képviselő-testület a társadalmi megbízatású
alpolgármesternek a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg.
Kérte a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozat-tervezetben foglaltaknak
megfelelően válasszon alpolgármestert, és az a döntését meghozni szíveskedjen”.
Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül
választ meg. Tájékoztatta a testületet, hogy a hatályos SZMSZ szerint az alpolgármester társadalmi
megbízatásban látja el feladatait, így az általa javasolt alpolgármester, aki Sipos Ibolya, társadalmi
megbízatásban fogja ellátni feladatait. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság helyett Szavazatszámláló
Bizottságot javasolt létrehozni az alpolgármester megválasztásához kötelező titkos szavazás
lebonyolításához.
Javasolta, hogy a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Tündik András képviselőt, tagjainak pedig
Balázsi Csilla és Kovácsné Nagy Julianna képviselőket válasszák meg.
Dr. Fülöp Erik polgármester a Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról szóló javaslatát
szavazásra bocsátotta a Képviselő-testület tagjai számára.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
hogy Tündik András képviselő legyen a Szavazatszámláló Bizottság elnöke, tagjai pedig Balázsi
Csilla és Kovácsné Nagy Julianna képviselők legyenek.
Tündik András, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület valamennyi megválasztott tagjának átadásra
kerülnek a lepecsételt szavazólapok. Kérte, hogy minden szavazásra jogosult képviselő a testületi
terem mellett lévő Vasvári Pál teremben állítsa ki a szavazólapot olyan formában, hogy egyedül
legyen a teremben. A szavazólapokat kitöltés után a testületi terem ajtaja mellett elhelyezett urnába
6

kell bedobni. A Szavazatszámláló Bizottság ezt követően szavazatszámlálást végez, és ismerteti
annak eredményét.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
A szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelt el.
Tündik András, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Az alpolgármester titkos választásának lebonyolítására létrehozott Szavazatszámláló Bizottság
megállapította, hogy minden szavazólap érvényes volt, és a jelölt az alábbi szavazatokat kapta:
Sipos Ibolya 8 igen szavazat, 4 ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
A bizottság megállapította, hogy a szavazás jogszabályszerűen történt, továbbá azt, hogy a
képviselő-testület alpolgármesternek Sipos Ibolya képviselőt választotta meg.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Gratulált az alpolgármesternek és sok sikert kívánt a tisztség betöltéséhez.
Az alpolgármester megválasztásáról a titkos szavazás az előírtaknak megfelelően lezajlott, Tündik
András a Szavazatszámláló Bizottság elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy annak
eredményeképpen Sipos Ibolya képviselőt 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás
nélkül választotta meg a képviselő-testület alpolgármesternek.
Az alpolgármester megválasztásáról szóló titkos szavazásról készült jegyzőkönyv az alakuló
ülésről készült jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Dr. Fülöp Erik polgármester kérte, hogy döntsön a képviselő-testület a megválasztott
alpolgármester tiszteletdíjáról, és a költségtérítés összegéről.
Balázsi Csilla képviselő:
Megkérdezte, hogy Sipos Ibolya alpolgármester megtartja-e a jelenlegi állását, mert ha igen, abban
az esetben a társadalmi megbízatású alpolgármesteri feladatait nem tudja majd minden nap a
Polgármesteri Hivatalban ellátni, hanem csak meghatározott időpontokban.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy az alpolgármester alapvetően a polgármester
helyettesítésére, és munkájának segítésére szolgál. Ezen kívül van lehetőség arra, hogy a társadalmi
megbízatású alpolgármester bizonyos területeket kapjon, ha a polgármester úgy tartja jónak.
Elmondta azt is, hogy a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2012. november
29-i testületi ülésre fogják előterjeszteni, amikor a társadalmi megbízatású alpolgármester
munkaidő beosztásáról is lehet dönteni, mely nem kötelező, de lehetőség. Természetesen az
alpolgármesterrel való egyeztetés az alakuló ülést követően történik, akinek a főmunkaidejében lévő
időbeosztását figyelembe véve fogják meghatározni és nyilvánvalóvá tenni a választópolgárok
számára is, hogy milyen időpontokban és hol érhető el, valamint milyen telefonszámon. Végezetül
elmondta, hogy a polgármester javaslatára külön feladata is lehet az alpolgármesternek, amelyet
csak ő fog irányítani, azonban erre javaslatot szintét az SZMSZ-ben lehet tenni.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy meg tudja majd oldani a fent elhangzott problémát,
hiszen a jelenlegi munkaidő beosztása is olyan, hogy akár több napot is szabaddá tud tenni egy
héten.
Balázsi Csilla képviselő:
Elmondta, hogy 2012. november 9-én azt a tájékoztatást kapták a képviselők, hogy várhatóan lesz a
tiszteletdíjra javaslat a képviselőknek is, mely a mai ülésen nem került napirendre. Azonban a
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témával kapcsolatban javaslatot tett arra, hogy a képviselői tiszteletdíjakból, valamint az
alpolgármesteri tiszteletdíjból, valamint ha lesznek a bizottságoknak külső szakértői, akkor abból a
díjból is létre lehetne hozni egy civil alapot, amelyből a civil szervezetek működésükhöz és
pályázataikhoz tudnának támogatást szerezni az önkormányzattól. A jelenlegi álláspont szerint
eddig csak az alpolgármesternek lett tiszteletdíj felajánlva. A jogszabály szerint kötelező
meghatározni az alpolgármesternek tiszteletdíjat, de erről le lehet mondani. Ezzel kapcsolatban
megkérdezte, ha létre jönne egy civil alap, abban az esetben az alpolgármesteri tiszteletdíjból
ajánlana e föl az említett alap részére.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Válaszul elmondta, ha aktuális lesz ez a téma, majd csak akkor fog erről nyilatkozni.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az elhangzottakra reagálva hangsúlyozta, hogy a 2012. november 9-i tájékoztatás alkalmával azt
mondta, hogy hamarosan meg fogja vizsgálni a képviselői tiszteletdíj kérdését. Ezen az
egyeztetésen elmondta a képviselőknek, hogy amint a nagy horderejű strukturális változások véget
érnek az önkormányzat életében, akár az intézményi átvétel, akár az önkormányzat
adósságrendezési kérdésköre, csak akkor fogják tudni, hogy a 2012-es év milyen eredményekkel és
sikerekkel zárulhat. Ennek függvényében be fogja terjeszteni a képviselő-testület elé a tiszteletdíjról
szóló határozat-tervezetet is. Várhatóan több alternatívát fognak készíteni, melyről a testület fog
döntést hozni. Az idő rövidsége miatt azt is elmondta minden képviselőnek, hogy nem az alakuló
ülésre, hanem várhatóan egy későbbi testületi ülésre fogják tudni elkészíteni a képviselők
tiszteletdíjáról szóló előterjesztést.
Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Dr. Fülöp Erik
polgármester az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjáról szóló előterjesztést szavazásra
bocsátotta azzal, hogy 251.225.-Ft tiszteletdíj kerüljön Sipos Ibolya alpolgármester számára
megszavazásra.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta az
alpolgármester megválasztására és tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

228/2012.(XI.12.) Kt. sz.
határozata
Az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról
1. Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 34. § (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján Sipos Ibolyát a képviselőtestület megbízatásának időtartamára társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
2. Az alpolgármester részére megválasztását követő naptól (2012. november 13-tól) kezdődően
tiszteletdíjat állapít meg, melynek mértéke 251.225,- Ft/hó.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a tiszteletdíj
havonkénti folyósításáról.

Határidő: 2012. november 20.

Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző
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Dr. Fülöp Erik polgármester:
Felkérte a megválasztott alpolgármestert az eskü letételére.
Megválasztását követően Sipos Ibolya képviselő letette a képviselő-testület előtt az alpolgármesteri
esküt.
Tárgy (6.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési
Szabályzat
és
Szabályozási
Terv
módosítására
irányuló
kezdeményezésekről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Csikós László Márk köztisztviselő

Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
A témával kapcsolatban elmondta, hogy ez az anyag az előző képviselő-testület számára már egy
alkalommal kiküldésre került, azonban nem született döntés, hiszen levetették napirendről.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester
az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő- testület 7 igen szavazattal, 5 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
229/2012. (XI.12.) Kt. számú
határozata
A 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv módosítására irányuló,
Alfa Fish Kft. által benyújtott kezdeményezésről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1) Támogatja az Alfa Fish Tiszavasvári Kft. (Tiszavasvári, Révai J. u. 3.) kezdeményezését,
miszerint a 11/2004. (VI.23.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terv által a Tiszavasvári, 0759/14, :/15 és :/31 helyrajzi számú
ingatlanokra előírt általános mezőgazdasági terület övezet módosítására sor kerüljön.
2) Elrendeli, hogy a fenti helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó Má-1 övezet KMÜ
(mezőgazdasági üzemi terület) övezetté módosuljon.
3) A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV Kft-t (4400
Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede tervező) bízza meg, azzal, hogy a
tervezői díj, továbbá az esetlegesen felmerülő egyéb költségek összegének viselését az Alfa
Fish Tiszavasvári Kft. (Tiszavasvári, Révai J. u. 3.) viseli.
4) Felkéri a polgármestert, hogy a
-

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatokat lássa el,

-

Településrendezési szerződést kérelmezővel írja alá,

-

Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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A Képviselő- testület 7 igen szavazattal, 5 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
230/2012. (XI.12.) Kt. számú
határozata
A 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv módosítására irányuló,
Elex-Univill Kft. által benyújtott kezdeményezésről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1) Az Elex-Univill Kft. (Tiszavasvári, Kabay u. 39.) fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében
kezdeményezi, hogy a 11/2004. (VI.23.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv által az ipari gazdasági területen (Gip) a szabadonálló
beépítési módra vonatkozó építmény-magasság figyelembevételének módosítására sor kerüljön.
2) Elrendeli a HÉSZ előírásainak oly módon történő módosítását, hogy a Gip területen a
szabadonálló beépítési mód esetén az oldalkert szélessége a tervezett épület építménymagasságának a fele, de minimum 3,5 m legyen.
3) A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV Kft-t (4400
Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede tervező) bízza meg, azzal, hogy a
tervezői díj, továbbá az esetlegesen felmerülő egyéb költségek felének viselését az Elex-Univill
Kft. (Tiszavasvári, Kabay u. 39.) vállalja.
4) Felkéri a polgármestert, hogy a
-

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatokat lássa el,

-

Településrendezési szerződést kérelmezővel írja alá,

-

Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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A Képviselő- testület 7 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
231/2012. (XI.12.) Kt. számú
határozata
A 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosítására irányuló önkormányzati kezdeményezésről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1) Kezdeményezi, hogy a 11/2004. (VI.23.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv Tiszavasvári, Kossuth u. 10. szám alatti ingatlanon
meglévő Orvosi Rendelő és környezete vonatkozásában a védett településszerkezet előírásainak
módosítására sor kerüljön.
2) Megállapítja, hogy a 2852 és 2853 helyrajzi számú ingatlanokon lévő épület, továbbá a
környezetükben lévő társasházi épületek megközelítőleg 30 évvel ezelőtt épültek, így ezek
vonatkozásában nem indokolt a védettség, ezért elrendeli annak megszüntetését.
3) A HÉSZ módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a NYÍRSÉGTERV Kft-t (4400
Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede tervező) bízza meg, azzal, hogy a
tervezői díj, továbbá az esetlegesen felmerülő egyéb költségek felének viselését Tiszavasvári
Város Önkormányzata vállalja.
4) Felkéri a polgármestert, hogy a
-

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatokat lássa el,

-

Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (7.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására vonatkozó vállalkozói
kezdeményezés visszavonásáról és új kezdeményezéséről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Csikós László Márk köztisztviselő

Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy „A” és „B” alternatívát vázolt fel a témafelelős a testület számára.
Röviden összefoglalta, hogy az „A” alternatíva arról szól, hogy a vállalkozói kezdeményezés
alapján, ha a benyújtott kérelmet elfogadják, akkor az önkormányzat a felmerülő költségeket
átvállalja az előterjesztésben említett magánszemélytől. Az előterjesztésben az is említésre került,
hogy az elmúlt években indult rendezési terv módosítására irányuló lakossági és vállalkozói
kezdeményezések esetében egyetlen alkalommal sem vállalt fizetési kötelezettséget az
önkormányzat. Úgy véli, ha egy magánszemély vagy egy vállalkozó kérelmet nyújt be, akkor nem
biztos, hogy az a célravezető, hogy az önkormányzat teremti meg ezeknek a körülményeit és a
feltételeit. A „B” alternatíva azt tartalmazza, hogy a korábbi testület döntéséhez tartva magunkat
nem fogadnák el ezt a kérelmet, és az önkormányzat nem járulna hozzá a kérelemhez, illetve a
költségek átvállalásához.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy
szavazzanak a határozat-tervezet „B” alternatívájáról.
A Képviselő–testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
232/2012. (XI.12.) Kt. számú
határozata
A 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosítására vonatkozó vállalkozói kezdeményezés
visszavonásáról és új kezdeményezés benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1) Tudomásul veszi, hogy Mezei Ernő Nyíregyháza, Fészek u. 9. szám alatti lakos a 11/2004.
(VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására
irányuló kérelmét visszavonja.
2) A Tiszavasvári, 0467/2 helyrajzi számú, jelenleg gyep, legelő művelési ágú ingatlan övezeti
besorolásának felülvizsgálatával kapcsolatosan meghozott 124/2012. (V.24.) Kt számú
határozatát visszavonja.
3) Támogatja Mezei Ernő újabb kezdeményezését, miszerint a 11/2004. (VI.23.) számú
önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása
által a Tiszavasvári, 0467/2 helyrajzi számú – jelenleg gyep, legelő művelési ágú, korlátozott
mezőgazdasági övezetbe sorolt – ingatlan különleges mezőgazdasági terület övezetre
módosuljon.
4) Kijelenti, hogy a HÉSZ módosításához kapcsolódó tervezői díj, továbbá az esetlegesen felmerülő
egyéb költségek viselésében kötelezettséget nem kíván vállalni.
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5) Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Kérelmezőt.
Határidő: azonnal

Tárgy (8.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervéről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Graczka István belső ellenőrzési vezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester
az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő –testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
233/2012. (XI. 12.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési terve

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évre vonatkozó fenntartói ellenőrzési tervét a 1.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. Tiszavasvári

Város

Önkormányzata,

Polgármesteri

Hivatala,

az

önkormányzati

intézmények, valamint a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és
Egészségügyi Központja és a Tiszavasvári Bölcsődéje belső ellenőrzési terveit 2013. évre
vonatkozó belső ellenőrzési terveit a 2.-6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelő
tájékoztatással tudomásul vette.

Határidő: ütemezés szerint

Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző
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Tárgy (9.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ-169/2012. (VII.26.) Kt.
számú határozattal kiírt- intézményvezetői pályázatának eredményéről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy mindkét beérkezett pályázat visszavonására tekintettel a pályázati eljárást
eredménytelennek kellene nyilvánítani, hiszen ily módon egyik pályázó pályázata sem sikeres.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester
az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő –testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
234/2012.(XI.12.) Kt. számú
határozata
A Pedagógiai Szakszolgálati Központ - 169/2012. (VII.26.) Kt. számú határozattal kiírt intézményvezetői pályázatának eredményéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv., valamint annak közoktatási intézményekben történő végrehajtására kiadott
138/1992. (X.8.) Kormányrendelet rendelkezései alapján
1.) megállapítja, hogy - a 169/2012. (VII.26.) Kt számú határozattal kiírt – a Pedagógiai
Szakszolgálati Központ (Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Konduktív Pedagógiai
Intézmény) intézményvezető (magasabb vezető) álláspályázatra mindkét beérkezett pályázat
visszavonására tekintettel a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a Pedagógiai Szakszolgálati Központ intézményvezető (magasabb
vezető) álláspályázatra beérkezett pályaművek visszaküldéséről gondoskodjon.
3.) Megállapítja, hogy a Pedagógiai Szakszolgálati Központ jelenlegi intézményvezető-helyettese –
Széki-Győri Mónika - 2012. 08.01. napjától látja el az intézményvezetői feladatokat, ezért a
jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében 2013.07.31. napjáig megoldott a
feladatellátás, ezért a képviselő-testület az intézményi fenntartóváltásra tekintettel az
intézményvezetői pályázatot 2012. évben ismételten nem írja ki.

Határidő a 2. pont tekintetében: haladéktalanul Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (10.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a „Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai
Egység feladatellátási helyének komplex fejlesztése” című pályázat
benyújtásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Csikós László Márk köztisztviselő

Csikós László Márk témafelelős szóbeli kiegészítése:
A témával kapcsolatban kiegészítésül elmondta, hogy ennek a 100%-os támogatottságú pályázatnak
a beadási határideje 2012. november 15., melynek elkészítésével az önkormányzat a Tiszatér
Tárulást bízta meg. Ezek után elmondta, hogy az Ifjúság úti épületben a pályázat keretében
megvalósulhatna a tornaterem felújítása és a nyílászárók cseréje.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester
az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő –testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
235/2012. (XI.12.) Kt. számú
határozata
„A Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység feladatellátási
helyének komplex fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

Kifejezi szándékát, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-alföldi Operatív
Program keretében kiírt ÉAOP-4.1.1/A-12. kódszámú, Oktatási intézmények fejlesztése című
felhívásra pályázatot nyújt be „A Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység
feladatellátási helyének komplex fejlesztése” címmel.
A beruházás megvalósítási helyszíne: Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai
Egység 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám. HRSZ: 2795/3.

2.

A tervezett beruházás összköltségét a 100%-os támogatás mellett a pályázati kiírásban
meghatározott maximum összeg erejéig hagyja jóvá.

3.

A beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetét Tiszavasvári Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetésében, továbbá a beruházás megvalósulási éve szerinti
költségvetésében biztosítja.

4.

A 202/2012. (IX.13.) Kt. számú határozat alapján a pályázat elkészítésével a TISZATÉR
Társulást (Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.), a műszaki dokumentáció kidolgozásával a
TISZTATÉR Kft-t (Tiszavasvári, Nánási u. 2.) bízza meg.

5.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrthez (1539 Budapest, Postafiók 684) nyújtsa be.

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (11.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Társulás társulási
megállapodás módosításának elfogadásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző
Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy a kiküldött nagy terjedelmű anyag 1 év történéseit foglalja magába azért, hogy a
képviselő-testület egy teljes és széleskörű betekintést és tájékoztatást kapjon a víziközmű rendszer
további üzemeltetésével kapcsolatban. Tájékoztatásul elmondta, hogy az előterjesztésben leírt
döntések már a korábbi időszakban megszülettek, az előző képviselő-testület előtt már csak a
technikai jelentőségű módosításokat érintő előterjesztések kerültek volna kiküldésre. Azonban a
választásra való tekintettel az említett módosításokat a testület nem fogadta el, és ezt a napirendi
pontot levetették napirendről.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester
az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő –testület 8 igen szavazattal, 4 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
236/2012. (XI.12.) Kt. számú
határozata
a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodás módosításának
elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. § (1) bekezdése e) és n) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 3. §-a alapján a „a Hajdúsági és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadásáról” szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
I. A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodását – a
szavazati jogot érintő számítási hiba miatt - a következők szerint módosítja:
I.1. A társulási megállapodás 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont lép:
„11. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével
rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata
szükséges, amennyi meghaladja a jelenlévő képviselő szavazatainak több, mint felét.
A társulás tagjai a település felhasználói egyenérték egyszeres és lakosságszám kétszeres
súlypontozott arányában rendelkeznek szavazati joggal, mely arány a felek akarata szerint a
következő:

23

Település neve
Berettyóújfalu
Bocskaikert
Földes
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúszoboszló
Komádi
Magyarhomorog
Polgár
Szorgalmatos
Téglás
Tiszavasvári
Összesen

Felhasználói
egyenérték
20000
2500
3452
38460
6756
12000
38000
4600
400
6265
679
4800
11733
149645

Lakosságszám
15439
3135
4203
31773
9078
13234
23801
5904
1003
8223
1012
6554
13386
136745

Lakosságszám
kétszeres
30878
6270
8406
63546
18156
26468
47602
11808
2006
16446
2024
13108
26772
273490

Felhasználói
egyenérték
egyszeres
és
lakosságszám
Szavazati
kétszeres
jog
50878
12,02
8770
2,07
11858
2,80
102006
24,11
24912
5,89
38468
9,09
85602
20,23
16408
3,88
2406
0,57
22711
5,37
2703
0,64
17908
4,23
38505
9,10
423135
100,00

Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján
lehet. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a tanács által erre
felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatalhoz.”
I.2. A képviselő-testület az előterjesztés 1. mellékletét képező önkormányzati társulási
megállapodást elfogadja, és jóváhagyja a Társulási Tanács 19/2012. (VIII.10.) Víziközmű
Társ. számú határozatát.
II. Felkéri a polgármestert a döntés Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási
ülésén, valamint a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság közgyűlésén történő ismertetésére.

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

Határidő:
I.
pont esetében: azonnal
II. pont esetében: esedékességkor

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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1. számú melléklet 236/2012. (XI.12.) Kt. számú határozathoz

Önkormányzati társulási megállapodás
(Egységes szerkezet)
Jelen megállapodást aláíró 13 település a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV tv., valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. Tv. 9. és 16. §-aiban foglalt rendelkezések alapján a hivatkozott jogszabályokban
meghatározott helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából, önkéntes
elhatározásukból tiszteletben tartva az Önkormányzatok egyenjogúságát, valamint a kölcsönös
előnyökre a lakosság arányos teherviselése alapján
TÁRSULÁST
hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit az alábbiak szerint:
1. A társulás neve: Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás
2. Alapító Önkormányzatok:
Az alapító önkormányzatok névsorát és székhelyét jelen társulási megállapodás
elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza.
A megállapodás 2. sz. mellékleteként - annak elfogadása után – a társulás alapító okiratát
csatolni kell. A megállapodás 3. sz. melléklete a társulás működési területét tartalmazza.
3. A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat és hatáskörök:
A társulásban részt vevő települési önkormányzatok érdekeik összehangolására a
közigazgatási területükön lévő víziközművek közös működtetésére, fenntartására,
üzemeltetésére vonatkozóan ezen társulás útján látják el az alábbi feladatokat:
- Egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításával összefüggő
közös érdekek összehangolása, szakmai felügyelet gyakorlása.
- Együttműködés a közműves ivóvízellátással, közműves szennyvízelvezetéssel- és
tisztítással kapcsolatos fejlesztésben (különösen: fejlesztési tervek, programok, közös
pályázatok felkutatásában, készítésében, benyújtásában, megvalósításában)
- Lakossági, térségi érdekképviselet.
- A víziközmű üzemeltetetővel kapcsolatos beszámoltatási feladatok végzése.
4. A társulás székhelye: Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 4220
A székhely szerinti település adja ki a társulás alapító okiratát.
5. A társulás jogi személy.
A társulás, mint jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv jogokat szerezhet, és
kötelezettségeket vállalhat. Jogi személyiséggé válásához szükséges, hogy jelen
megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei minősített szótöbbséggel hozott
határozatukkal elfogadják, és a társulást a Magyar Államkincstár (MÁK) nyilvántartásba
vegye.
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6. A társulás döntéshozó szervére vonatkozó szabályok:
A társulási tanács

a)
b)
c)

d)

e)

f)

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, amelynek hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
a társulás tisztségviselőinek megválasztása, a társulásnak pályázatokon való részvétele
esetén a projektmenedzsment tagjainak megválasztása;
a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a
meghatározása
a társulás éves munkatervének és költségvetésének elfogadása. A társulás elemi
költségvetését a székhely település szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala
készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz.
a társult önkormányzatok által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskör gyakorlása
körében – szükség esetén az önkormányzatok rendeleteinek és határozatainak egyidejű
módosítása mellett - döntés címzett, illetve céltámogatások igényléséről (Ötv. 85.§ (2), 86.§
(2) bekezdései),
a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való csatlakozás
elfogadásának és a társulási megállapodás év közbeni felmondása elfogadásának az előzetes
elhatározása; ezen kérdésekben a társulás határozatát a társulás valamennyi tagja képviselőtestületének a minősített többséggel meghozott azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, ami
nélkül a társulás előzetes határozata nem lép hatályba.
a társult önkormányzatok által létrehozandó víziközmű-szolgáltató zrt-ben, az
önkormányzatokat megillető részvényesi jogok gyakorlása.

7. A társulási tanácsban a társulás tagjait a Polgármesterek képviselik.
8. A társulási tanácsban a társulás tagjai sorából elnököt, és 2 fő elnökhelyettest választ. A
társulást a társulás elnöke képviseli, akinek megbízatása 4 évre szól. A 4 évet követően a
társulási tanács tagjai sorából újból elnököt választ, elnökhelyetteseket választhat. Az elnök
újraválasztható. A társulás elnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással dönt.
A társulás elnökét csak a társulási tanács tagjai közül lehet megválasztani.
A társulás elnöke – a társulási tanács határozatai értelmében - önállóan képviseli a társulást hatóság,
bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan köt szerződést és
vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. Eljárásáról az elnök a társulás tagjait tizenöt napon
belül írásban tájékoztatja. A társulás bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy
elnökhelyettesének megválasztható.
A tisztségviselők megválasztása a társulási tanács ülésén jelenlévő tagok által képviselt szavazatok
egyszerű többségével történik.
9. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése valamint feladatok
ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.
A társulási tanács tagjainak képviselői feladatuk ellátásáért tiszteletdíjban nem részesülnek, de
költségtérítésüket a társulás köteles megtéríteni.
10. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik.
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A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva. Az ülést a tanács elnöke,
annak akadályoztatása esetén a legidősebb elnökhelyettes hívja össze és vezeti. A társulási tanács
szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az ülést össze kell hívni a társulási tanács által
meghatározott időpontban, a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára,
valamint a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.
11. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével
rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen
szavazata szükséges, amennyi meghaladja a jelenlévő képviselő szavazatainak több, mint
felét.
A társulás tagjai a település felhasználói egyenérték egyszeres és lakosságszám kétszeres
súlypontozott arányában rendelkeznek szavazati joggal, mely arány a felek akarata szerint a
következő:

Település neve
Berettyóújfalu
Bocskaikert
Földes
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúszoboszló
Komádi
Magyarhomorog
Polgár
Szorgalmatos
Téglás
Tiszavasvári
összesen

Felhasználói
egyenérték
20000
2500
3452
38460
6756
12000
38000
4600
400
6265
679
4800
11733
149645

Lakosságszám
15439
3135
4203
31773
9078
13234
23801
5904
1003
8223
1012
6554
13386
136745

Lakosságszám
kétszeres
30878
6270
8406
63546
18156
26468
47602
11808
2006
16446
2024
13108
26772
273490

Felhasználói
egyenérték
egyszeres és
lakosságszám
kétszeres
50878
8770
11858
102006
24912
38468
85602
16408
2406
22711
2703
17908
38505
423135

Szavazati
jog
12,02
2,07
2,80
24,11
5,89
9,09
20,23
3,88
0,57
5,37
0,64
4,23
9,10
100,00

Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes
képviselő útján lehet. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a
tanács által erre felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell
küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz.
12. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik
a társulás működését. A társulás elnöke a gazdasági év végén az önkormányzatok
Képviselő-testületeit tájékoztatja a társulás működéséről. A társulási tanács tagjának
képviselője legalább évente egyszer beszámol a Képviselő-testületének a társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, társulási cél megvalósulásáról.
13. A társulás nem rendelkezik önálló vagyonnal.
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14. A települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás működésének
tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a
költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez
irányú döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni.
15. A társulás részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, gazdálkodását és számlájának
vezetését a székhely település önkormányzatának polgármesteri hivatala végzi külön
megállapodás alapján. A költségeket külön megállapodás alapján a társulásban részt vevő
önkormányzatok felhasználói egyenérték egyszeres és lakosságszám kétszeres súlypontozott
arány alapján biztosítják. A társulás számlája feletti rendelkezési jog a társulási tanács
elnökét bármely elnökhelyettessel együttesen illeti meg, míg az elnök akadályoztatása esetén
bármely két elnökhelyettes jogosult arra.
16. Jelen társulási megállapodást a szerződő felek határozatlan időre kötik.
A társulási megállapodást felmondani - a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben foglaltak kivételével - a naptári év
utolsó napjával lehet. A társulás tagjainak képviselő-testületei kötelesek a felmondásról szóló
döntést legalább három hónappal korábban meghozni és a társulás tagjaival közölni.
17. A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges:
·

a megállapodás jóváhagyásához,

·

a megállapodás módosításához,

·

a megállapodás megszüntetéséhez,

·

a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz

·

a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.

18. A társulás megszűnik, ha valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését.
19. A társuláshoz a megye és szomszédos megyék önkormányzatai is csatlakozhatnak. A
csatlakozás megengedhetőségéről – a társulási tanács javaslata alapján – a társulásban részt
vevő Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó
képviselő-testületi határozata szükséges.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1990. évi LXV. tv. és az 1997. évi
CXXXV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Hajdúböszörmény, 2012. augusztus 10.
Ezen megállapodás Berettyóújfalu, Bocskaikert, Földes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog,
Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Komádi, Magyarhomorog, Polgár, Szorgalmatos, Téglás,
Tiszavasvári Önkormányzatának minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával vált
hatályossá.
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____________________
Berettyóújfalu
polgármester

____________________
Bocskaikert
polgármester

____________________
Földes
polgármester

____________________
Hajdúböszörmény
polgármester

____________________
Hajdúdorog
polgármester

____________________
Hajdúhadház
polgármester

____________________
Hajdúszoboszló
polgármester

____________________
Komádi
polgármester

____________________
Magyarhomorog
polgármester

____________________
Polgár
polgármester

_____________________
Szorgalmatos
polgármester

______________________
Téglás
polgármester

_____________________
Tiszavasvári
polgármester
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1. sz. melléklet
ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK NEVE ÉS SZÉKHELYE

1.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

2.

Bocskaikert Község Önkormányzata
Székhely: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.

3.

Földes Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

4.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

5.

Hajdúdorog Város Önkormányzata
Székhely: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

6.

Hajdúhadház Város Önkormányzata
Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

7.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

8.

Komádi Város Önkormányzata
Székhely: 4138 Komádi, Hősök tere 4.

9.

Magyarhomorog Község Önkormányzata
Székhely: 4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.

10. Polgár Város Önkormányzata
Székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.
11. Szorgalmatos Község Önkormányzata
Székhely: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a.
12. Téglás Város Önkormányzata
Székhely: 4243 Téglás, Kossuth u. 61.
13. Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhely: 4440, Tiszavasvári, Városháza tér 4.
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3. sz. melléklet
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Tárgy (12. np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének
módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester
az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A képviselő –testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
237/2012.(XI.12.) Kt. sz.
határozata
(amely a 3/2012.(XI.12.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött
feladatellátási szerződés mellékletének módosítása
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény 141.§ (2) bekezdés m) valamint x) pontja és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési
Nonprofit Kft. alapító okiratának 8.1b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
1. úgyis, mint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. taggyűlése a határozat
mellékletében foglaltak szerint állapítja meg a Kft. által alkalmazható élelmezési térítési
díjakat,
2. felkéri a polgármestert a képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse a Kft.
ügyvezetőjét,
3. felhatalmazza a polgármestert úgyis, mint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit
Kft. taggyűlése a módosított szerződés aláírására,
4. felhatalmazza az ügyvezetőt úgyis, mint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
taggyűlése a módosított szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
Polgármester

Gáll Antalné
ügyvezető
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237/2012.(XI.12.) Kt. sz. határozat melléklete
SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
/székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz./ képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester,
másrészről a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) /székhely:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz./ képviseletében Gáll Antalné ügyvezető,
továbbá
- az Egyesített Óvodai Intézmény /székhely: Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz./ képviseletében:
Moravszki Zsoltné intézményvezető,
- a Tiszavasvári Általános Iskola /székhely: Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. sz./ képviseletében:
Halász László intézményvezető,
- a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium /székhely: Tiszavasvári, Petőfi utca 1. sz./
képviseletében: Szabó Zoltán intézményvezető
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári
Város Közétkeztetési Nonprofit Kft, továbbá az Egyesített Óvodai Intézmény, a
Tiszavasvári Általános Iskola és a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium
között 2013. december 31. napjáig a közétkeztetés biztosítására szerződés jött létre.
2. Szerződő felek a 2. sz. 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, 2012. ……………..hó ….. nap

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

……………………………………………
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Kft.
képviseli:
Gáll Antalné ügyvezető

……………………………………………..
Egyesített Óvodai Intézmény
képviseli:
Moravszki Zsoltné intézményvezető

……………………………………………
Tiszavasvári Általános Iskola
képviseli:
Halász László intézményvezető

………………………………………
Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium
képviseli:
Szabó Zoltán intézményvezető
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A jelen szerződésben foglaltakat tudomásul veszem:

………………………………………
Magyarországi Magiszter Alapítvány
képviseletében:
Nagy Levente
Kuratóriumi titkár
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Szerződés melléklete
A Kft. által alkalmazható élelmezési térítési díjak
(ÁFA nélkül, forintban meghatározva)

Ssz.

Intézmény

Élelmezési
nyersanyagnorma

Önkormányzat
vagy a dolgozók
által fizetendő
térítési díj

Hatályba
lépés
időpontja

1.

Óvodában

180

360

2012.11.01.

2.

Általános iskola napközi

229

458

2012.11.01.

3.

Ált. isk-ban napi kétszeri étkezés

192

384

2012.11.01.

4.

Általános iskola menza

143

286

2012.11.01.

5.

Középiskola menza

184

368

2012.11.01.

6.

Középiskola externátus

457

914

2012.11.01.

7.

Középiskola reggeli

137

274

2012.11.01.

8.

Középiskola ebéd

184

368

2012.11.01.

9.

Középiskola vacsora

137

274

2012.11.01.

Dolgozói ebéd

197

472,8

2012.02.01.

10.

Megjegyzés:
1-9. sorszám esetében fizető az Önkormányzat
10. sorszám esetében fizető a dolgozó illetve a vendégétkeztetést igénybe vevő
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Tárgy (13. np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám alatti Vasvári Pál
Múzeum épületén elvégzendő beruházás engedélyezéséről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévő képviselőket, hogy az előterjesztésben feltüntetésre került egy 60.000.000-,
Ft összegű 100%-os támogatottságú nyertes pályázat, melynek elnyerésében óriási szerepet
játszottak a Vasvári Pál Múzeum dolgozói. Úgy véli, ha az önkormányzatnak hozzá kell járulni
ahhoz, hogy egy ilyen beruházás megvalósulhasson, akkor azt nagy örömmel és büszkeséggel
teszik.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt, Dr. Fülöp Erik polgármester
az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő –testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
238/2012. (XI.12.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám alatti Vasvári Pál Múzeum épületén elvégzendő beruházás
engedélyezéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a tiszavasvári 2873/2 hrsz-ú, a valóságban 4440
Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon a TIOP 1.2.2/11/1
Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztését és oktatási képzési szerepének infrastrukturális
erősítése című pályázat keretében elvégzendő beruházás megvalósuljon.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Múzeumok Igazgatóságát.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (14. np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága
által fenntartott Vasvári Pál Múzeum átvételéről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Felhívta a figyelmet arra, hogy az előzetesen kiküldött meghívóban tévesen került feltüntetésre az,
hogy a napirendi pont megszavazásához minősített többségre van szükség. Az adminisztrációs
tévedést a későbbiekben korrigálták, így a napirend egyszerű többséggel elfogadható.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Tájékoztatta a testületet, hogy a témával kapcsolatban kell még a jövőben tárgyalásokat folytatni,
mely döntésről várhatóan lesz majd egy megállapodás a két fél között, ami részletesen fogja
tartalmazni az átadás-átvételre kerülő dokumentumokat, iratokat, gyűjteményeket, valamint a
dolgozókat a meghatározott melléklet szerinti tartalommal. Ezt követően elmondta, hogy a részletes
egyeztetést követően fog értesülni a testület arról, hogy melyek azok az eszközök, dologi, anyagi,
személyi feltételek, amelyeket át kell venni.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az előterjesztésben is feltüntetésre került, hogy 2012. december 15-ig jóvá kell hagyni a képviselőtestületnek a megállapodás tervezetet.
Ráduly Zsolt képviselő:
Megkérdezte, milyen működési formát szeretnének elérni, hiszen a normatíva nem elég a
költségekre.
Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál Múzeum vezetője:
A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy még nincs információ arról, hogyan működhet tovább a
Vasvári Pál Múzeum, azonban az biztos, hogy valamilyen formában lesz normatíva. Példaként
elmondta, hogy bruttó 130.000.000-, Ft-ot nyert a múzeum, azonban az éves költségvetés
mindössze 12.000.000-, Ft. Meglátása szerint az önálló intézményi formát kellene megtartani. Az
előterjesztésben javaslat van arra vonatkozóan, hogy vonják össze a köznevelési intézményeket
(könyvtár, művelődési központ, múzeum stb.), azonban ezt nem javasolná, hiszen szakmailag nem
egy körbe tartoznak, illetve sok pályázatnál ütnék egymást, hiszen vannak olyan pályázatok,
amelyek a könyvtárra is ki vannak írva és ezzel „ellenfelei” lennének egymásnak. Emiatt az
önállóság mellett döntenének.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
A témával kapcsolatban elmondta, hogy a napokban már egyeztetéseket folytatott az önkormányzat
a múzeum vezetőjével, melynek hatására az előterjesztésben és a határozat-tervezetben is az önálló
működést jelölték meg. Tehát az előterjesztésben is úgy szerepel, hogy 2013. január 1-től önállóan
működő költségvetési szervként működtetnék tovább a Vasvári Pál Múzeumot, melynek
gazdálkodási feladatait a Városi Kincstár látná el célszerűségi okokra hivatkozva.
Mivel több kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt, Dr. Fülöp Erik
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő –testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
239/2012.(XI. 12.) Kt. számú
határozata
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága által fenntartott Vasvári Pál
Múzeum átvételéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012.
évi CLII. törvény, valamint a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények
fenntartásáról szóló 1311/2012. (VIII.23.) korm. határozat rendelkezései alapján a jelenlegi állami
fenntartású Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága 2013. január 1. napjával
történő megszűnése miatt, annak tagintézményeként működő Vasvári Pál Múzeum fenntartásával
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1./ Kifejezi azon szándékát, hogy a Vasvári Pál Múzeumot 2013. január 1. napjától önállóan
működő költségvetési szervként kívánja működtetni, melynek gazdálkodási feladatait a Városi
Kincstár Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. szám) látja el.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Intézményfenntartó Központot, a Vasvári Pál Múzeumot és a Városi Kincstárat.
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendes testületi ülésre készítse elő a Vasvári Pál Múzeum
alapító okiratát és a Város Kincstár alapító okiratának módosítását.
4./ Felkéri a Városi Kincstár vezetőjét, hogy a Vasvári Pál Múzeummal megkötendő
együttműködési megállapodást készítse elő.

Határidő: 2. pont esetében azonnal
3. 4. pont esetében esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

38

Tárgy (15. np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti ingatlan
értékesítéséről szóló 223/2012. (X.18.) Kt. számú határozat
módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése:
„Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület a 2012. október 18-án tartott ülésén döntött
arról, hogy elvi szinten szándékában áll a Báthory u. 2 sz. alatti Munkaügyi Központ épületének
étékesítése a Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal részére. Ezt követően elmondta, hogy a testületi
döntést követően további egyeztetések történtek, mely során kiderült, hogy a vevő személye nem a
Kormányhivatal lesz. Ezért szükséges a 223/2012. (X.18.) Kt. számú határozat módosítása. A
kiosztásra került előterjesztés határozat-tervezete a korábbi határozat módosítását tartalmazza, az
alábbiak szerint:
A képviselő-testület - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megkeresésére - elvi szinten kifejezi
azon szándékát, hogy a tiszavasvári 3 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti,
462 m2 nagyságú irodaház megnevezésű ingatlant – melyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja működik - értékesíti a TIOP projekt előírásai szerinti szerv,
szervezet részére, ami jelenleg a magyar állam. A 223/2012. (X.18.) Kt. számú határozat többi része
változtatás nélkül marad”.
Ráduly Zsolt képviselő:
Megkérdezte, hogy mennyi a fent nevezett ingatlan eladási ára.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy a Költségvetési és Adóigazgatási Osztály felértékelése
szerint a becsült forgalmi érék 12.593.000 Ft. Időközben elkészült a független igazságügyi
ingatlanforgalmi értékbecslő felértékelése. Az ingatlan értékét 13.900.000 Ft-ban állapította meg. A
felértékelés elektronikusan el lett küldve a megbízott ügyvédi irodának és a Kormányhivatalnak.
Mivel több kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt, Dr. Fülöp Erik
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Képviselő –testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
240/2012. (XI.12.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló 223/2012. (X.18.) Kt.
számú határozat módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A Képviselő-testület „a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről” szóló
223/2012. (X.18.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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Eredeti szövegrész:
„A Képviselő-testület - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megkeresésére - elvi szinten kifejezi
azon szándékát, hogy a tiszavasvári 3 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti,
462 m2 nagyságú irodaház megnevezésű ingatlant – melyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja működik - értékesíti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal részére.”
Módosított szövegrész:
A Képviselő-testület - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megkeresésére - elvi szinten kifejezi
azon szándékát, hogy a tiszavasvári 3 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti,
462 m2 nagyságú irodaház megnevezésű ingatlant – melyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja működik - értékesíti a TIOP projekt előírásai szerinti szerv,
szervezet részére, ami jelenleg a magyar állam.
A Képviselő-testület a 223/2012. (X.18.) Kt. számú határozat többi részét változtatás nélkül
fenntartja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a vevőt.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Dr. Fülöp Erik polgármester:
Bejelentette, hogy 2012. november 29-én délután 14:00-tól lesz a következő képviselő-testületi
ülés.
Egyebek:
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy továbbra is elektronikusan fogják kiküldeni az anyagot, mivel ez
már megszokott. Igaz, most is volt egy tévedés, hiszen rossz e-mail címet írtak be Tündik András
képviselő esetében, melyet a későbbiek során korrigáltak és pótlólag kiküldték az előterjesztéseket.
Tehát, ahogy polgármester is elmondta csütörtökönként lesz a képviselő-testületi ülés. A jelenlegi
Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az ülés előtti pénteken kerül kiküldésre a testületi anyag.
Mivel még a bizottságok nincsenek megnevezve, és a tagok sincsenek meghatározva, ezért a
következő testületi ülés is olyan formában fog működni, mint az alakuló ülés, tehát előtte nem
fogják bizottságok tárgyalni a napirendi pontokat. Ezt követően elmondta, hogy sok esetben
elektronikusan tartják a kapcsolatot a testület tagjaival, ezért kérte, hogy a levelezést gyakran
nézzék. Azonban ha nagyon fontos rá fognak segíteni azzal, hogy telefonon is felhívják erre a
figyelmet. Azt is elmondta, hogy a napokban változott a levelezési rendszer. Ezzel kapcsolatban az
ülés megkezdése előtt kiosztottak egy elérhetőségről szóló tájékoztatót. Kérte, hogy mindenki erre a
felületre jelentkezzen be. Tehát az előző felületet, akiknek volt ilyen, azok a képviselők már csak
ezen a héten használhatják, ezért javasolta, hogy az e-maileket egy másik e-mail címre irányítsák,
vagy mentsék le, ha továbbra is szeretnék azokat megőrizni, hiszen automatikusan törlődni fognak a
beérkezett dokumentumok. Tehát a jövő héttől a tájékoztatóban feltüntetett e-mail címet fogják
tudni használni, amelyre a testületi anyagok is fognak érkezni. Majd hozzátette még, hogy a
felületet igyekeznek olyan formátumban elkészíteni, hogy viszonylag sok anyag elférjen rajta,
ennek ellenére az előző képviselő-testület esetében is előfordult az, ha valaki nem kellő
gyakorisággal törölte a dokumentumokat, akkor hiába küldték ki az anyagot, a rendszer
visszadobta, hiszen megtelt volt a postafiókja. Minden képviselőnek felhívta a figyelmét arra, hogy
mentse le a dokumentumokat a saját gépére, majd csak ezt követően törölhető a rendszerből a
korábbi anyag. Sajnos előfordult már olyan, hogy a Pdf formátum miatt, nagy kiterjedése van
bizonyos anyagoknak még akkor is, ha nincs túl sok napirendi pont. Csak úgy tudják megoldani, ha
időnként a postafiókok törölve lesznek. Majd elmondta azt is, hogy még előreláthatólag nem lehet
tudni, hogy a képviselő-testület a jövőben, hogyan lesz ellátva technikai eszközökkel. Az előző
képviselő-testületnél született egy döntés arról, hogy mi történik azokkal a lap topokkal és
nyomtatókkal, melyeket a testület tagjai számára biztosítottak a képviselői munka segítéséhez.
Azonban mostanra tisztázódott az, hogy kik azok, akik maradnak a képviselő-testületben. Számukra
továbbra is ez a technikai eszköz fog a rendelkezésükre állni. Az az elképzelés, hogy a képviselőtestület volt tagjai, és a volt bizottsági tagok egy része leadja a technikai eszközöket, akkor oda
tudnák adni az új képviselőknek. Véleménye szerint ez lenne a legjobb megoldás, és így nem
kellene az új képviselő-testületnek lap topokat és nyomtatókat vásárolni. Azonban, ha a testületnek
más javaslata van, abban az esetben aszerint fognak cselekedni.
Balázsi Csilla képviselő:
Kérte, hogy a saját e-mail címére küldjék a testületi anyagot.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Válaszában elmondta, hogy összeírják az ilyen jellegű javaslatokat.
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester
bezárta.
k.m.f.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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A 2012. 11. 12-én megtartott Képviselő-testületi ülés 1. számú melléklete

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szavazatszámláló Bizottsága nyílt ülésén az alpolgármester megválasztásáról.

Jelen vannak:

Tündik András a Szavazatszámláló Bizottság elnöke, Balázsi Csilla a
Szavazatszámláló Bizottság tagja, Kovácsné Nagy Julianna a Szavazatszámláló
Bizottság tagja.

Meghívottként részt vettek: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető.
A Képviselő–testület alakuló ülésén az alpolgármester személyének megválasztására
Szavazatszámláló Bizottságot választott, melynek elnöke: Tündik András képviselő, valamint
tagjai: Balázsi Csilla és Kovácsné Nagy Juliana képviselők voltak.
Tündik András a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Megállapította, hogy a választás során az urna a szavazatok leadását megelőzően üres volt, és
minden leadott szavazólap érvényes volt. Azzal folytatta, hogy 12 érvényes szavazatot adtak le a
képviselők, tehát minden tag érvényesen szavazott, és Sipos Ibolya jelölt a következő szavazatokat
kapta: 8 igen szavazat, 4 ellenszavazat, tartózkodás nem volt.
Megállapította, hogy a szavazás jogszabályszerűen történt, továbbá azt, hogy a Képviselő-testület
alpolgármesternek Sipos Ibolya képviselőt választotta meg.
Fentiek alapján az alpolgármester megválasztására létrehozott Szavazatszámláló Bizottság az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
Szavazatszámláló Bizottsága

1/2012.(XI.12.) Szszb. számú
határozata
Az alpolgármester megválasztásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szavazatszámláló Bizottsága
megállapítja, hogy a Képviselő – testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
Sipos Ibolya képviselőt választotta alpolgármesterré.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a határozatba foglaltakat ismertesse a Képviselő – testülettel.
Határidő: azonnal

Felelős: Tündik András
Szavazatszámláló Bizottság elnöke
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Tündik András a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Végül megállapította, hogy az alpolgármester megválasztásával a Szavazatszámláló Bizottság
feladata véget ért, ezért az ülését bezárta.

k.m.f.

Tündik András
Szavazatszámláló Bizottság elnöke

Balázsi Csilla
Bizottság tagja

Kovácsné Nagy Julianna
Bizottság tagja
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