JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2013. július 03-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla,
Balogh Sándor, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Szabó
Krisztián, Szabó Zoltánné és Tündik András képviselők.

Távol maradt:

Cselényi Judit, Ráduly Zsolt és Szőke Zoltán képviselők.

Meghívottként részt vettek:
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András
osztályvezető, Gáll Attila köztisztviselő.
Meghívottként távolt maradt:
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Gombás Marianna Építési irodavezető.
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen.
Először kérte, hogy egyebek között vegye fel a testület napirendjére „A gyermekétkeztetési
feladatok támogatásának kiegészítéséhez pályázat benyújtásáról” szóló előterjesztést. Ezt
követően kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok
megtárgyalásának elfogadásáról.
A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.
A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által előzőekben meghirdetett
napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:
1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére biztosítandó likviditási
hitelkeret igénybevételéről.
2. Előterjesztés szervezetfejlesztés érdekében pályázat benyújtásáról.
3. Előterjesztés a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítéséhez pályázat
benyújtásáról.

1

Tárgy (1.np.):

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata
biztosítandó likviditási hitelkeret igénybevételéről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:

részére

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
192/2013. (VII.03.) Kt. számú
határozata
Döntés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére biztosítandó likviditási hitelkeret
igénybevételéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat átmeneti likviditási
problémáinak kezelésére, figyelembe véve a 157/2013.(VI.12.) Kt. számú határozatban
foglaltakat, likviditási hitelkeret igénybevételéről dönt az alábbiak szerint:
1. A hitelkeretet jellemző információk:
- A hitelkeretet rendelkezésre tartó pénzintézet: Országos Takarékpénztár és
Kereskedelmi Bank Nyrt.;
- A hitel megnevezése: folyószámla-hitelkeret;
- A hitel futamideje: Szerződéskötéstől 2013. december 20. napjáig;
- A hitelkeret összege: Szerződéskötéstől 2013. szeptember 30.-ig 50.000 eFt;
2013.október 01.-től 2013. december 20.- ig 17.000 eFt;
- Hiteldíjak:
Rendelkezésre tartási jutalék változó, jelenleg évi 1,0 %,
Kamat változó, jelenleg évi
3 havi BUBOR+3%
Hitelkezelési díj változó, jelenleg évi
0,25 %
Szerződéskötési díj:
170.000 Ft
Az egyéb díjtételek az OTP Bank Nyrt. mindenkori Hirdetményében foglaltak szerint
kerülnek felszámításra.
-

Az Önkormányzat által felajánlott fedezet:
-

Tiszavasvári Város Önkormányzata állami támogatásának, helyi
adóbevételeinek és gépjárműadó bevételének engedményezése;
500.000 Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog biztosítása a 2011.
december 28.-án kelt 1-2-11-4400-0991-2 számú jelzálogszerződés
alapján a Tiszavasvári Ady Endre út 8. szám alatti 2866 helyrajzi
számú ingatlanon.
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2. Tiszavasvári Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a
hitel futamideje alatt a hitel éves adósságszolgálatát betervezi mindenkori
költségvetésébe.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
4. Tiszavasvári Város Önkormányzata nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az ügylethez a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2)
bekezdése c) pontja alapján nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés szervezetfejlesztés érdekében pályázat benyújtásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
A témával kapcsolatban elmondta, hogy a fent nevezett pályázat egy olyan ÁROP pályázat,
mely előreláthatólag a rendkívüli képviselő-testületi ülést követő héten kerül majd kiírásra,
mely valószínűleg rövid ideig lesz nyitva. Ez a pályázat 100 %-os támogatottságú és csak a
járásközpontok adhatnak be pályázatot. Viszonylag nagy lesz a támogatási intenzitás, a
beadott pályázatok több mint 50 %-a támogatásban fog részesülni. Ez a pályázat elsősorban
csak szervezetfejlesztésre irányulhat. Majd elmondta, hogy a határozat-tervezetet próbálták
úgy megfogalmazni, hogy mindenféleképpen legyen egy kis mozgástér, tehát mire elkészül a
pályázat, és amire összerakják az anyagot, akkora be tudják adni a pályázatot.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
193/2013. (VII.03.) Kt. számú
határozata
Szervezetfejlesztés érdekében pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Kifejezi szándékát, hogy az ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú, „Szervezetfejlesztés
konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című felhívás alapján pályázatot
nyújt be a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-hez.
2. Jóváhagyja, hogy a pályázat összköltsége legfeljebb 22.000.000 Ft, a támogatás mértéke
100%, ezért a megvalósítás önkormányzati önerőt nem igényel.
3. Felkéri a polgármestert, hogy
-

a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.-vel (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.) a
pályázat elkészítésével kapcsolatos szerződést kösse meg,

-

gondoskodjon a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítéséről.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a gyermekétkeztetési feladatok
kiegészítéséhez pályázat benyújtásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

támogatásának

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 22/2013.(VI.11.) BM rendeletben megjelent a
szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet, mely
rendelkezik a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítéséről. Ezt követően
felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatok feladata maradt a gyermekétkeztetés,
azoknál az oktatási intézményeknél is, amelyeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
átvett. Tehát Tiszavasváriban az Óvoda, aminek a fenntartója az önkormányzat, valamint a
jövőben az Általános és a Középiskola gyermekétkeztetését is az önkormányzat oldja meg.
Majd elmondta azt is, hogy 2013. július 1-vel a Bölcsődei étkeztetés is az önkormányzat
hatáskörébe tartozik, így az önkormányzat erre a feladatra normatív támogatást kap azok a
gyerekek után, akik után az önkormányzat jogosult felvenni a támogatást. A tapasztalat az,
hogy a kiadások meghaladják a bevételeket. Ezt követően elmondta azt is, hogy a Kormány
úgy döntött, hogy támogatást biztosít az önkormányzatoknak a különbségek csökkentésére,
amennyiben ez lehetséges. Az önkormányzat a jogszabály szerint a különbség 50%-ára
jogosult. Megjegyezte, hogy 2013. június 28-án a Magyar Államkincstár 5 596 500 Ft
előleget utalt az önkormányzatnak. Amennyiben úgy dönt a képviselő-testület, hogy benyújtsa
az önkormányzat a pályázatot, akkor, ha nagyobb lesz a támogatási lehetőség, mint az 5 596
500 Ft, akkor a kiegészítést megkapja az önkormányzat, ha kevesebb, akkor az előleget vissza
kell fizetni. Végezetül elmondta, hogy egy felhatalmazást kér a polgármester a képviselőtestülettől arra vonatkozóan, hogy a pályázatot elékészíthessék, és a pályázatot benyújthassa a
Magyar Államkincstár felé.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
194/2013. (VII.3.) Kt. számú
határozata
Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítéséhez pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Kifejezi szándékát, hogy a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes
szabályairól szóló 22/2013.(VI.11.) BM rendeletben (továbbiakban: rendelet) foglaltak
szerint pályázatot nyújt be a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére.
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2. Felkéri a polgármestert, hogy
-

a pályázatot a rendeletben foglalt határidőre nyújtsa be,

-

a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon,

-

eredményes pályázat esetén gondoskodjon a megítélt támogatás rendeletben foglaltak
szerinti felhasználásáról és annak elszámolásáról.

Határidő: 2013. július 10.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Egyebek:
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
Több lakos is kérdezte, hogy hol tartanak és hogyan haladnak az útfelújítási munkálatokkal.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Válaszul elmondta, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen is már beszélt a kátyúzással
kapcsolatos munkálatokról és elmondta, hogy az önkormányzat megkeresett 5 olyan céget,
akik ebben a térségben már korábban is végeztek útfelújítási feladatokat. Tehát ettől az 5
cégtől kért az önkormányzat árajánlatot, melynek jövő hét a beadási határideje. Ezek után a
legkedvezőbb árajánlatot ígérő céget fogják kiválasztani, és majd csak mindezek után tudják
megkezdeni a munkálatokat. Majd elmondta, hogy a Városi Kincstárral történt egyeztetést
követően az a döntés született, hogy próba jelleggel a majorosi városrészben is megkezdik az
utak karbantartását, mely elsősorban zúzott téglatörmelékes és kővel lezárt út lenne. A
városközpontban, illetve a bűdi részen is meg fogják kezdeni az utak felújítását és majd csak
ezt követően lesz látható, hogy mennyire lesz elegendő az a 4 MFt összeg, amit elkülönített a
képviselő-testület. Reményei szerint a kátyúzás a napokban elkezdődne. Véleménye szerint
időigényesebb lesz a zúzottköves útépítés a Városi Kincstár dolgozói által, de azt is
hamarosan el tudják kezdeni.
Balázsi Csilla képviselő:
Megkérdezte, hogy a zúzott köves útfelújítás, mely utcákat fogja érinteni.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy még most csak próba jelleggel fogják megkezdeni
az útfelújítást. Megjegyezte, hogy a legrosszabb helyzetben a Keskeny utca van, ezért is
szeretné ezzel az útszakasszal kezdeni a munkálatokat, hiszen már a posta, a
rendőrkapitányság és a polgármesteri hivatal dolgozói is jelezték, hogy autóval lehetetlen
közlekedni a Keskeny utcai szakaszon, azonban a város két peremterületén is számos út van
még, ahol nagyon rossz az út, vagy nem is volt egyáltalán útalap, vagy ha volt, akkor teljesen
kikopott. Megjegyezte, hogy a belvárosi részen is vannak olyan utak, amelyek nagyon rossz
állapotban vannak.
Balázsi Csilla képviselő:
Javasolta, hogy a Kőrösi Csoma Sándor utca is kerüljön felírásra, mert amikor volt a
szennyvízberuházás, akkor azon a részen az aszfaltozás kimaradt, ezért az ott lakók is
panaszkodnak, hogy egy esősebb időben nagyon nehezen tudnak közlekedni.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy a Városi Kincstár dolgozói már összeírták, hogy melyek azok az utak,
amelyek kátyúzásra szorulnak, illetve azt, hogy melyek azok az utak, amelyeken nincs már
egyáltalán útalap se, valamint felírták, hogy melyek azok, ahol volt útalap, és amelyek szilárd
burkolatúak, de nagyon rossz állapotban vannak. Bízik abban, hogy minden helyre el fognak
tudni jutni.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Emlékeztette a képviselőket, hogy az előző képviselő-testületi ülésen Tündik András
képviselő jelezte, hogy a Kinizsi úton történt egy félreértés a közmunkások és az ott lakók
között, melyről beszélt a Városi Kincstár vezetőjével és a munkavezetővel is, aki elmondta a
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történéseket. Valóban volt egy lakos, aki elégedetlenkedett az ott zajló munkával, de ő olyan
elfogadhatatlan állapotban volt, hogy a Kincstárban arra kérték, hogy majd csak akkor
tisztázzák a félreértéseket, ha megfelelő hangnemben fog beszélni. Megjegyezte, hogy el kell
azt mondani, hogy ebben az esetben valójában nem a közmunkások kezdeményezték ezt az
incidenst.
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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