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Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Városi Piac üzemeltetője, Nácsáné dr. Kalán Eszter a
TISZEK intézményvezetője, Csák Józsefné a Városi Kincstár gazdasági vezetője, Szabó
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Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Simon István a Városi Polgárőrség elnöke, Dankó
Tibor könyvvizsgáló, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője és Molnár
Enikő.
Meghívottként távolt maradt:
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, D. Köblös Ibolya köztisztviselő, Dr. Groncsák
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háziorvos, Dr. Kádár István háziorvos, Dr. Malinák Gyula háziorvos, Dr. Tolna Klára
háziorvos, Dr. Rojkó László háziorvos, Dr. Kodak István gyermekorvos, Dr. Mérnyi Ágnes
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Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett
Sipos Ibolya alpolgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 8 fő képviselő volt jelen.
Először javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül, a testületi ülésen
megjelent vendégekre tekintettel elsőként a 4, 5, 6. napirendi pontokat tárgyalja meg a
képviselő-testület. Továbbá javasolta, hogy a 7, 8. és a 9. napirendi pontok megtárgyalását Dr.
Tarcsa Csaba Megyei Rendőrfőkapitány és Paronai János Rendőrkapitány megérkezését
követően tárgyalja a képviselő-testület. Ezt követően előterjesztői jogon kérte, hogy vegye le
a testület napirendjéről a meghívóbeli 11. napirendi pontot, majd az eredetileg meghirdetett
sorrendben haladjanak.
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A Képviselő–testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalásának Sipos Ibolya alpolgármester által javasolt
sorrendjét.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat a szóbeli módosításokkal együtt az alábbiak
szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:
1. Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és
könyvvizsgálói jelentéséről.
2. Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről szóló
beszámolóról.
3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról.
4. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
5. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló
37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
6. Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről.
7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
8. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett tevékenységéről.
9. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetőjének második ciklusra
történő megbízásáról.
10. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési
jogának átadásáról.
11. Tájékoztató az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2013.évi munkájáról szóló
beszámolóról.
12. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
13. Előterjesztés az „Év Közalkalmazottja” Kitüntető Díj odaítéléséről.
NYÍLT ÜLÉS
14. Előterjesztés „Tiszavasvári Város 2013. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves
értékelő jelentés elfogadásáról.
15. Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatásáról.
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16. Előterjesztés a térfigyelő kamerák helyeinek kijelöléséről és a közterületi térfigyelő
kamerarendszer
működtetésére
vonatkozó
együttműködési
megállapodás
elfogadásáról.
17. Egyebek
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. 2013. évi egyszerűsített éves
beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2014.(IV.24.) Kt. számú
határozata
(amely a 2/2014.(IV.24.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiva-Szolg Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói
jelentéséről
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiva-Szolg Kft.
tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141.§. (2) bekezdés
a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Tiva-Szolg Kft. 2013. évi egyszerűsített
éves beszámolóját megtárgyalta és 42.640 eFt eszköz és azzal egyező forrás
végösszeggel -36.567 eFt mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett tartalommal
elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 153.-154. §-ában foglalt letétbe helyezési és közzétételi
kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: esedékességkor

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

Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. kintlévőségei behajtásának
eredményéről szóló beszámolóról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
98/2014. (IV.24.) Kt. számú
határozata
Beszámoló a TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről
(amely a TIVA-Szolg. Kft. taggyűlése vonatkozásában a 3/2014.(IV.24.) számú alapítói
határozatnak minősül)
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva a Beszámoló a TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről
című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A TIVA-SZOLG Kft. ügyvezetője által készített, a Kft. kintlévőségei behajtásának
eredményéről készült összefoglaló jelentését elfogadja az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal.
2. Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

3. Felhatalmazza a polgármestert a TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségeivel együtt történő
felértékeltetésére.
4. Felkéri a polgármestert a felértékelés eredményét terjessze a testület elé.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

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

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
99/2014. (IV. 24.) Kt. számú
határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés módosításáról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-a alapján, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 44/C. § (1) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:
I.
A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás ellátására a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel
kötött közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítja:
I.1. A közszolgáltatási szerződés IV. 1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
IV.1.3. Az Önkormányzat megfizeti Közszolgáltató részére az általa adott évben, kötelező
közszolgáltatás keretében, természetes személy ingatlantulajdonos részére, jelen szerződésben
foglaltak alapján végzett, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes
helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletében meghatározott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
közszolgáltatási díja és a Közszolgáltató által a szippantott szennyvízre vonatkozó
rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő
módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény alapján alkalmazható díj közötti
különbözetet. A különbözet megfizetésre az Önkormányzat a Közszolgáltató által a tárgyévet
követő év január 31. napjáig, vagy a szerződés megszűnését követő 60 napon belül benyújtott
számla ellenében, annak benyújtásától számított 30 napon belül köteles.
I.2. A közszolgáltatási szerződés IV.1.6. pontjának 2. mondata az alábbiak szerint módosul:
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IV.1.6. …A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását
(módosítását) megelőzően, minden év november 15. napjáig a Közszolgáltató a Vgt. 44/D.
(7) bekezdése szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D. § (1)-(6) bekezdésben
foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készíteni.
I.3. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben és hatályban
maradnak.
II. Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató
Zártkörű Részvénytársasággal kötött közszolgáltatási szerződés módosítását írja alá, majd
aláírásra továbbítsa azt a Zrt. felé.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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1. melléklet a 99/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozathoz
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
Amely létrejött
egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza
tér 4. sz. törzsszáma: 732462, képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester), mint Megrendelő
(továbbiakban Önkormányzat),
másrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő
Részvénytársaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.,
cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000498, adószáma: 23957491-2-09., statisztikai számjele:
23957491-3600-114-09., képviseli: Will Csaba igazgatósági elnök), mint kizárólagosan
jogosult közszolgáltató (a továbbiakban Közszolgáltató) között az alábbi napon, az alábbi
feltételekkel:
1.
Szerződő felek megállapítják, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 70/2014. (III. 27.) sz. határozattal a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására a Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki.
2.
Szerződő felek tekintettel az 1.) pontban foglaltakra, megállapodnak abban, hogy a
közszolgáltatási szerződés:
2.1 A közszolgáltatási szerződés IV. 1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
IV.1.3. Az Önkormányzat megfizeti Közszolgáltató részére az általa adott évben, kötelező
közszolgáltatás keretében, természetes személy ingatlantulajdonos részére, jelen szerződésben
foglaltak alapján végzett, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes
helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletében meghatározott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
közszolgáltatási díja és a Közszolgáltató által a szippantott szennyvízre vonatkozó
rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő
módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény alapján alkalmazható díj közötti
különbözetet. A különbözet megfizetésre az Önkormányzat a Közszolgáltató által a tárgyévet
követő év január 31. napjáig, vagy a szerződés megszűnését követő 60 napon belül benyújtott
számla ellenében, annak benyújtásától számított 30 napon belül köteles.
2.2 A közszolgáltatási szerződés IV.1.6. pontjának 2. mondata az alábbiak szerint
módosul:
IV.1.6. … A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását
(módosítását) megelőzően, minden év november 15. napjáig a Közszolgáltató a a Vgt. 44/D.
(7) bekezdése szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D. § (1)-(6) bekezdésben
foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készíteni.
3.
Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
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Jelen közszolgáltatási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 99/2014. (IV. 24.) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város
Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására.
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.
Tiszavasvári, 2014. április 25.

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

……………………………………...
Will Csaba
igazgatósági elnök
Hajdúkerületi és Bihari
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Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról.
Bundáné Badics Ildikó jegyző
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a kiküldött rendelet-tervezet szövegében szeretne
módosítást tenni. A rendelet 4.§ -a kettő bekezdést tartalmaz és e két bekezdés sorrendjét
kérte felcserélni. Ennek következtében a 4.§ (1) bekezdése lenne az, hogy a piacon
alkalmazható helypénz és helyhasználati díj maximált mértékét e rendelet 1. melléklete
tartalmazza. A (2) bekezdés pedig a korábbi (1) bekezdés kiegészülne egy szövegrésszel: „A
piacon alkalmazott díjakat a piac üzemeltetője legfeljebb a jelen rendeletben meghatározott
mértékig terjedően, az Üzemeltetési Szabályzatban saját hatáskörében állapítja meg. Az
üzemeltető köteles az általa érvényesített díjtáblázatot a piac területén jól látható helyen
kifüggeszteni.” Ezt követően elmondta, hogy a rendelet mellékletében is szeretne módosítást
javasolni az egyértelműség kedvéért. Az 1. pont a napi helyhasználat díjaira vonatkozik. Itt az
egyes összegek után kérte feltüntetni azt, hogy ez naponta fizetendő, azaz pl.: 200,-Ft/m/nap.
Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.
Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
A rendelet-tervezettel kapcsolatban megkérdezte, hogy ha valaki egy egész hónapra ki
szeretné fizetni az asztalfoglalás díját, akkor az árus ugyanazért az asztalért csak 200 forintot
fog fizetni.
Gáll Antalné a Városi Piac üzemeltetője:
A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy az eddigiekhez képest semmiféle változást nem
eszközöltek. Majd elmondta, hogy az asztalfoglalás úgy történne, hogy van például 1 méter
egy adott vasárnapon, melyért 200 Ft+ÁFÁ-t fizetnek, de ezt az asztalt szeretné megtartani
négy vasárnapon keresztül, melyért 1200 forint bérleti díjat fizet egy hónapra, valamint
minden alkalommal és vasárnap kifizeti az árus a helyfoglalást. Ez nem nagy összeg,
korábban is így volt, melyen a jövőben nem szeretnének változtatni. Végezetül összefoglalta,
hogy van a helyfoglalás, vagyis a bérleti díj és amellett minden piaci napon a helypénzt.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett
szóbeli kiegészítésekkel együtt.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9/2014. (IV.25.) önkormányzati
rendelete
a vásárokról és piacokról
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.2.4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában
lévő piacra.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed piacon értékesítő tevékenységet végzőkre, a piac
területén tartózkodókra, a piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra.
2. §
A piac helye: A Vágóhíd utcai piactér.
3. § A piac nyitvatartási ideje: csütörtök, vasárnap 05.00 és 12.00 óra között. Ezen túl, igény
esetén, a hét bármely más napján is tartható piac.
4. § (1)
A piacon alkalmazható helypénz, és helyhasználati díj maximált mértékét e
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A piacon alkalmazott díjakat a piac üzemeltetője legfeljebb a jelen rendeletben
meghatározott mértékig terjedően, az Üzemeltetési Szabályzatban saját hatáskörében állapítja
meg. Az üzemeltető köteles az általa érvényesített díjtáblázatot a piac területén jól látható
helyen kifüggeszteni.
5. § (1) A piacon az árusok és szolgáltatók helypénz, illetve folyamatos és állandó helyhez
kötött helyhasználat esetén, a helypénz megfizetésén túl helyhasználati díj megfizetése esetén
árusíthatnak, szolgáltathatnak.
(2) A piacon árusítók a részükre kijelölt árusítóhelyet és annak nagyságát az üzemeltető
engedélye nélkül nem változtathatják meg.
6. § (1)
A napi helypénz, és a helyhasználati díj kiszabásának alapja az elfoglalt terület
nagysága. A négyzetméterenként fizetendő díj szempontjából minden megkezdett
négyzetméter egésznek számít.
(2) Napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig a nyugta vagy számla jogosít.
(3) A helyhasználati díj megfizetése csak a meghatározott nagyságú terület igénybe vételére
ad lehetőséget, a tényleges helyfoglalás esetén a helypénz is meg kell fizetni.
(4) Ha a helyhasználati engedély kiadása a hónap első felében történik, akkor egész havi, ha a
hónap 15. napja után történik, félhavi helyhasználati díjat kell a tárgyhónapra vonatkozóan
megfizetni.
(5) Ha az árus, vagy szolgáltató a helyhasználatra jogosító napi nyugtát vagy számlát
bármilyen okból felmutatni nem tudja, a piacon való árusítása érdekében a díjat újból köteles
megfizetni.
(6) A helyhasználati díjat az árusító hely használatáért a helyhasználati engedéllyel
rendelkezőnek akkor is meg kell fizetnie, ha az árusítás időlegesen szünetel.
7. § A helyhasználati engedély, és a napi nyugta vagy számla másra nem ruházható át.
8. § (1) Ez a rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló 25/2010. (XI.3.) önkormányzati rendelet.
(3) Jelen rendelet más jogszabályokban „Piacrendelet” rövidített elnevezéssel idézhető.
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Tiszavasvári, 2014. április 24.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2014. április 25-én
Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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1. melléklet a 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ
VÁROSI PIACON ALKALMAZHATÓ DÍJTÉTELEKRŐL
1. Napi helyhasználat után fizetendő díj (helypénz) mértéke:
1.1. Asztalfoglalás a fedett részen (az igénybevett területtel együtt): 200,-Ft/m/nap
1.2. Asztalfoglalás (az igénybevett területtel együtt):
160,-Ft/m/nap
1.3. Helyhasználat (az igénybevett terület után):
140,- Ft/m2/nap
2. Havi időtartamra szóló helyhasználat után fizetendő díj (bérleti díj) mértéke:
2.1. Asztalfoglalás a fedett részen:
200,- Ft/m/hó
2.2. Asztalfoglalás:
160,- Ft/m/hó
2.3 Helyhasználat (az igényelt terület után): 140,- Ft/m2/hó
3. Gépjárműről történő árusítás után fizetendő díj (helypénz) mértéke:
3.1. Tehergépjárműből történő értékesítés:
800,-Ft/gépjármű/alkalom
3.2. Személygépkocsiból történő értékesítés:
500,-Ft/gépjármű/alkalom
3.3. utánfutóról történő értékesítés:
300,-Ft/gépjármű/alkalom
A felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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A vásárokról és piacokról szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet indokolása
1. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2010. (XI.3.) rendeletével alkotta
meg a vásárokról és piacokról szóló rendeletét.
A rendelet módosítás indokai az alábbiak:
- a piac üzemeltetője változtatni kíván a piaci helyhasználati díjtételein, mely a rendelet
mellékletét képezi,
- a rendelet 5.§-a tartalmazza azt, hogy a piacon az árusok a helypénz illetve
helyhasználati díj megfizetése esetén árusíthatnak az adott területen. Ezt a §-t
javaslom kiegészíteni az alábbiakkal: A piacon árusítók a részükre kijelölt
árusítóhelyet és annak nagyságát az üzemeltető engedélye nélkül nem változtathatják
meg,
- a 6.§ (2) bekezdése alapján a napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig a
helypénzjegy jogosít. Helypénzjegy a gyakorlatban nincs, így ezt a mondatot az
alábbira javaslom módosítani: Napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig a nyugta
vagy a számla jogosult.
- A 6.§ (5) bekezdésében és a 7-ban szintén helypénzjegyre történő utalás található,
melyet fentebb hivatkozottak alapján nyugtára vagy számlára javaslok módosítani.
Az átláthatóság és egyszerűbb nyomon követés miatt nem a rendelet módosítása, hanem új
egységes szerkezetű rendelet megalkotása született meg.
2. Részletes indokolás
1.-3.§
Ezen §-okban a rendelet hatálya, a piac helye és nyitva tartása került rögzítésre.
4-7.§
A piac használatárét fizetendő díjak összege, azok megfizetésének módja került
meghatározásra.
8.§-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
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Tárgy (5.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
valamint
a
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátások
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013.
(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Bundáné Badics Ildikó jegyző
Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése:
Módosításként elmondta, hogy a rendelet-tervezet 1. mellékletének, 6.1. sorában az összeg
módosul, mert elírás folytán tévesen került megjelölésre az étkeztetés helyszínen szereplő
díja, tehát pontosan 470Ft+ÁFA/ellátási napról módosul 400 Ft+ÁFA/ellátási napra.
Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli módosítással együtt.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága határozatképtelen volt,
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli
módosítással együtt.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. §
(2) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.49. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet. 3.5.1.14.
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének
kikérésével − a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
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2.§ Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.

Tiszavasvári, 2014. április 24.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április 25.

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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1. melléklet a 10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok térítési díjairól
A

B

C

D

E

1.

Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja

2.

Szolgáltatás

Székhely/Telephely

Férőhely

Ellátási terület

3.

Idősek otthona
(ápolást, gondozást
nyújtó intézményi
ellátás)
Idősek otthona
Idős ellátásban A, B, E
épületben ellátottak

4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál u. 87.
sz.

122
fő

Magyarország
egész területe

4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál u. 87.
sz.

122
fő

Magyarország
egész területe

3.2

Idősek otthona
Idős ellátásban C, D
épületben ellátottak

4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál u. 87.
sz.

122
fő

Magyarország
egész területe

4.

Fogyatékos személyek
otthona (A, B
épületben)

4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál u. 87.
sz.

98 fő

Magyarország
egész területe

4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál u. 87.
sz.

98 fő

Magyarország
egész területe

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.

30 fő

Tiszavasvári
Város
Közigazgatási
területe

3.1

4.1
Fogyatékos személyek
otthona (C, D
épületben)

5.

idősek klubja (nappali
ellátás)

5.1

Napközbeni
tartózkodás

Térítési díj

63.000,Ft/ellátási
hónap;
2.100,Ft/ellátási
nap
64.650,Ft/ellátási
hónap;
2.155,Ft/ellátási
nap
63.000,Ft/ellátási
hónap;
2.100,Ft/ellátási
nap
64.650,Ft/ellátási
hónap;
2.155,Ft/ellátási
nap
0,Ft/ellátási
nap
0,Ft/ellátási
nap
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5.2

Napközbeni
tartózkodás és ott
étkezés

6.1

Étkeztetés
Helyszínen fogyasztás

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.

6.2

Étkeztetés
Kiszállítás

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.

7.

Házi segítségnyújtás

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.

8.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.

9.

Támogató szolgáltatás

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.,
4456 Tiszadada,
József Attila u. 4.
sz.,
4440 Tiszavasvári,
Kabay J. u. 23. sz.
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Tiszavasvári
Város
Közigazgatási
területe
Tiszavasvári
Város
Közigazgatási
területe
45 fő

Tiszavasvári,
Tiszalök és
Rakamaz
Városok, valamint
Tiszaeszlár,
Tiszadada,
Szabolcs és
Szorgalmatos
Községek
közigazgatási
területe
Tiszavasvári,
Tiszalök és
Rakamaz
Városok, valamint
Tiszaeszlár,
Tiszadada,
Tiszadob, Tímár,
Tiszanagyfalu,
Szabolcs
Községek
közigazgatási
területe
Tiszavasvári,
Tiszalök,
Tiszaújváros
Városok,
Tiszadada,
Tiszadob,
Szorgalmatos
Községek
közigazgatási
területe

400
Ft.+ÁFA
/ellátási
nap
400
Ft+ÁFA/
ellátási nap
470
Ft.+ÁFA
/ellátási
nap
0,Ft/gondozá
si óra

0,Ft/ellátási
nap

10.1

Támogató szolgáltatás
Szállítási tevékenység
Szociálisan rászorulók
esetében

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.,
4456 Tiszadada,
József Attila u. 4.
sz.,
4440 Tiszavasvári,
Kabay J. u. 23. sz.

10.2

Támogató szolgáltatás
Szállítási tevékenység
Szociálisan nem
rászorulók esetében

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.,
4456 Tiszadada,
József Attila u. 4.
sz.,
4440 Tiszavasvári,
Kabay J. u. 23. sz.

10.3

Támogató szolgáltatás
Személyi segítés

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.,
4456 Tiszadada,
József Attila u. 4.
sz.,
4440 Tiszavasvári,
Kabay J. u. 23. sz.

47

Tiszavasvári,
Tiszalök és
Tiszaújváros
Városok,
Tiszadada,
Tiszadob,
Szorgalmatos
Községek
közigazgatási
területe
Tiszavasvári,
Tiszalök és
Tiszaújváros
Városok,
Tiszadada,
Tiszadob,
Szorgalmatos
Községek
közigazgatási
területe
Tiszavasvári,
Tiszalök és
Tiszaújváros
Városok,
Tiszadada,
Tiszadob,
Szorgalmatos
Községek
közigazgatási
területe

45,Ft/szállítási
kilométer

60,Ft/szállítási
kilométer

0,-Ft
/szolgálati
óra

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
indokolása

1. Általános indokolás
A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján
került sor az alábbiak szerint:
Az Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
a) a fenntartó önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt
települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet
alkot.
A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ az általa
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjaira vonatkozóan megtette
javaslatát a Tiszavasvári Városi Kincstárral együtt, ezek alapján a rendelet melléklete
módosul.
2. Részletes indokolás
1. §
A térítési díj megállapítására vonatkozó joganyag egyes szabályai:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. Korm. rendelet 3. § (1)
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
vetítve kell meghatározni.
(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része
a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.
(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató,
intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén
épületenként külön-külön is meghatározható.
(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve
kell meghatározni.
(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy
az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás
költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik,
a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.
15. § (1) Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve
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b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a)
pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.
(2) A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint
kell megállapítani. A személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A támogató szolgálatra vonatkozóan a fizetési kötelezettség tekintetében változás történik, a
térítési díjak emelkednek.
A szociálisan rászorult kategóriában 43 Ft/szállítási km-ről 45 Ft/szállítási km-re, a nem
szociálisan rászorult kategóriában 58 Ft/szállítási km-ről 60 Ft/szállítási km-re nőnek a
díjtételek.
2. §
A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás:
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az
önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni.
Fentiek miatt a rendelet hatályba lépésének időpontja 2014. június 1. napja.
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Tárgy (6.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés
igényléséről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága határozatképtelen volt,
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.
Hozzászólások:
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Megkérdezte, hogy az előterjesztés (2) bekezdésében szereplő mondatot, hogyan kell
értelmezni, illetve milyen kritériumok vannak előírva, milyen előírásoknak kell megfelelni a
hátrányos helyzetű településeknek, hiszen Tiszavasvári nem minősül sem hátrányos
helyzetűnek, sem pedig halmozottan hátrányos helyzetűnek.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
A kérdésre válaszul elmondta, hogy ez a rendelet nem részletezi, egyszerűen csak besorolja a
településeket, hogy hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű e. Tiszavasvári
egyikhez sincs besorolva, tehát akkor értelemszerűen a városra a C. pontja vonatkozik annak a
rendeleti szakasznak, amely arról szól, hogy hány főre lehet a támogatást igénybe venni. Ez a
besorolás nem biztos, hogy egyezik azzal a korábbi jogszabállyal, amelyek a települések és a
kistérségek hátrányos és halmozottan hátrányos besorolásával kapcsolatos. Tehát akkor arra
utalna és nem ebbe a rendeletbe lenne benne ez a besorolás.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
100/2014. (IV. 24.) Kt. számú
határozata
A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a szociális nyári gyermekétkeztetés
2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet 5. § (4) bekezdés a)
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pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről
az alábbi határozatot hozza:
I.
A kérelem benyújtásának időpontjában rászoruló gyermekek (rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők) 25 %-a után igényel önerő nélküli
támogatást, melynek keretében vállalja:
a) hogy a szociális nyári gyermekétkeztetést 2014. június 16. napjától 2014. augusztus
29. napjáig 54 étkezési napra (munkanap), meleg étkeztetés biztosításával oldja
meg.
b) hogy az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább
harminc százalékának megfelelő értékben:
ba) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti
mezőgazdasági őstermelő,
bb) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és –értékesítés feltételeiről szóló
52/2010. (IV.30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő,
bc) a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5.
pontja szerinti családi gazdálkodó,
bd) a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 18.
pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató, a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3)
bekezdése szerinti mikrovállalkozás,
be) szociális szövetkezet által, vagy
bf) közfoglalkoztatás keretében az adott településen
megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati
feladatkörében termelteti.
c) hogy a gyermekjóléti szolgálaton keresztül az étkeztetés idejére megszervezi a
gyermekek felügyeletét, illetve szabadidős programot biztosít a gyermekek
számára, amelynek megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti szolgálat
igazolja.
II. A szociális nyári étkeztetés biztosításával – ideértve az étkeztetés idejére
megszervezett gyermekfelügyeletet, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó szabadidős
program biztosítását - Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-t bízza meg jelen határozat 1. melléklete szerinti szerződésben foglaltak szerint - különös tekintettel
az alábbiakra:
a) A kiosztást igény szerint az alábbi helyeken biztosítja:
- Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.
- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység Tiszavasvári, Vasvári Pál
úti ebédlője
- Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
sz. ebédlője
b) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-nek vállalnia kell, hogy az étel
előállítását az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább
harminc százalékának megfelelő értékben a jelen határozat I. pontjában foglaltak
betartásával megvásárolt alapanyagokból biztosítja, amit elszámolásnál a EMMI
rendeletben foglaltak - különös tekintettel annak 9. § (2) bekezdése - betartásával
számlával, vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel, nyilatkozattal
igazol.
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c) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-nek vállalnia kell továbbá, hogy
a támogatás összegének legfeljebb húsz százalékát használja fel közvetlenül jelen
határozat I. pontjában biztosított melegétkeztetéssel kapcsolatban, az étel előállítási
(beszerzési) költségén felül felmerülő költségek fedezésére (ide nem értve az
étkeztetéshez kapcsolódó szabadidős programban dolgozó munkavállaló(k)
munkabérét).
d) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-nek vállalnia kell továbbá, hogy
a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III.20.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint biztosítja a gyermekétkeztetést, és az ahhoz
kapcsolódó szabadidős programot.
III. Felkéri a polgármestert, hogy - a vonatkozó rendeletben foglaltaknak megfelelően postai
úton és elektronikusan – nyújtsa be a támogatási kérelmet a nyári gyermekétkeztetés iránt
felmért igények alapján a Magyar Államkincstárnak a település helye szerint illetékes
szervéhez.
III.1. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a döntésről a Tiszavasvári Szociális-,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ gyermekjóléti szolgálatát, az EMMI
rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt együttműködési kötelezettség miatt.
Határidő:
I. és II. pont esetében: esedékességkor
III. pont esetében: 2014. május 7.
III.1. pont esetében: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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1. melléklet a 100/2014. (IV.24.) Kt. számú határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő: Dr. Fülöp Erik - polgármester
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Adószám: 15732468-2-15
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről
Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Képviselő: Gáll Antalné
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám
Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám
Cégjegyzék szám: 15-09-073088
Adószám: 18798553-2-15
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek)
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. A megbízó megbízást ad – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről szóló 100/2014. (IV.24.) Kt. számú
határozatában foglaltaknak és a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról
szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendeletben (továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltaknak
megfelelően - a megbízott részére a következő feladatok végzésére, ellátására:
a) A megbízott a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 2014. június 16. napjától
2014. augusztus 29. napjáig 54 étkezési napra (munkanap), meleg étkeztetést
biztosít.
b) A megbízott az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább
harminc százalékának megfelelő értékben:
ba) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja
szerinti mezőgazdasági őstermelő,
bb) a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és –értékesítés feltételeiről szóló
52/2010. (IV.30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő,
bc) a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. §
5. pontja szerinti családi gazdálkodó,
bd) a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. §
18. pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató, a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §
(3) bekezdése szerinti mikrovállalkozás,
be) szociális szövetkezet által, vagy
bf) közfoglalkoztatás keretében az adott településen
megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt
önkormányzati feladat körében termelteti, amit elszámolásnál az EMMI rendeletben
foglaltak - különös tekintettel annak 9. § (2) bekezdése – betartásával, számlával,
vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel, nyilatkozattal igazol.
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c) A megbízott vállalja, hogy jelen megbízási szerződés b) pontjának ba)-be) pontjai
szerinti termelő gazdaság helye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, vagy azzal
szomszédos megyében, vagy Tiszavasváritól légvonalban számítva Magyarország
területén 40 km távolságon belül helyezkedik el.
d) A megbízott vállalja továbbá, hogy a támogatás összegének legfeljebb húsz
százalékát használja fel közvetlenül jelen határozat I. pontjában biztosított
melegétkeztetéssel kapcsolatban, az étel előállítási (beszerzési) költségén felül
felmerülő költségek fedezésére.
e) A megbízott az étkeztetés idejére megszervezi a gyermekek felügyeletét, illetve
szabadidős programot biztosít - az 1. mellékletben foglaltak szerint - a gyermekek
számára, amelynek megvalósulását az elszámolásnál igazolja.
f) A megbízott a kiosztást igény szerint az alábbi helyeken biztosítja:
- Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.
- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység Tiszavasvári, Vasvári Pál
úti ebédlője
- Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
sz. ebédlője
g) A megbízott az étkeztetést a megbízó által rendelkezésre bocsátott jogosultak listája
alapján, a megbízó által megjelölt ………. fő gyermek részére biztosítja.
h) Tiszavasvári Város Önkormányzata részére az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a
2014. évi szociális nyári étkeztetésre ………………...-Ft (440 Ft/fő/nap) támogatási
összeget állapított meg. Megbízott kéthetente utólag - a megjelölt 440 Ft/fő/nap
bruttó támogatási összegnek megfelelő összeget - számlázhat megbízó felé maximum
………. fő jogosult gyermek után. A támogatási összegből nettó 277,Ft+ÁFA/fő/nap összeget alapanyagra köteles fordítani.
i) A megbízott köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról, a
megbízást érintő lényeges körülményekről a megbízót folyamatosan tájékoztatni.
j) A megbízott köteles az étkeztetésben való részvételt vagy az étel átvételét igazoló, az
EMMI rendelet 3. mellékletében foglaltak szerinti igénybevételi naplót vezetni.
k) A megbízott a szociális nyári gyermekétkeztetést, valamint az ahhoz kapcsolódó
szabadidős programot az EMMI rendeletben foglaltak szerint biztosítja.
2.
A gyermekfelügyelet, valamint szabadidős program megvalósulását a Tiszavasvári
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja gyermekjóléti szolgálata – jogutódlás
esetén annak jogutóda - családgondozói ellenőrzik és igazolják az elszámolásnál.
2.1. Megbízott a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató
Központ gyermekjóléti szolgálata családgondozóival köteles együttműködni az 1. e)
pontban foglalt gyermekfelügyelet és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos feladatellátás
ellenőrzése során.
3.
A megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet Dr. Fülöp Erik - polgármester utasításai
szerint, a megbízói érdekeknek megfelelően köteles teljesíteni.
4.
A megbízás határozott időre 2014. június 16. napjától 2014. szeptember 24.
napjáig tartó időtartamra jön létre.
5.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadóak.
Kelt: Tiszavasvári, 2014. április 24.
….....................
megbízó
Dr. Fülöp Erik

….....................
megbízott
Gáll Antalné
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1. melléklet a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft
és Tiszavasvári Város Önkormányzata által - a 2014. évi
szociális nyári gyermekétkeztetés ellátására – 2014. április
24. napján kötött megbízási szerződéshez
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. az étkeztetés idejére megszervezi a
gyermekek felügyeletét, illetve szabadidős programot biztosít számukra a szerződésben
foglaltak alapján és az alábbiak szerint:
Az étkeztetés ideje alatt 2014. június 16. - augusztus 29. napja között, (54 munkanap) a
kiosztás időtartama alatt a gyermekfelügyelet – napi 1 óra az étkeztetés ideje alatt mellett az alábbi szabadidős programok lehetőségét biztosítja hetente egy alkalommal 1
órában:
I. Nyári gyermekétkeztetés szabadidős programja:
I. 1. Tematika:
 Ismerkedés, tájékoztatás, csoportszabályok kialakítása, célkitűzések
 Emlékezet fejlesztése:
• Recés anyagból kivágott formák felismerése
• Párosító játék tapintással: letakarva tárgyak közül kell felismerni a másikat
• Mi hiányzik? Mi változott? Apró változtatások megfigyelése.
• Megfigyelő játék: tárgy körbeadása azután emlékezetből elmondása
 Figyelemfejlesztés:
• Keresd a párját? (memóriakártyákkal, dominókkal, rajzokkal, képekkel)
• Keresd az egyformákat
• Zörejek, hangok, beszéd hallgatása, taps, kopogtatás
 Érzékelés, észlelés (vizuális, auditív)
• Színezd az egyformákat, egyforma színekre azonosság, különbség keresése
• kösd össze az azonosakat
• hangutánzás (állatok, járművek, hangszerek)
• suttogó gyakorlatok
• ritmus visszatapsolása, kopogtatása
• labirintus játék
• tárgy elrejtése a szék alatt és egy ember keresi a többiek mondják a hozzá
vezető utat
 Időérzékelés
• hét napjai, eseményei
• tájékozódás egy napon keresztül
• évszakok megbeszélése, festése, kép készítése
 Nagymozgások
• Szabad mozgásos játék: futás, csuszás, mászás
• Mozgásutánzó: állatok mozgásának utánzása, szoborjáték
• Szabályokhoz kötött mozgásos játékok (sportversenyek)
• Egyensúlyt fejlesztő játékok, gyakorlatok: guggolás fél lábon, ugrálás,
szökdelés
• Koordinált mozgások fejlesztése: akadályfutás, ugráló kötél használata,
hullahopp karika használata
• irányváltások, tempóváltások
 Finommozgásokra irányuló foglalkozások
• kézzel végzett mozgások: olló használatának elsajátítása, ceruza, ecset helyes
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használata
• gyurmázás, agyagozás: gömbölyítés, nyújtás, lapítás
• festés, újjal, ecsettel
• formák, betűk átrajzolása
• kéztorna, ujjbábozás
• tépés, csipegetés (krepp papírból, színes papírból)
• ollóhasználat, nyírás
• fűzés, ragasztás
• gyöngyfűzés, puzzle
 Szem, láb koordináció fejlesztése
• karikába lépés, hullahoppba dobálás, ugrálás
• testrészek megérintése, megnevezése
 Gondolkodás fejlesztésére irányuló foglalkozások
• puzzle játék
• keresd a kisképet a nagyon
• Mi hiányzik a képről
• Melyek az egyformák (kártyával, tárgyakkal)
 Emlékezet fejlesztésére irányuló foglalkozások
• memória játékok
• mondókák, énekek tanulása
 Kommunikációs foglalkozások
• utánzás
• mondókák, énekek, versek tanulása
• önismereti játékok
I.2. Eszközigény:
Sporteszközök:
Labda, hullahopp, ugrálókötél, lépegető henger, babzsák
Papír-írószer:
Rajzlap, írólap, színesceruza, grafitceruza, zsírkréta, filctoll, vízfesték, tempera, ecset, olló,
ragasztó, színes kivágólap, origami papír, krepp-papír, karton, hurkapálcika, cellux
Kézműves foglalkozás:
Gombostű, jancsiszeg, gyöngy, damil, ruhafesték, vászon, filc, fakanál, gyurma, gipsz,
szalvéta, pamut, cérna, szalag, agyag

……………………………………….
…………………………………………
megbízó
Dr. Fülöp Erik
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megbízott
Gáll Antalné

Tárgy (7.np.):
Előadó:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2014. (IV.24.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:
15/2013. (I.31.)
33/2013. (I.31.)
68/2014. (III. 13.)
72/2014. (III. 27.)
75/2014. (III.27.)
85/2014. (III.27.)
86/2014. (III.27.)
88/2014. (III.27.)
207/2013. (VII.25.)
208/2013. (VII.25.)
211/2013. (VIII.01.)
212/2013. (VIII.01.)
228/2013. (IX.12.)
232/2013. (IX.12.)
242/2013. (IX.30.)
243/2013. (IX.30.)
244/2013. (IX.30.)
250/2013. (IX.30)
251/2013. (IX.30.)
255/2013. (X.03.)
265/2013. (X.24.)
281/2013. (XI.24.)
295/2013. (XI.28.)

Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Tárgy (8.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett
tevékenységéről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kató Attiláné köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Simon István a Városi Polgárőrség elnöke:
Elsőként megköszönte a képviselő-testületnek, valamint az önkormányzatnak a 2013. évi
támogatását. Majd elmondta, hogy a beszámolóból is kitűnik, hogy az elmúlt évben
megszervezték a közösségi szolgálatot, melyről adat még nem készült, hiszen az a tavalyi évre
vonatkozik, azonban már december közepétől a gyerekek folyamatosan kijárnak szolgálatba.
Jelen pillanatban 40 aktív fő tevékenykedik a polgárőrség berkein belül, akik 3 és 15 óra
szolgálati idővel rendelkeznek. Ezt követően örömmel mondta, hogy a 2013. évben külön
támogatást kaptak az önkormányzattól, melynek hatására az idei évben a nagyobb
rendezvényeket is tudják majd biztosítani. Majd elmondta, hogy tudomása szerint a napokban
átadásra kerül az új tűzoltólaktanya, ezáltal a tűzoltóság régi épületében a parancsnoki iroda,
valamint a klubhelyiség megüresedésre fog kerülni. Információi szerint Németh Zoltán
tűzoltóparancsnok a klubhelyiséget nem akarja leadni csak a parancsnoki irodát, így az
irodahelyiség üresen maradna. Tehát az lenne a kérése a képviselő-testület felé, hogy egy
plusz támogatásként, rezsiköltségek nélkül biztosítsák számára az előbb említett
irodahelyiséget, mivel ő nem tartózkodna ott annyit, mint amennyit fizetni kellene érte. A
Szolgáltató Házban lévő jelenlegi irodájában is heti 1-2 napot tartózkodik, de annak ellenére
ugyanannyit fizet, mint aki napi 8 órát dolgozik. Reményei szerint a testület támogatásával
megoldódna ez a probléma, hiszen a vezetőségnek lenne hol gyűlést tartani, illetve az
egyesületet is össze tudná hívni, mert a klubhelyiség olyan nagy, hogy akár 50 fő is
kényelmesen elfér.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy meg fogják vizsgálni a lehetőségeket és időben válaszolni
fognak Simon István elnök kérésére.
Ráduly Zsolt képviselő:
Véleménye szerint az önkormányzatnak túl sok plusz támogatásba nem is kerülne ez a kérés,
hiszen ahogy elmondta az elnök úr is az Ady Endre úton a területarányos rezsiköltséget fizeti,
mint bérleti díjat. Ugyanakkor a tűzoltóságnál a rezsiköltség lehet, hogy közel ugyanannyi
lenne, csak a költözést kellene megoldani és a plusz költségeket támogatni, ezáltal
megoldódna a polgárőrségnek az összejöveteli lehetősége, mert már egy vezetőségi ülésre
sem tudnak összeülni a négy személyes irodában.
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Sipos Ibolya alpolgármester:
Úgy véli, hogy mindenképpen segítő szándékkal fogunk hozzáállni a kéréshez, meg fogják
vizsgálni és megbeszélik a lehetőségeket. Végezetül a képviselő-testület és a város nevében is
kifejezte köszönetét a polgárőrség munkájáért és további sok sikert kívánt a munkájukhoz.
Ráduly Zsolt képviselő:
Javasolta, hogy a határozat-tervezetet egészítsék ki azzal, hogy a polgármester lehetőség
szerint vizsgálja felül a Polgárőrség vezetőjének kérését.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta Ráduly Zsolt képviselő
módosító javaslatával együtt, mely szerint a polgármester vizsgálja meg a lehetőségét a
Tiszavasvári, Báthory u. 6. szám alatti volt tűzoltószertárban lévő iroda Polgárőrség részére
történő ingyenes használatba adásáról.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
102/2014. (IV.24.) Kt. sz.
határozata
a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett tevékenységéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Városi Polgárőrség
2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület
1. a szervezet elnökének a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatóját a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

2. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a Tiszavasvári, Báthory u. 6. szám alatti
volt tűzoltószertárban lévő iroda Polgárőrség részére történő ingyenes használatba
adásának lehetőségét.
Felkéri a Polgármestert, hogy a polgárőrség elnökét tájékoztassa a hozott döntésről.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

59

60

61

62

63

64

65

Tárgy (9.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetőjének
második ciklusra történő megbízásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága határozatképtelen volt,
ezért az előterjesztésről nem hozott döntést.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2014.(IV.24.) Kt. sz.
határozata
Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetőjének második ciklusra történő
megbízásáról
1/. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyesített Óvodai Intézmény
jelenlegi vezetője, Moravszki Zsoltné a 105/2009. (V.21.) Kt. számú határozat alapján 2009.
július 16. napjától fennálló intézményvezetői megbízásának 2014. július 15. napjával történő
lejártára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A § (1)
bekezdése, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban
Nkt.) 67.§ (7) bekezdése alapján - figyelemmel a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 22.
§-ában, valamint 28.§-ában foglaltakra - az Egyesített Óvodai Intézmény nevelőtestülete
több, mint kétharmadának egyetértésével - nevezettet megbízza az Egyesített Óvodai
intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával második ciklusra, 2014. július 16.
napjától 2019. július 15. napjáig terjedő határozott időtartamra.
Illetménye (Nkt. 2014. április 1-jén hatályos rendelkezései szerint):
-

garantált illetménye a Nkt. 7. számú melléklete szerint :
munkaközösségi vezetői pótlék: (2014.06.30-ig):
intézményvezetői pótlék 2019.07.15-ig (60%):
határozott időre szóló kereset-kiegészítés 2019.07.15-ig:
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248.259 ,-Ft
8.008,-Ft
96100,-Ft
35.240,-Ft

- kereset összesen (kerekítéssel):
387.600,-Ft
2./ A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a határozatban
foglaltakról tájékoztassa, Moravszki Zsoltné intézményvezetőt, valamint az Egyesített Óvodai
Intézmény nevelőtestületét.
3./ A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy gondoskodjon a
munkáltatói feladatok ellátásáról a jelenlegi intézményvezető második ciklusra történő
megbízása tárgyában.
Határidő: a 2. pont tekintetében 2014. április 30. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
a 3. pont tekintetében 2014. július 15.
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Tárgy (10.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsitároló bérlőkijelölési jogának átadásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2014. (IV.24.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának
átadásáról
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 kezdeményezi a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti, 1679/2/A/11
hrsz-ú, 21 m2 nagyságú gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának Önkormányzat javára történő
végleges átruházását a Honvédelmi Minisztérium felé.
Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Testület döntéséről a Honvédelmi
Minisztériumot.
Határidő: azonnal

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

Tájékoztató az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2013.évi
munkájáról szóló beszámolóról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kató Attiláné köztisztviselő

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztést a bizottságok nem tárgyalják, arról a képviselőtestületnek határozatot nem kell hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok
feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta „Az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2013. évi munkájáról szóló
tájékoztatóját”.
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Tárgy (12.np.):

Egyebek

Hozzászólások:
Nácsáné dr. Kalán Eszter a TISZEK intézményvezetője:
Tájékoztatta a képviselő-testületet és a város lakosságát a látogatási tilalommal kapcsolatban.
Bizonyára értesült róla mindenki, hogy 2014. április 16-án Dr. Bodnár István háziorvos
javaslatára el kellett rendelni egy látogatási tilalmat. Ezen a napon 14 lakónak ment súlyos
mértékben a hasa. Időközben kiderült, hogy a hasmenést a rota vírus okozta, amellyel az
egyik lakó a kórházi kezelése alatt fertőződött meg. Ez a vírus felnőttekre is igen komoly
veszélyt jelent, hiszen kiszáradással járó mellékhatása van, ami egy legyengült beteg
szervezetre különösen veszélyes hatással van. Mindezek után a háziorvos javaslata alapján
elrendelte a látogatási tilalmat, melyről még aznap tájékoztatta az ÁNTSZ-t a bevezetett
védekező eljárásokkal együtt, valamint tájékoztatta az önkormányzatot, mint fenntartót, a
jegyzőt, valamint a Járási Hivatalt. Igaz ez a megbetegedés rossz időpontra esett, mert
Húsvétkor többen járnak látogatni és több lakó kerül haza otthonlátogatásra. Ezt a problémát
úgy próbálták megoldani, hogy a hozzátartozók csomagot küldhettek be a lakóknak, valamint
többen telefonon is beszélhettek, amennyiben az a napirenddel nem ütközött. Csomagokkal
nagy számban éltek a családtagok, mely úgy került lebonyolításra, hogy a portán
összegyűjtötték a lakónak szánt csomagot és a nővérek azokat szétosztották. A mai állapot
szerint 4 dolgozó van hasonló tünetekkel, a lakók jelenleg tünetmentesek, viszont korábban
már 6 dolgozó volt beteg, abból kettő felgyógyult, most jelenleg két fő ápoló és két fő takarító
küzd ezzel a tünettel. Majd elmondta azt is, hogy 2014. április 25-én, pénteken egyeztetni fog
Dr. Bodnár István háziorvossal a problémáról. Ha ő szakmailag úgy véli - mivel a lakók már
tünetmentesek-, hogy a lappangási idő elmúltnak tekinthető, akkor a tilalmat várhatóan
szombatra fel tudja oldani. Amennyiben a doktor úr még azt javasolja, hogy várjanak hétfőig,
vagy keddig, akkor addig is kéri mindenki türelmét. Tudomása szerint korábban erre még nem
volt precedens a szociális otthonban, de ez egy olyan újfajta vírus, amivel a 60 és 70 éves
korosztály nem találkozott, ezért óvatosságból úgy gondolta, hogy ez az eljárás fontos.
Mindezek után elmondta, hogy van egy régi hagyomány, amit ő, mint intézményvezető újra
élesztett. Korábban Dr. Legány András készített egy házi lapot, „Itt és Most” a címmel,
melyet korábban a lakók között terjesztettek. Úgy véli, hogy reprezentációs anyagnak
mindenképpen jó lesz az újság, hiszen az intézmény bemutatása van az 1. számban. Meglátása
szerint a lakók szeretik önmagukat visszalátni. Sokan segítenek, részt vesznek az intézmény
életében, mint például a kertészkedésben, a mosott ruha szétosztásában, ágyneműhúzásban.
Tehát lelkesek és hasznosan töltik a mindennapjaikat. Reményei szerint 3-4 havonta
beszámolnának az újságban az intézmény életéről. A lakók örömmel fogadták, volt olyan, aki
emlékezett még arra, hogy az utolsó lap 1993-ban jelent meg. Az újság előállítása nem kerül
nagy összegbe, hiszen 35.000 forintból 3 hónapra elő lehet állítani. Végezetül elmondta, hogy
a bentlakásos résznek országos ellátási területe van. Nagyon sokan ajánlják az ismerőseiknek
az intézményt, hiszen magas szintű ápolási tevékenység folyik az épületben, valamint a
mentálhigiénés munka is bemutatásra kerül, nem csak az ápolás.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Megköszönte Nácsáné dr. Kalán Eszter intézményvezető tájékoztatását.
Ezt követően a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.
A zárt ülést követően ismét nyílt üléssel folytatta munkáját a testület. Megérkezett Balázsi
Csilla képviselő, valamint távozott Ráduly Zsolt képviselő, így a képviselő-testület 8 fővel
továbbra is határozatképes maradt.
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Ezt követően Sipos Ibolya alpolgármester köszöntötte Dr. Tarcsa Csaba Megyei
Rendőrfőkapitányt, valamint Paronai Jánost a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetőjét.
A soron következő napirendi pontok tárgyalása előtt Moravszki Zsoltné az Egyesített
Óvodai Intézmény vezetője megköszönte a képviselő-testület és az önkormányzat eddigi
támogatását, együttműködését, valamint köszönetet mondott az elkövetkezendő 5 év
bizalmáért, majd a képviselő-testület ezt követően folytatta munkáját.
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Tárgy (14.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
„Tiszavasvári
Város
2013.
évi
közrendközbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kató Attiláné köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője:
Úgy véli, hogy egy részletes beszámolót készített a 2013. évről, ezért sem kíván élni a
kiegészítés lehetőségével. Kérte a képviselő-testületet, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják
el véleményeiket, hozzászólásaikat, észrevételeiket a témával kapcsolatban.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy a jövőben beállítsanak a rendőrség
állományába egy nyomkövető kutyát a sorozatos lopások megakadályozása érdekében.
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője:
A feltett kérdésre tájékoztatásképpen elmondta, hogy 3 hónappal ezelőtt beiskolázásra került
egy kolléga, aki nyomkövető kutyakiképzésen vesz jelenleg is részt. Mivel egy 6 hónapos
képzésről van szó, nagy valószínűséggel 3 hónap múlva szolgálatba fog állni az illetékességi
területükön, ezáltal gyorsabban tudnak majd kutyát alkalmazni egy adott esetben a
bűncselekmények helyszínén. Majd elmondta, hogy több kapitányságnak, illetve magának a
Megyei Rendőrfőkapitányságnak is vannak nyomkövető kutyái. Amikor olyan helyszínről
van szó, amely nyomkövető kutya indítására alkalmas, abban az esetben jelentős számban
érnek el eredményt a kutyák segítségével. A tegnapi nap folyamán volt egy gázolajlopás, ahol
nyomkövető kutyát kértek a kollégák 2,5 km hosszan ment a kutya végig a nyomon,
megtalálta az elkövetéshez használt eszközöket, és végül a számításba vehető elkövetők is
előállításra kerültek. Reményei szerint 3 hónap múlva lesz egy nyomkövető kutya a városban.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Megkérdezte, hogy a nyomkövető kutya csak egy adott munka elvégzésére alkalmas vagy
egyéb feladatokat is el tud látni, mint például a kábítószer keresés, mely nagyon elterjedt a
városban.
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője:
A nyomkövető kutya kizárólag nyomkövetésre alkalmas.
Mészáros Lászlóné képviselő:
Tájékoztatásul elmondta, hogy a beszámoló mellékletében van egy táblázat, mely a búnügyi
helyzet bemutatása címszó alatt, az 1.3. pontban található. Ez egy olyan táblázat, ami a 2012.
évről a 2013. évre történő változásokat mutatja be. A kiskorúak veszélyeztetésével
kapcsolatban elmondta, hogy a kimutatás szerint 2012-ben 1 ilyen esetre derült fény, 2013ban pedig 2 hasonló bűncselekményre. Ezzel kapcsolatban megkérdezte Paronai János
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rendőrkapitányt, hogy milyen módszerekkel tud a rendőrség ilyen eseteket felderíteni,
valamint a családon belüli és a nők elleni erőszakkal kapcsolatban milyen módszerek állnak a
rendőrség rendelkezésére.
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője:
Válaszában elmondta, hogy kiskorú veszélyeztetése eljárást alapvetően az iskolai nem
látogatásból következően, tehát a 250 órát meghaladó hiányzások miatt indítottak ebben a két
esetben a szülőkkel szemben. Azt tudni kell, hogy ezen túlmenően a családsegítő szolgálatok
jelzései alapján tud a rendőrség érdemben büntető eljárást indítani, vagy adott esetben, hogy
ha maga a rendőr vagy a nyomozó olyan körülményeket tapasztal, amely arra engedi őket
következtetni, hogy olyan súlyos mértékben veszélyezteti a gyermekeket a szülő a
magatartásával, hogy az bűncselekmény megállapítására alkalmas. Ezekben az esetekben
szokott büntető eljárás indulni, de ebben a két esetben az iskolai kötelezettségének nem tett
eleget a gyermek. Azt tudni kell, hogy ez a kettő esetszám a konkrét bűncselekményszámot
nem jelenti, mert a szülőre nézve ahány gyermeke van, annyi bűncselekményt állapítanak
meg. Tehát egy adott esetben, hogy ha a szülő 8 gyermekével kapcsolatosan szegi meg
súlyosan a kötelességét, amely testi, erkölcsi, értelmi fejlődésére kihat, abban az esetben a
gyermekekre lebontva állapítható meg a bűncselekmények száma. A családon belüli erőszak a
látencia kérdéskörét feszegeti. Itt is azt lehet mondai, hogy azok a szervek, akik közvetlenül
foglalkoznak gyermekekkel, mint például a védőnői szolgálat, az orvosok, pedagógusok
jelzéséből tud a rendőrség elsősorban büntető eljárásokat indítani vagy magának a sértett
félnek a bejelentését követően. Az, hogy most az eljárás milyen metodikával és hogyan folyik
le, az minden ügyben más és más, melyre nem tud konkrét választ adni, de ha a rendőrhatóság
részére bejelentés érkezik, akkor lehetősége van a rendőrségnek egy 3 napos távoltartást
elrendelni. Éves szinten 4-5 ilyen eset szokott lenni. Ezeknek a távoltartásoknak az a lényege,
hogy 3 napra a rendőrség hoz egy határozatot, hogy az adott lakástól az adott félnek távol kell
tartania magát, mely határozatot megküldenek a bíróság részére. Ezt követően a bíróság
határozhat meg akár hosszabb időt is. A legnagyobb probléma mindig az, hogy ma sértett
félként érzi magát, holnapra pedig megbocsát. Az eljárások lefolytatásának az
eredményességét sok esetben ez befolyásolja.
Dr. Tarcsa Csaba a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője:
Elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy ismét ő jöhetett el a képviselő-testületi ülésre,
hiszen volt néhány ígérete a képviselők felé, így például a Tiszavasvári Rendőrkapitányság
létszámhelyzetének kezelése. Örömmel mondta, hogy Tiszavasváriban a létszámhelyzet, ha
nem is nyert megoldást 100%-ban, de jelentős mértékben javult. Ezt követően elmondta, hogy
frissült az állomány, hiszen új kollégákat hoztak a városba. Az, hogy mennyire fognak ide
gyökeret verni az függ attól, hogy az itteni kollektíva mennyire tudja őket megtartani illetve,
hogy milyen lehetőségeket tudnak nekik kínálni. Tiszavasváriban jelen pillanatban nincs
létszám gond, azonban amiben ő problémát lát, az a tiszti állomány előmenetele. Többen
vannak olyanok, akik alkalmasak lennének a tiszti rendfokozatra, a képzettség, iskolai
végzettség alapján. Igyekeznek úgy kialakítani a Megyei Főkapitányság állománytábláját,
hogy Tiszavasváriban ez a gond sem legyen jelen, hiszen vannak olyan feladatkörök,
munkakörök, amit csak tiszti rendfokozattal lehet ellátni. Véleménye szerint a visszajelzések
alapján egy jelentős előrelépés volt Tiszavasváriban az 5 megyére kiterjedő, 24 órás
készenléti rendőrségi megerősítés. Ez egy nagyon komoly egyeztető munka eredménye.
Tudomása szerint nincs annyi panasz a készenléti rendőrség munkájára, mint korábban volt.
Valóban megpróbálták megfogadni azt az elvárást, hogy akikkel szemben kell, azokkal
szemben hatékonyan lépjenek fel, azonban a várost és a települések lakóit feleslegesen ne
zaklassák fel, valamint a becsületes állampolgárokkal a lehető legrövidebb időn belül fejezzék
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be az intézkedést. Ez azokban a megyékben, ahol az Országos Rendőrfőkapitány elrendelte a
szolgálatot egy nagyon komoly megerősítést jelent. Bízik abban, hogy Tiszavasvári sem
tehernek érezte ezt a plusz szolgálatot. Változtattak a szolgáltatás mikéntjén, hiszen alapelve
az, hogy szolgáltató jelleget kell erősíteni a rendőrségen. A közbiztonság is egyfajta
szolgáltatás a rendőrség részéről, ezt kell megértetni a kollégákkal. Nagyon sok képzést és
energiát fektetnek abba, hogy a rendőreik kommunikáció, valamint konfliktuskezelő
tréningeken vegyenek részt, hiszen azt tapasztalják, hogy a fiatal állományt fel kell készíteni a
rendőri szakmai fogásokra, azokra a helyzetekre, amikor az állampolgárok adott esetben nem
úgy reagálnak nekik, de akkor is türelemmel kell az intézkedést végig vinni, és akkor is
jogszerűen és törvényesen kell eljárni. Tehát a rendőrnek ezt a fajta irányt meg kell tanítani,
mert úgy érzik, hogy sem a középiskolákból, sem más intézményekből, rendőr
szakközépiskolákból ezeket nem tanulják meg. Tehát nagyon komoly parancsnoki munka van
e mögött, hiszen a felnövekvő rendőr generációt nevelni kell a rendőrszakmára. A beszámoló
bevezetőjében bemutatásra került a mozgóőr szolgálat, amely gyakorlatilag a gyalogos
rendőri szolgálatnak a jelenlétét demonstrálja a városban is. Valamennyi településen az a
tapasztalat, hogy szívesen látják a rendőrt, ha kiszáll a kocsiból. Ő maga is sokkal szívesebben
látja a rendőreit gyalogosan, mint az autóban, hiszen úgy kényelmes szolgálatot ellátni, de ki
kell szállni, hiszen a szolgálati időnek a felét gyalogosan kell végezni, de az események
meghatározzák, hogy tudják-e ezt tartani. Úgy véli, hogy jó irányt vett a megyei rendőrség,
valamint a Tiszavasvári Rendőrkapitányság is. Az eredmények mögött nagyon komoly munka
van a városban. Örömmel mondta és köszönetét fejezte ki, hogy a kapitányság minden évben
nagy segítséget kap a képviselő-testülettől, valamint az önkormányzattól túl azon, hogy a
kollégák is nagyon sokat tettek ezekért az eredményekért. Úgy véli, hogy a Tiszavasvári
Rendőrkaptányság a létszámot és a technikát tekintve az egyik leghátrányosabb kapitányság
volt még a tavalyi évben is, de a jövőben megpróbálják felzárkóztatni. Továbbá elmondta
még, hogy jelenleg 10 lóval rendelkeznek a megyében a kaptányságok. Nyíregyházán és
Beregsurányban a határőrizet és a külterületi lopások megelőzésére alkalmazzák ezt a fajta
szolgálatot. A kutyás szolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg 60 kutyára lenne
szükség a megyében, de csak 45 körüli a kutyák száma. Ahogy azt már korábban a kapitány
úr is elmondta, ez egy nagyon hosszú folyamat, hiszen olyan embert kell találni az
állományon belül, aki szeret állatokkal foglalkozni, valamint kell keresni hozzá egy kutyát, 6
hónapra be kell iskolázni, a ráépülő képzés egy újabb 3 hónap, tehát majdnem 1 évig nincs is
itt a rendőr, ha még ki is veszi a szabadságát, tehát addig iskolában van. Továbbá még az sem
biztos, hogy 1 év után a kutya be fog válni, mert lehet, hogy nem lesz olyan türelmes és nem
lehet egy adott feladatra alkalmazni, de ezeket nem tudják befolyásolni. Tehát nagyon
kétséges a kutyás szolgálat, de mindenképpen szeretné, hogy Tiszavasváriban is legyen.
Nagyon sok gondot jelent, de e nélkül nem működik a rendőrség, hiszen kell kábítószer
kereső kutya, nyomkövető kutya, őrző-védő kutya, főleg olyan településrészeken, ahol
csoportos garázdaságok, testi sértések előfordulnak, hiszen ha egy rendőr elmegy két
kutyával, az mindenhol tekintélyt parancsol. Végezetül gratulált Paronai János
rendőrkapitánynak és a kollégáinak, hiszen jó munkát végeztek, valamint elmondta, hogy
kiváló eredményeket ért el a Megyei Rendőrfőkapitányság is, hiszen a 2013. évben a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság a kiemelt bűncselekmények
felderítésében az országban a legjobb eredményt érte el. Úgy véli, hogy egy újfajta
szemléletet próbálnak bevinni a rendőri munkába, mely meghozza az eredményét. Ezek
között a legfontosabb elem az, hogy széles körben megpróbáljanak együttműködni
mindenkivel. Most is folyik képzés, a hivatásos vadászokat képzik, majd elkezdik a mezőőrök
képzését, hiszen azt gondolják, hogy ha kiképezik ezeket az embereket, annyival többen
vannak a rendőri szakmában. Ha ők jogszerű és szakszerű intézkedésekre képesek, akár egy
mezőőr, akár egy halőr vagy akár egy erdész, akkor annyival nagyobb a rendőrség létszáma.
74

Ugyanígy vannak a polgárőrökkel és az önkormányzatokkal, mert közbiztonságot nem lehet
csak összefogás mellett elérni. Megköszönte a segítséget és bízik abban, hogy a 2014. évet is
ilyen eredmények mellett tudják zárni.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Megköszönte a Megyei Rendőrfőkapitánynak a tájékoztatását. Bízik abban, hogy hasonló
eredményességgel vagy még jobb eredménnyel fognak továbbra is együttműködni. Jó
egészséget és sok sikert kívánt a további feladataikhoz.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
106/2014. (IV.24.) Kt. sz.
határozata
a „Tiszavasvári város 2013. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés
elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetőjének a - „Tiszavasvári város
2013. évi közrend- közbiztonságáról” szóló - éves jelentését megtárgyalta és a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Rendőrkapitányság
vezetőjét a hozott döntésről.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (15.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kató Attiláné köztisztviselő

Kató Attiláné témafelelős szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy kimaradt az előterjesztésből egy fontos lépés, még pedig
az, hogy nem Paronai János rendőrkapitány kereste meg az önkormányzatot és kérte a
támogatást, hanem egy magánbeszélgetés kapcsán vetődött fel és Dr. Fülöp Erik polgármester
úr megkérdezte, hogy nincs-e szükségük bizonyos eszközökre, amivel a munkájukat segíteni
tudnák. Ennek hatására reagált a kaptány úr és összeírta azokat az eszközöket, melyekre a
jövőben szükségük lenne. Polgármester úr úgy döntött, hogy nem az eszközök
megvásárlásával, hanem pénzügyi segítséggel támogatja a helyi kapitányságot. Azért döntött
a pénzügyi támogatás mellett, mert az eszközök megvásárlásával azok az önkormányzat
állományába kerülnének, mely után adót kellene fizetni, valamint az eszközök az
önkormányzatnál lennének nyilvántartásba és leltárba véve. Tehát ezért is döntött a
polgármester úr a 350.000 forint támogatás mellett, mellyel segíti a rendőri munkát. A
támogatás elszámolási határideje a támogatási szerződésben megfogalmazottak szerint 2015.
január 31.
Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
107/2014. (IV.24.) Kt. sz.
határozata
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Rendőrkapitányság
támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Kinyilatkozza, hogy 2014-ben 350.000,-Ft-tal kívánja támogatni a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendőr-főkapitányságon keresztül a Tiszavasvári Rendőrkapitányságot, a munkájukat
elősegítő eszközök beszerzése céljából.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2014. május 30.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Felkéri a jegyzőt, tegyen javaslatot a költségvetési rendelet módosítására a szükséges fedezet
biztosítása érdekében.
Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző
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Tárgy (16.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a térfigyelő kamerák helyeinek kijelöléséről és a
közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó
együttműködési megállapodás elfogadásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
A beszámolóból is kitűnik, hogy jelenleg már 7 darab térfigyelő kamera került elhelyezésre a
városban. Ezért megkérdezte, hogy hol és ki figyeli azokat, hiszen a Szentmihály téren
folyamatos randalírozások vannak, melyeket a kamera segítségével be lehetne azonosítani, a
köznyugalom megzavarásának elkerülése érdekében.
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője:
Válaszul elmondta, hogy adatvédelmi szempontból főként a Tiszavasvári
Rendőrkapitányságon került elhelyezésre a központi szerver egy része, illetve a kamerák
képei is oda futnak be. Adott esetben a megelőzést, illetve a felderítést elősegíti egyes
területekről, valamint a jogsértéseket eltereli más irányba. Tudomása szerint az
önkormányzatnak és a képviselő-testületnek is elhatározása, hogy ezeket a térfigyelő kamera
rendszereket bővítsék, mely nagy részben segítené a járőr útirány megtervezését. Tekintettel
arra, hogy a polgárőr törvény kifejezetten engedi azt, hogy a polgárőrség is figyelje a
kamerákat és lehetősége szerint a nap 24 órájából legalább a felét, negyedét állandó, élő
erővel figyelnék meg, hiszen csak akkor tudnak azonnal reagálni egy szabálysértésre vagy egy
gyanús körülményre. Adatvédelmi szempontból egy 3 napos megőrzési időt ír le a törvény.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az észlelés és a bejelentés között akár több nap is eltelhet.
Mindenképpen azt tervezik, hogy saját erőből és a polgárőrség bevonásával figyelnék ezeket a
közterületi kamerákat.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Megkérdezte, hogy az eddigi felvételek már rögzítésre kerültek-e, ha igen, akkor azokat le
lehet-e ellenőrizni.
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője:
A 7 darab kamera működőképes, mely 3 napos megőrzési idővel működik. Amennyiben
bűncselekmény elkövetése jut a rendőrség tudomására az adott területen, vagy bármilyen
jogsértő cselekmény, abban az esetben az adott területnek a felvétele lementésre és
kielemzésre kerül. Ha nincs rajta semmi, akkor sajnos nem tudnak azzal mit kezdeni, de
természetesen a kamerák működnek.
Balázsi Csilla képviselő:
Tehát, ha nincs jelzés, akkor ezeket a felvételeket nem nézi meg senki.
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Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője:
Jelen pillanatban úgy van kialakítva, hogy van egy szolgálat irányítóparancsnok, aki ügyeleti
szolgálatot lát el, de mindezek mellett egyéb teendői is vannak. Tehát mellette van a 7 darab
kamerának a képe egy monitoron. Jelenleg az állandó megfigyelést nem tudja ellátni,
tekintettel arra, hogy más feladatot is kell végeznie, de folyamatosan felügyel. Ha olyan
jogsértő cselekményt észlel, akkor természetesen szól és intézkedik. Amennyiben nem észlel
jogsértő cselekményt és véletlenül mégis történik, csak nem azt a feladatot látta el, akkor
tudnak csak a kamera rendszerrel foglalkozni, hogy ha a rendőrség felé bejelentés érkezik,
lehetőség szerint ebbe a 3 napba, hiszen utólagosan már nem tudnak vele mit kezdeni.
Balázsi Csilla képviselő:
Megjegyezte, hogy a kérdést azért vetette fel, mert a lakosság felelőssége is óriási ebben az
ügyben. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha bárki jogellenes cselekményt észlel, akkor azonnal
jelezze a kapitányságon.
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője:
Az állampolgároknak még nagyobb felelőssége van onnantól kezdve, hogy ha a kapitányságra
beszólnak, akár névtelenül is. Megjegyezte, hogy már több alkalommal is elmondta, hogy
nem kell a rendőrségnek nevet diktálni, csak annyit szükséges mondani, hogy pontosan hol
történt a jogsértő cselekmény és az adott kamerarendszer rögzíti, mely adott esetben még
mozgatható is, mert lesznek olyan kamerák, amelyek 360°-ban mozgathatóak lesznek, mely
tud majd nagyítani, felveszi a jogsértő cselekményt, a kolléga pedig tudja küldeni az
intézkedőt.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2014. (IV.24.) Kt. számú
határozata
A térfigyelő kamerák helyeinek kijelöléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. tv. 42.§-a értelmében az alábbi határozatot hozza:
1. A Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője előterjesztésére Tiszavasvári településen a
közterületen elhelyezésre kerülő térfigyelő kamerák helyszínét az alábbiak szerint jelöli ki:
Bercsényi - Bethlen Gábor u. kereszteződése
Erdő u. –Kiss u. kereszteződése
Szentmihály tér
Városháza tér
Garami Ernő u. (Múzeumkert)
Kabay János u. (vasúti rakodó terület, orvosi rendelő)
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1 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
1 db kamera

Vasvári Pál u. 47. sz.
Erdő-Fehértói u. kereszteződése
Katona-Kiss u. kereszteződése
Katona-Széles u. kereszteződése
Vörösvári u.
Madách-Széles u. kereszteződése
Nagy Sándor –Tolbuchin – Temető u. kereszteződés
Szilágyi-Tolbuchin u. kereszteződés
Bajcsy-Petőfi-Vásártér u. kereszteződés
Kinizsi u. vége
Bocskai u. vége
Petőfi-Hősök-Gépállomás u. kereszteződés
36-os számú főútvonal Széles u. kereszteződés
Kossuth-Ifjúság-Kinizsi u. kereszteződés
Kossuth u. posta előtti szakasza
36-os számú főút Bocskai u. kereszteződés
Attila tér- Báthori u. kereszteződés
Szilágyi-Vasvári Pál u. kereszteződés
Vadvári Pál-Déryné u. kereszteződés
Határidő: folyamatosan

1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
3 db kamera
1 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
2 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

2. Felkéri a polgármestert gondoskodjon a térfigyelő rendszer működési területén
figyelmeztető tábla elhelyezéséről.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Ezután Sipos Ibolya alpolgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2014. (IV.24.) Kt. számú
határozata
közterületi térfigyelő kamera rendszer működtetésére vonatkozó együttműködési
megállapodás elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. tv. 42.§-a értelmében az alábbi határozatot hozza:
1. Kinyilatkozza hogy Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévő videokamerás
térfigyelő kamerarendszer működtetéséről a Tiszavasvári Rendőrkapitánysággal közösen
kíván gondoskodni, ennek érdekében együttműködési megállapodást kötnek.
2. Az együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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109/2014.(IV.24.) Kt. sz. határozat melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
közterületi térfigyelő kamera rendszer működtetésére
mely létrejött egyrészről:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám
(képviselője: Dr. Fülöp Erik polgármester)
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről:
Tiszavasvári Rendőrkapitányság
4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 9. szám
(képviselője: Paronai János r. alezredes, kapitányságvezető)
(a továbbiakban: Rendőrkapitányság)
együttesen: Felek között az alulírott napon, az alábbi feltételek szerint:
I.
Preambulum:
1. Tiszavasvári városban a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a bűnfelderítés, a
közbiztonság, a közrend, a gyermek-és ifjúságvédelem, a baleset megelőzés, a
vagyonvédelem, valamint tulajon védelme érdekében a Felek az Önkormányzat tulajdonában
lévő videokamerás térfigyelő kamerarendszer (továbbiakban: térfigyelő) alkalmazásával
kapcsolatban együttműködnek. Felek jelen együttműködési megállapodást a Rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 2. § (2) bekezdésében és 42. §-ában,
valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V.17.) ORFK
utasításban (továbbiakban: ORFK utasítás) foglaltak figyelembe vételével kötik meg.
II.
Rendőrkapitányság kötelezettségvállalásai
2. A térfigyelő rendszer központi kezelői helyisége a Rendőrkapitányság, Tiszavasvári, Kabay
J. u. 9. szám alatti szolgálatirányítói helyiségében kerül kiépítésre, és innen nyeri
áramellátását is.
3. A Rendőrkapitányság gondoskodik a térfigyelő rendszer által közvetített képek folyamatos
figyelemmel kíséréséről és az ezek alapján szükségessé váló rendőri intézkedések
haladéktalan kezdeményezéséről, illetve megtételéről.
4. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy a közvetített képek figyelésével jogszabályi
előírásoknak megfelelően olyan személyt bíz meg, aki a feladatok ellátáshoz megfelelő
szakmai ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik, képes a szükségessé váló intézkedések
azonnali kezdeményezésére.
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5. A térfigyelő szolgálat működtetésével kapcsolatos tevékenység koordinálásáért,
irányításáért és ellenőrzéséért, valamint a feladatok végrehajtásáért a Rendőrkapitányság,
Rendészeti Osztályának vezetője a felelős.
6. A Rendőrkapitányság a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezet szabályozó eszközök
rendelkezéseit a térfigyelő rendszer működtetése során betartja.
7. A Rendőrkapitányság – összhangban az ORFK utasítással – a térfigyelő rendszer által
rögzített felvételekhez, az arra törvényileg feljogosított szervek és személyek hozzáférésének
szabályait, illetve az adatszolgáltatások dokumentálásának rendjét kidolgozza. Egyben
vállalja azt is, hogy a rendszer központi helyiségébe történő belépés az ott tartózkodás
szabályait meghatározza.
8. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy a térfigyelő rendszer meghibásodásáról, a karbantartás
szükségessé válásáról értesíti az Önkormányzatot. A nem rendeltetésszerű használatból eredő
károk megtérítéséért a Rendőrkapitányságot terheli felelősség.
9. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy az Önkormányzat részére évi rendszerességgel
jelentést készít a térfigyelő rendszer működési területén ismertté vált bűncselekmény típusok
számának alakulásáról.
III.
Önkormányzat kötelezettségvállalásai
10. Az Önkormányzat vállalja a térfigyelő rendszer (és a működést biztosító alépítmények)
karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokat, valamint az üzemeltetés során felmerülő
valamennyi költséget.
11. Az Önkormányzat vállalja (Felek közötti egyeztetés alapján) jogszabályi előírásoknak
megfelelően a térfigyelő rendszer működési területén figyelmeztető feliratok elhelyezésének
költségét.
12. Az Önkormányzat vállalja a Rendőrkapitányság intézkedése alapján, a rendszert kezelő,
és a rendőrség hivatásos állományában lévő személyek részére a feladat ellátáshoz, valamint a
rendszer működtetéséhez szükséges oktatás megszervezését.
IV.
Záró rendelkezések
13. Felek, a megállapodás 1. pontjában foglalt célok érdekében a térfigyelő rendszer
fejlesztése, bővítése során együttműködnek.
14. Az együttműködési megállapodást bármelyik fél indoklás nélkül, a másik félhez intézett
előzetes írásbeli nyilatkozat alapján, 30 napos határidővel felmondhatja. A megállapodás
módosítása csak írásban történhet. A Felek a megállapodás megszűnése esetén kötelesek
egymással elszámolni. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal az
együttműködési megállapodást írásban felmondani, amennyiben a másik fél valamely
kötelezettségét súlyosan megszegi és a jogszerűtlen magatartást kifejezett írásbeli felszólítás
ellenére sem szünteti meg a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül.
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15. Jelen megállapodást Felek 2014. április 25. napjától kezdődő 10 éves határozott
időtartamra kötik.
16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Felek, a kapcsolódó
jogszabályok alapján járnak el, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény vonatkozó szabályaira.
17. A megállapodásból eredő esetleges jogvita eldöntésére a Felek a Nyíregyházi Járás
Bíróság illetékességét kötik ki.
18. Felek az Rtv. 42. § (3) bekezdés, valamint az ORFK utasítás 71. pontja alapján a
megállapodást a Rendőrség internetes honlapján közzéteszik, továbbá vállalják a
tömegtájékoztatási eszközök útján való tájékoztatást is a megállapodásban foglaltakról.
19. Jelen megállapodás 3 példányban készült, az egyes példányok 3 oldalból állnak.
20. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után írják alá.
Tiszavasvári, 2014. április „ „.

…………………………………
Tiszavasvári Rendőrkapitányság
Paronai János r. alezredes
kapitányságvezető

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

Hozzászólások:
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője:
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság állományának a nevében megköszönte a képviselő-testület
és az önkormányzat felajánlását és támogatását. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy olyan
eszközökre fogják költeni, amely a közt fogja szolgálni a munkájuk során.
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500
Fax.: 42/275-000
E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

MEGHÍVÓ
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban
biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet
2014. április 24–én (csütörtök) 14:00 órára
összehívom, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)
Napirend előtt:
-

Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

-

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

NAPIRENDI JAVASLAT:
1. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Bundáné Badics Ildikó jegyző
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető
minősített többség (7 fő képviselő)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló
37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Bundáné Badics Ildikó jegyző
Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető
minősített többség (7 fő képviselő)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Humán Bizottság

3. Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről.
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető
egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Humán Bizottság

4. Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és
könyvvizsgálói jelentéséről.
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető
egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

5. Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről szóló
beszámolóról.
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető
egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról.
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető
egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

7. Előterjesztés „Tiszavasvári Város 2013. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves
értékelő jelentés elfogadásáról.
Előadó:

Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője
Kató Attiláné köztisztviselő
egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatásáról.
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Kató Attiláné köztisztviselő
egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

9. Előterjesztés a térfigyelő kamerák helyeinek kijelöléséről és a közterületi térfigyelő
kamerarendszer
működtetésére
vonatkozó
együttműködési
megállapodás
elfogadásáról. (2 határozat-tervezet)
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető
egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

10. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett tevékenységéről.
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Kató Attiláné köztisztviselő
egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

11. Előterjesztés az egészségügyi feladatkiszervezés megvizsgálásának eredményéről.
(LEVENNI NAPIRENDRŐL.)
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető
egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Humán Bizottság

12. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetőjének második ciklusra
történő megbízásáról.
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő
egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Humán Bizottság

13. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési
jogának átadásáról.
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő
egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

14. Tájékoztató az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2013.évi munkájáról szóló
beszámolóról.
Előadó:
Témafelelős:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Kató Attiláné köztisztviselő

15. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
16. Előterjesztés az „Év Közalkalmazottja” Kitüntető Díj odaítéléséről.
Előadó:
Témafelelős:
Szavazati arány:
Véleményezi:

Dr. Fülöp Erik polgármester
Kató Attiláné köztisztviselő
minősített többség (7 fő képviselő)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Tiszavasvári, 2014. április 18.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Melléklet: Iktatószám: 1551-4/2014.
A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester
Az előterjesztést készítette: Aleváné Siteri Éva köztisztviselő
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság

Hatáskör

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Tiszavasvári, 2014. április 18.

Aleváné Siteri Éva
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
Tel.: 42/520-500

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Fax.: 42/275-000 E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

JELENTÉS
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:
15/2013. (I.31.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosítására irányuló, Alfa Fish Kft. által benyújtott kezdeményezéshez
való csatlakozásról döntött. A határozatról tájékoztatta a kérelmezőket és a megbízott
tervezőt. A polgármester a településtervezési szerződést a megbízott tervezővel aláírta, illetve
a településrendezési szerződés a kérelmezőkkel aláírta.
33/2013. (I.31.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a Révai József utca egy szakaszának egyirányúsítására vonatkozó
kérelemről döntött. A tájékoztatás a kérelmezők és lakosság részére megtörtént. A közúti
jelzőtáblák ki lettek helyezve.
68/2014. (III. 13.) Kt. számú határozat, 69/2014. (III. 13.) Kt. számú határozat:
A határozatok a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtásáról
szólnak. A támogatás iránti igények határidőben benyújtásra kerültek a Magyar Államkincstár
részére.
72/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
A testület elfogadta a Védőnői Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyről
tájékoztattam az érintetteket.
75/2014. (III.27.) Kt. számú határozat:
Ezen határozatával a testület jóváhagyta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatal Szociális Hatóság és Ellenőrzési Osztálya által 2013. november 3án lefolytatott SZ-C-01/00073-54/2013. ügyiratszámú jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok
pótlására szolgáló Intézkedési Tervet, melyet megküldtem az ellenőrző szerv részére.
85/2014. (III.27.) Kt. számú határozat:
A határozat a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról szól, melyről tájékoztattam a Tűzoltóság parancsnokát.
86/2014. (III.27.) Kt. számú határozat:
A Vasvári Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzata került elfogadásra fenti
határozattal. Az Szmsz mellékletét képező hirdetési tarifák változásáról a jegyző értesítette az
érintetteket.

88/2014. (III.27.) Kt. számú határozat
A testület 2014. július 31. napjáig meghosszabbította az orvosi ügyelet ellátására vonatkozóan
a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződést. Az egységes
szerkezetbe foglalt szerződést aláírtam.
207/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv
leírásának Moravszki György Zsolt és a Tiszamelléki Mélyépítő Kft. által kezdeményezett
módosításáról döntött. A Településszerkezeti Terv módosult a Nyírségterv Kft. által 9/2011.
Tsz.-on készített dokumentáció szerint a Tiszavasvári, Dózsa György, Petőfi, Táncsics utcák
által lehatárolt terület egy tömbje gazdasági szolgáltató övezetre módosult (GKSZ-3).
208/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv
leírásának Tisermix Kft. által kezdeményezett módosításáról döntött. A Településszerkezeti
Terv módosult a Nyírségterv Kft. által 1/2012. Tsz.-on készített dokumentáció szerint a
Tiszavasvári, 0300/6 helyrajzi számú ingatlan különleges mezőgazdasági övezetre módosult
(Kmü-1).
211/2013. (VIII.01.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének
eldöntéséről, a Ferment Hungary Kft. által kezdeményezett eljárás tekintetében döntött. A
Tiszavasvári, 0301/14 helyrajzi számú út egy részének leszüntetésével, valamint magánút
kialakításával kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatot nem kellett készíteni, így a tájékoztatás
megtörtént a HÉSZ módosításáról.
212/2013. (VIII.01.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú „Tiszavasvári Város
belterületi vízrendezése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
hozott döntést. A testület a közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát elfogadta. A
polgármester az ajánlattételi felhívást és a dokumentációkat megküldte az ajánlattevők
részére, ezt követően az eljárás eredményéről tájékoztatta a Képviselő-testületet.
228/2013. (IX.12.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv
leírásának módosításáról döntött. A Településszerkezeti Terv módosult a Nyírségterv Kft.
által 71/2012. Tsz.-on (T-2.b jelű) készített dokumentáció szerint a Tiszavasvári, 0759/14,
:/15, :/31 és :/32 helyrajzi számú ingatlanok különleges mezőgazdasági övezetre (Kmü),
valamint (Ev) védelmi rendeltetésű erdőterületre módosult.
232/2013. (IX.12.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatal Közbeszerzési szabályzatának megalkotásáról döntött. A közbeszerzési szabályzatot e
határozat mellékletének tartalmával elfogadta, ezzel egyidejűleg a 293/2012. (XII.12.) Kt.
számú határozatot hatályon kívül helyezte.
242/2013. (IX.30.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének
eldöntéséről, az Olasz István által kezdeményezett eljárás tekintetében hozott döntést. A

beérkezett szakhatósági állásfoglalások tartalmát figyelembe véve nem kellett a környezeti
hatásvizsgálatot elkészíteni, így a tájékoztatás megtörtént a HÉSZ módosításáról.
243/2013. (IX.30.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú „Tiszavasvári Város
belterületi vízrendezése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásra beérkezett
ajánlatok érvényességéről döntött. A polgármester az ajánlattevők értesítését elvégezte, az
érvényes ajánlatot tevőkkel a tárgyalást lefolytatta, illetve a közbeszerzési eljárás
eredményéről szóló dokumentációt a testület elé terjesztette.
244/2013. (IX.30.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a Központi Orvosi Rendelő utcafronti nyílászáróinak cseréjéről döntött.
A polgármester a szerződést megkötötte a CZI-VÉ Kft-vel, megrendelte a falazási, vakolási,
festési és színezési munkálatokat a Városi Kincstártól. A döntésről tájékoztatta az
ajánlattevőket. A jegyző a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása során javasolta: a 9db
műanyag nyílászáró gyártására és beszerelésére a fedezet biztosítását.
250/2013. (IX.30) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosítására irányuló, a VASÉP Vasipari Kft. által kezdeményezett
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról hozott döntést. A polgármester a
beérkezett szakmai állásfoglalásokat megküldte a megbízott főépítésznek, az ezek alapján
elkészült dokumentációt pedig megküldte az Állami Főépítésznek végső szakmai
véleményezésre.
251/2013. (IX.30.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének
eldöntéséről, a VASÉP Vasipari Kft. által kezdeményezett eljárás tekintetében döntött. A
beérkezett szakhatósági állásfoglalások tartalmát figyelembe véve a Tiszavasvári, Nánási u. 2.
szám alatti, 0283/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolás módosításának várható környezetre
gyakorolt hatása nem jelentős, így nem szükséges a környezeti hatásvizsgálat elkészítése.
255/2013. (X.03.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú „Tiszavasvári Város
belterületi vízrendezése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
hozott döntést. A szerződés megkötésre került az RDDC Kft.-vel és az ajánlattevők értesítése
is megtörtént.
265/2013. (X.24.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosítására irányuló, Aranyosi Tamás által benyújtott kezdeményezésről
hozott döntést. A polgármester a településrendezési szerződés a kérelmezővel, a
településtervezési szerződést pedig a megbízott tervezővel egyaránt aláírta.
281/2013. (XI.24.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv
leírásának Csomós Zsolt és Virág Imre által kezdeményezett módosításáról döntött. A
Településszerkezeti Terv módosult a Nyírségterv Kft. által 49/2012. Tsz.-on készített
dokumentáció szerint, Tiszavasvári, Lónyai-Vörösmarty-Petőfi-Zalka utcák által lehatárolt
terület egy tömbje kereskedelmi, gazdasági szolgáltató övezetre módosult (GKSZ-3).

295/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat:
A Képviselő-testület a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének
eldöntéséről, a Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett eljárás tekintetében hozott
döntést. A beérkezett szakhatósági állásfoglalások tartalmát figyelembe véve a Tiszavasvári,
0424/28 helyrajzi számú ingatlanra előírt általános mezőgazdasági terület övezet
megváltoztatásával a Helyi Építési Szabályzat módosításának várható környezetre gyakorolt
hatása nem jelentős, így nem szükséges a környezeti hatásvizsgálat elkészítése.

Tiszavasvári, 2014. április 18.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2014. (IV.24.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:
15/2013. (I.31.)
33/2013. (I.31.)
68/2014. (III. 13.)
72/2014. (III. 27.)
75/2014. (III.27.)
85/2014. (III.27.)
86/2014. (III.27.)
88/2014. (III.27.)
207/2013. (VII.25.)
208/2013. (VII.25.)
211/2013. (VIII.01.)
212/2013. (VIII.01.)
228/2013. (IX.12.)
232/2013. (IX.12.)
242/2013. (IX.30.)
243/2013. (IX.30.)
244/2013. (IX.30.)
250/2013. (IX.30)
251/2013. (IX.30.)
255/2013. (X.03.)
265/2013. (X.24.)
281/2013. (XI.24.)
295/2013. (XI.28.)

Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat

ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása

Melléklet:

-------

Az előterjesztés előadója:

Bundáné Badics Ildikó jegyző

Az előterjesztés témafelelőse:

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Az előterjesztés ügyiratszáma:

11868/2014.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 3. sz. melléklet 2.2.4. pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
Gáll Antalné Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezetője, mint a Városi Piac üzemeltetője

kozetkeztetes@tvasvari.hu,
gallantalne@freemail.hu

Egyéb megjegyzés:
………………………………….……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
Tiszavasvári, 2014. április 17.

Gazdagné dr. Tóth Marianna
témafelelős
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T I S ZA V A S V Á R I V Á R O S J EG Y ZŐ J ÉTŐ L
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez A vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az új jogszabályszerkesztésről szóló
jogszabályoknak megfelelően 25/2010. (XI.3.) rendeletével alkotta meg a vásárokról és
piacokról szóló rendeletét.
A rendeletet legutóbb tavaly júniusban módosította a testület (22/2013.(VI.28.)
önkormányzati rendelet) a nyitvatartási idejével kapcsolatban, ugyanis a kedd mint piacnap
kikerült a rendeletből.
Jelen előterjesztés elkészítését a lentiekben kifejtettek indokolják. Az átláthatóság és
egyszerűbb nyomon követés miatt nem a rendelet módosítását javaslom, hanem új egységes
szerkezetű rendelet megalkotását.
A rendelet megalkotásának indokai az alábbiak:
- a piac üzemeltetője változtatni kíván a piaci helyhasználati díjtételein, mely a rendelet
mellékletét képezi,
- a rendelet 5.§-a tartalmazza azt, hogy a piacon az árusok a helypénz illetve
helyhasználati díj megfizetése esetén árusíthatnak az adott területen. Ezt a §-t
javaslom kiegészíteni az alábbiakkal: „A piacon árusítók a részükre kijelölt
árusítóhelyet és annak nagyságát az üzemeltető engedélye nélkül nem változtathatják
meg.”,
- a 6.§ (2) bekezdése alapján a napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig a
helypénzjegy jogosít. Helypénzjegy a gyakorlatban nincs, így ezt a mondatot az
alábbira javaslom módosítani: „Napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig a
nyugta vagy a számla jogosít.”
- A 6.§ (5) bekezdésében és a 7§-ban szintén helypénzjegyre történő utalás található,
melyet fentebb hivatkozottak alapján „nyugtára vagy számlára” szövegrészre javaslok
módosítani.

A jelenlegi díjtételek az alábbiak:
1. Napi helyhasználat után fizetendő díj (helypénz) mértéke:
1.1. Helyhasználat (csak az igénybevett terület után): 150 Ft/m2/nap
1.2. Asztalfoglalás (az igénybevett területtel együtt): 200 Ft/m2/nap
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2. Havi időtartamra szóló helyhasználat után fizetendő díj (helyhasználati díj) mértéke:
2.1. Helyhasználat (csak az igénybevett terület után): 150 Ft/m2/hó
2.1. Asztalfoglalás (az igénybevett területtel együtt): 200 Ft/m2/hó
A felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Megjegyezni kívánom, hogy fenti díjak a díjtételek maximumát jelölik, de a piac üzemeltetője
a gyakorlatban fenti díjtételektől alacsonyabbat alkalmazott.
Köztudomású, hogy a városi piac megszépült, fedett rész is kialakításra került, ennek
következtében sokkal kultúráltabb, szebb képet mutat. Ez a változás indokolttá teszi a
helypénz kisebb mértékű emelését. Továbbá néhány árus gépkocsiról, gépkocsiból is árusít,
melyre vonatkozóan jelenleg nincs külön díjtétel meghatározva a rendeletben.
A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.)
EüM rendelet 7.§ bekezdése szerint:
„(1) Az árusok járműveinek elhelyezésére szolgáló gépkocsi-parkolóhelyeket a vásár, piac,
vásárcsarnok területén kívül kell kialakítani.
(2) Ha a vásáron, piacon járműről, mozgóboltból történő árusítást engedélyeznek, úgy
erre a célra külön területet kell kijelölni.”
Fentebb hivatkozott Eüm. rendelet alapján gépjárműnek a piac területén történő tárolására
nincs lehetőség, azonban az arról vagy abból történő árusításra igen, amennyiben erre külön
terület van kijelölve. A kijelölésről a piac üzemeltetője gondoskodik, és az így kijelölt
területrészre irányítja az árusokat.

A módosítás következtében elfogadásra javasolt díjtételek az alábbiak:
1. Napi helyhasználat után fizetendő díj (helypénz) mértéke:
1.1. Asztalfoglalás a fedett részen (az igénybevett területtel együtt): 200,-Ft/m
1.2. Asztalfoglalás (az igénybevett területtel együtt):
160,-Ft/m
1.3. Helyhasználat (az igénybevett terület után):
140,- Ft/m2
2. Havi időtartamra szóló helyhasználat után fizetendő díj (bérleti díj) mértéke:
2.1. Asztalfoglalás a fedett részen:
200,- Ft/m/hó
2.2. Asztalfoglalás:
160,- Ft/m/hó
2.3 Helyhasználat (az igényelt terület után): 140,- Ft/m2/hó
3. Gépjárműről történő árusítás után fizetendő díj (helypénz) mértéke:
3.1. Tehergépjárműből történő értékesítés:
800,-Ft/gépjármű/alkalom
3.2. Személygépkocsiból történő értékesítés:
500,-Ft/gépjármű/alkalom
3.3. utánfutóról történő értékesítés:
300,-Ft/gépjármű/alkalom
A felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.
A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
Fentiek alapján a rendeletmódosításnak a várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A piacon a
fedett árusítóhelyek
kialakításával történő megújulással komfortosabb körülmények között kerülhet sor az áruk
értékesítésére. A magasabb színvonalú körülmények indokolttá teszik a piaci díjtételek
emelését, mely nem egy kirívóan magas növelés, így az árusok köreiben várhatóan
elfogadásra kerül.
Környezetei és egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek nincs környezetei és
egészségi hatása.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetnek nincs adminisztratív
terheket befolyásoló hatása.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogszabálynak mindig a valós állapotokat
kell tükrözne, így vált indokolttá új egységes szerkezetű rendelet megalkotása.
Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jelenlegi
feltételeken felül többletet nem igényel.

Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a
jogszabály előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak
és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban
ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.

A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás:
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az
önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni.
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Fentiekre tekintettel a rendelet hatálybalépésének időpontjaként 2014. június 1. napját
javaslom.
Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a
kiküldött rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Tiszavasvári, 2014. április 17.

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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Rendelet-tervezet
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
.../2014. (……….) önkormányzati
rendelete
a vásárokról és piacokról
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.2.4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában
lévő piacra.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed piacon értékesítő tevékenységet végzőkre, a piac
területén tartózkodókra, a piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra.
2. §
A piac helye: A Vágóhíd utcai piactér.
3. § A piac nyitvatartási ideje: csütörtök, vasárnap 05.00 és 12.00 óra között. Ezen túl, igény
esetén, a hét bármely más napján is tartható piac.
4. § (1)
A piacon alkalmazott díjakat a piac üzemeltetője legfeljebb a jelen rendeletben
meghatározott mértékig terjedően, saját hatáskörében állapítja meg. Az üzemeltető köteles az
általa érvényesített díjtáblázatot a piac területén jól látható helyen kifüggeszteni.
(2) A piacon alkalmazható helypénz, és helyhasználati díj maximált mértékét e rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
5. § (1) A piacon az árusok és szolgáltatók helypénz, illetve folyamatos és állandó helyhez
kötött helyhasználat esetén, a helypénz megfizetésén túl helyhasználati díj megfizetése esetén
árusíthatnak, szolgáltathatnak.
(2) A piacon árusítók a részükre kijelölt árusítóhelyet és annak nagyságát az üzemeltető
engedélye nélkül nem változtathatják meg.
6. § (1)
A napi helypénz, és a helyhasználati díj kiszabásának alapja az elfoglalt terület
nagysága. A négyzetméterenként fizetendő díj szempontjából minden megkezdett
négyzetméter egésznek számít.
(2) Napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig a nyugta vagy számla jogosít.
(3) A helyhasználati díj megfizetése csak a meghatározott nagyságú terület igénybe vételére
ad lehetőséget, a tényleges helyfoglalás esetén a helypénz is meg kell fizetni.
(4) Ha a helyhasználati engedély kiadása a hónap első felében történik, akkor egész havi, ha a
hónap 15. napja után történik, félhavi helyhasználati díjat kell a tárgyhónapra vonatkozóan
megfizetni.
(5) Ha az árus, vagy szolgáltató a helyhasználatra jogosító napi nyugtát vagy számlát
bármilyen okból felmutatni nem tudja, a piacon való árusítása érdekében a díjat újból köteles
megfizetni.
(6) A helyhasználati díjat az árusító hely használatáért a helyhasználati engedéllyel
rendelkezőnek akkor is meg kell fizetnie, ha az árusítás időlegesen szünetel.
7. § A helyhasználati engedély, és a napi nyugta vagy számla másra nem ruházható át.
8. § (1) Ez a rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló 25/2010. (XI.3.) önkormányzati rendelet.
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(3) Jelen rendelet más jogszabályokban „Piacrendelet” rövidített elnevezéssel idézhető.
Tiszavasvári, 2014. április 24.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2014. április 25-én
Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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1. melléklet a …./2014. (……….) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ
VÁROSI PIACON ALKALMAZHATÓ DÍJTÉTELEKRŐL
1. Napi helyhasználat után fizetendő díj (helypénz) mértéke:
1.1. Asztalfoglalás a fedett részen (az igénybevett területtel együtt): 200,-Ft/m
1.2. Asztalfoglalás (az igénybevett területtel együtt):
160,-Ft/m
1.3. Helyhasználat (az igénybevett terület után):
140,- Ft/m2
2. Havi időtartamra szóló helyhasználat után fizetendő díj (bérleti díj) mértéke:
2.1. Asztalfoglalás a fedett részen:
200,- Ft/m/hó
2.2. Asztalfoglalás:
160,- Ft/m/hó
2.3 Helyhasználat (az igényelt terület után): 140,- Ft/m2/hó
3. Gépjárműről történő árusítás után fizetendő díj (helypénz) mértéke:
3.1. Tehergépjárműből történő értékesítés:
800,-Ft/gépjármű/alkalom
3.2. Személygépkocsiból történő értékesítés:
500,-Ft/gépjármű/alkalom
3.3. utánfutóról történő értékesítés:
300,-Ft/gépjármű/alkalom
A felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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A vásárokról és piacokról szóló …/2014. (…..) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2010. (XI.3.) rendeletével alkotta
meg a vásárokról és piacokról szóló rendeletét.
A rendelet módosítás indokai az alábbiak:
- a piac üzemeltetője változtatni kíván a piaci helyhasználati díjtételein, mely a rendelet
mellékletét képezi,
- a rendelet 5.§-a tartalmazza azt, hogy a piacon az árusok a helypénz illetve
helyhasználati díj megfizetése esetén árusíthatnak az adott területen. Ezt a §-t
javaslom kiegészíteni az alábbiakkal: A piacon árusítók a részükre kijelölt
árusítóhelyet és annak nagyságát az üzemeltető engedélye nélkül nem változtathatják
meg,
- a 6.§ (2) bekezdése alapján a napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig a
helypénzjegy jogosít. Helypénzjegy a gyakorlatban nincs, így ezt a mondatot az
alábbira javaslom módosítani: Napi helyhasználatra a piac nyitásától zárásáig a nyugta
vagy a számla jogosult.
- A 6.§ (5) bekezdésében és a 7-ban szintén helypénzjegyre történő utalás található,
melyet fentebb hivatkozottak alapján nyugtára vagy számlára javaslok módosítani.
Az átláthatóság és egyszerűbb nyomon követés miatt nem a rendelet módosítása, hanem új
egységes szerkezetű rendelet megalkotása született meg.
2. Részletes indokolás
1.-3.§
Ezen §-okban a rendelet hatálya, a piac helye és nyitva tartása került rögzítésre.
4-7.§
A piac használatárét fizetendő díjak összege, azok megfizetésének módja került
meghatározásra.
8.§-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a
fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Melléklet: - db
A előterjesztés előadója: Bundáné Badics Ildikó jegyző
Az előterjesztést témafelelőse: Petruskáné dr. Legeza Tímea
Ügyiratszám: 135/2014.
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Humán Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 3. melléklet 2.1.49. pontja
SZMSZ 3. melléklet 3.5.1.14. pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
tiszek@gmail.com

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka
TISZEK Intézményvezető
Dr. Groncsák Andrea
Városi Kincstár Intézményvezető
Csák Józsefné
Városi Kincstár gazdasági vezető

kincstar@tiszavasvari.hu
kincstar@tiszavasvari.hu

Egyéb megjegyzés:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tiszavasvári, 2014. április 16.

Petruskáné dr. Legeza Tímea
témafelelős
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T ISZAVASVÁRI V ÁROS J EGYZŐJÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.)
önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé az alábbiak okán:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évben megalkotta a szociális
igazgatásról és szociális ellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: térítési díj rendelet).
A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján
került sor az alábbiak szerint:
Az Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
a) a fenntartó önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt
települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet
alkot.
Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) – a 88. § (1) bekezdése szerinti
intézmények kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetén
a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési
támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen
költségeinek arányában történő megosztásával.
115. § (9) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján,
tárgyév április 1-jéig kell megállapítani.
2. A térítési díj megállapítására vonatkozó joganyag egyes szabályai:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. Korm. rendelet 3. § (1)
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
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c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.
(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része a hónapok naptári napjainak
számától függetlenül.
(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató,
intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén
épületenként külön-külön is meghatározható.
(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve
kell meghatározni.
(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy
az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás
költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik,
a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.
15. § (1) Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve
b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a)
pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.
(2) A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint
kell megállapítani. A személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

Fentiek alapján:
- A kerekítés szabályait alkalmazni kell a térítési díjak megállapításánál.
- Nappali ellátásnál (idősek) meg kell különböztetni a napközbeni ellátás díját
valamint a napközbeni ellátás és étkeztetés díját.
- Étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni a térítési díjat, míg a
bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra.
- Támogató szolgálatnál gondozási óra helyett szolgálati órára vetítve kell
megállapítani a térítési díjat.
- Az étkeztetésnél a maximális mértékű térítési díj kerül megállapításra, azzal,
hogy a jövedelemkategóriák szerinti kedvezmény a rendelet normatív részében
általánosságban kerül megállapításra
- Az étkeztetés tekintetében differenciálni kell a térítési díjat aszerint, hogy
helyszínen fogyasztással történik az igénybevétel vagy kiszállítással,
- Házi segítségnyújtás személyi segítésnél gondozási óra helyett szolgálati órára
kell vetíteni a térítési díjat.
Mindezek alapján a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató
Központ az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítés díjaira
vonatkozóan megtette javaslatát a Tiszavasvári Városi Kincstárral együtt a rendelet-tervezet
mellékletében foglaltak szerint.
3. A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás:
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az
önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni.
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Tekintettel arra, hogy a rendelet módosítása – a támogató szolgálatra vonatkozóan a fizetési
kötelezettség tekintetében módosítással jár, a hatályba lépés időpontjaként 2014. június 1.
napját javaslom. (A támogató szolgálat esetében a szociális rászorult kategóriában 43
Ft/szállítási km-ről 45 Ft/szállítási km-re, a nem szociálisan rászorult kategóriában 58
Ft/szállítási km-ről 60 Ft/szállítási km-re nőnek a díjtételek.)
5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM
rendelet) rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményről a testületet
tájékoztatni kell.
Az IRM rendelet 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
6. A fentiek alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításának a
várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi
tájékoztatást adom:
1. A módosítás és az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása,
különösen:
1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A támogató szolgálat tekintetében változnak a térítési díjak mértékei, de a minimális
emelkedés miatt nem várható annak kedvezőtlen társadalmi fogadtatása.
1.2. A módosításnak gazdasági hatásával nem számolhatunk.
1.3. A rendelet módosításának költségvetési kihatása:
Az egységes szabályozás nem érinti a költségvetést, mivel a minimális emelkedésből
származó árbevétel nem jelentős.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei:
A környezeti és egészségügyi következmény jelen módosítással és rendeletalkotással érintett
tárgyban nem realizálható.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A módosítás éves szinten nem jelent többletfeladatot az önkormányzati hatósági ügyintézés
előkészítő folyamatában.
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az Szt.-ben lévő felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége
van a szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai vonatkozásában,
azonban azok módosítására vonatkozóan a jogszabály nem ír elő kötelezettséget. Így a
módosítás elmaradása esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
törvényességi észrevétellel nem élhetne.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a
jogszabály előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak
és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban
ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjen.

Tiszavasvári, 2014. április 16.

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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RENDELET TERVEZET
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2014. (……..) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. §
(2) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.49. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet. 3.5.1.14.
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének
kikérésével − a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2.§ Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.

Tiszavasvári, 2014. április 24.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. ………..
Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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1. melléklet a ../2014. (…….) önkormányzati rendelethez
A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok térítési díjairól
A

B

C

D

E

1.

Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja

2.

Szolgáltatás

Székhely/Telephely

Férőhely

Ellátási terület

3.

Idősek otthona
(ápolást, gondozást
nyújtó intézményi
ellátás)
Idősek otthona
Idős ellátásban A, B, E
épületben ellátottak

4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál u. 87.
sz.

122
fő

Magyarország
egész területe

4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál u. 87.
sz.

122
fő

Magyarország
egész területe

3.2

Idősek otthona
Idős ellátásban C, D
épületben ellátottak

4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál u. 87.
sz.

122
fő

Magyarország
egész területe

4.

Fogyatékos személyek
otthona (A, B
épületben)

4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál u. 87.
sz.

98 fő

Magyarország
egész területe

4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál u. 87.
sz.

98 fő

Magyarország
egész területe

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.

30 fő

Tiszavasvári Város
Közigazgatási
területe

3.1

4.1
Fogyatékos személyek
otthona (C, D
épületben)

5.

idősek klubja (nappali
ellátás)

5.1

Napközbeni
tartózkodás

5.2

Napközbeni
tartózkodás és ott
étkezés
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Térítési díj

63.000,Ft/ellátási
hónap;
2.100,Ft/ellátási
nap
64.650,Ft/ellátási
hónap;
2.155,Ft/ellátási
nap
63.000,Ft/ellátási
hónap;
2.100,Ft/ellátási
nap
64.650,Ft/ellátási
hónap;
2.155,Ft/ellátási
nap
0,Ft/ellátási
nap
0,Ft/ellátási
nap
400
Ft.+ÁFA
/ellátási

nap
6.1

Étkeztetés
Helyszínen fogyasztás

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.

Tiszavasvári Város
470
Közigazgatási
Ft+ÁFA/
területe
ellátási nap

6.2

Étkeztetés
Kiszállítás

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.

Tiszavasvári Város
Közigazgatási
területe

7.

Házi segítségnyújtás

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.

8.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.

9.

Támogató szolgáltatás

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.,
4456 Tiszadada,
József Attila u. 4.
sz.,
4440 Tiszavasvári,
Kabay J. u. 23. sz.

10.1

Támogató szolgáltatás
Szállítási tevékenység
Szociálisan rászorulók

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.,
4456 Tiszadada,
8

45 fő

470
Ft.+ÁFA
/ellátási
nap

Tiszavasvári,
0,Tiszalök és
Ft/gondozá
Rakamaz Városok,
si óra
valamint
Tiszaeszlár,
Tiszadada,
Szabolcs és
Szorgalmatos
Községek
közigazgatási
területe
Tiszavasvári,
0,Tiszalök és
Ft/ellátási
Rakamaz Városok,
nap
valamint
Tiszaeszlár,
Tiszadada,
Tiszadob, Tímár,
Tiszanagyfalu,
Szabolcs
Községek
közigazgatási
területe
Tiszavasvári,
Tiszalök,
Tiszaújváros
Városok,
Tiszadada,
Tiszadob,
Szorgalmatos
Községek
közigazgatási
területe
Tiszavasvári,
45,Tiszalök és
Ft/szállítási
Tiszaújváros
kilométer

10.2

esetében

József Attila u. 4.
sz.,
4440 Tiszavasvári,
Kabay J. u. 23. sz.

Támogató szolgáltatás
Szállítási tevékenység
Szociálisan nem
rászorulók esetében

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.,
4456 Tiszadada,
József Attila u. 4.
sz.,
4440 Tiszavasvári,
Kabay J. u. 23. sz.

10.3

Támogató szolgáltatás
Személyi segítés

4440 Tiszavasvári,
Hősök u. 38. sz.,
4456 Tiszadada,
József Attila u. 4.
sz.,
4440 Tiszavasvári,
Kabay J. u. 23. sz.
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Városok,
Tiszadada,
Tiszadob,
Szorgalmatos
Községek
közigazgatási
területe
Tiszavasvári,
Tiszalök és
Tiszaújváros
Városok,
Tiszadada,
Tiszadob,
Szorgalmatos
Községek
közigazgatási
területe
Tiszavasvári,
Tiszalök és
Tiszaújváros
Városok,
Tiszadada,
Tiszadob,
Szorgalmatos
Községek
közigazgatási
területe

60,Ft/szállítási
kilométer

0,-Ft
/szolgálati
óra

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2014. (…….) önkormányzati rendelet
indokolása

1. Általános indokolás
A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján
került sor az alábbiak szerint:
Az Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
a) a fenntartó önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt
települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet
alkot.
A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ az általa
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjaira vonatkozóan megtette
javaslatát a Tiszavasvári Városi Kincstárral együtt, ezek alapján a rendelet melléklete
módosul.
2. Részletes indokolás
1. §
A térítési díj megállapítására vonatkozó joganyag egyes szabályai:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. Korm. rendelet 3. § (1)
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
vetítve kell meghatározni.
(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része
a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.
(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató,
intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén
épületenként külön-külön is meghatározható.
(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve
kell meghatározni.
(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy
az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás
költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik,
a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.
15. § (1) Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve
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b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a)
pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.
(2) A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint
kell megállapítani. A személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A támogató szolgálatra vonatkozóan a fizetési kötelezettség tekintetében változás történik, a
térítési díjak emelkednek.
A szociálisan rászorult kategóriában 43 Ft/szállítási km-ről 45 Ft/szállítási km-re, a nem
szociálisan rászorult kategóriában 58 Ft/szállítási km-ről 60 Ft/szállítási km-re nőnek a
díjtételek.
2. §
A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás:
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az
önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni.
Fentiek miatt a rendelet hatályba lépésének időpontja 2014. június 1. napja.
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya: A 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés
igényléséről
Melléklet: Az előterjesztés előadója: Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó)
Az előterjesztés témafelelőse: Petruskáné dr. Legeza Tímea (témafelelős)
Ügyiratszám: 11246/2014.
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Humán Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 3. melléklet 2.1.49.
SZMSZ 3. melléklet 3.5.1.14.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
Gáll Antalné - Tiszavasvári Város kozetkeztetes@tvasvari.hu
Közétkeztetési Nonprofit Kft. vezetője

Egyéb megjegyzés:
nincs………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2014. április 14.

Petruskáné dr. Legeza Tímea
témafelelős
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T ISZ AV ASVÁRI V ÁROS J EGYZŐJÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Petruskáné dr.Legeza Tímea
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
A 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI
rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak értelmében a települési
önkormányzat az idei évben is támogatást igényelhet a szociális nyári gyermekétkeztetés
biztosítására.
A támogatásban csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
részesülhetnek. Mivel településünk az EMMI rendelet alapján nem minősül sem hátrányos
helyzetű, sem a leghátrányosabb helyzetű településnek, így az 5. § (4) bekezdése
értelmében a kérelem benyújtása időpontjában rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek 25 %-a után saját forrás nélkül igényelhet támogatást.
Tekintettel arra, hogy a benyújtási határidő 2014. május 7. napja, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményezettek benyújtáskor hiteles létszámadatát nem tudom most
megjelölni, tekintve azonban, hogy jelenleg majdnem 2000 fő rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermek van, a 25 % kb. 500 főt jelenthet.
Az étkeztetést az önkormányzatoknak a 2014. június 16. napja és 2014. augusztus 29. napja
között kell biztosítania legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül folyamatosan.
Az étkeztetés formája napi egyszeri meleg étkeztetés.
A támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440,-Ft. Ebből a támogatási
összegből legfeljebb 20 % használható fel közvetlenül a meleg étkeztetéssel kapcsolatban az
étel előállítási (beszerzési) költségén felül felmerülő költségek fedezésére. (EMMI rendelet
2. § (3) bekezdése.) A megbízási szerződésben ennek megfelelően került megállapításra a
nettó alapanyagköltség.
A nyári gyermekétkeztetésről szóló kormányhivatali tájékoztatót 2014. március 27. napján
kaptuk meg elektronikus úton, az igényeket 2014. május 2. napjáig méri fel a jegyző.
2014. május 7. napjáig kell benyújtani a támogatási igényünket a kincstár települési
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez.
A miniszter döntéséről a – szociális és gyámhivatalok útján – 2014. június 6-ig értesíti a
támogatási kérelmet benyújtó települési önkormányzatokat.
Az étkeztetés megvalósulásról 2014. szeptember 24. napjáig kell beszámolni.

A nyári étkeztetést a tavalyi évben is a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-n
keresztül biztosítottuk, nagyon jó eredménnyel, összesen 461 főre. A Kft. a már
megszokott magas színvonalon biztosította az étkeztetést és szervezte a programokat a
gyerekeknek.
2

A közel 2000 fő rászorultból most is elsődleges szempont, hogy a rászoruló családok legalább
egy gyermekükre tekintettel kapjanak ételt, ezáltal minél több családot vonjunk be a
támogatottak körébe. A kiosztható ételadagokat minden évben a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult többgyermekes családok, valamint a gyermekjóléti szolgálat
családgondozóinak véleménye szerint különösen rászorult családok gyermeke(i) között
osztjuk szét.
Mindezek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet, határozat-tervezetemet megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjenek.

Tiszavasvári, 2014. április 14.

Dr. Fülöp Erik
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
……./2014. (IV. 24.) Kt. számú
határozata
A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a szociális nyári gyermekétkeztetés
2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet 5. § (4) bekezdés a)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről
az alábbi határozatot hozza:
I.
A kérelem benyújtásának időpontjában rászoruló gyermekek (rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők) 25 %-a után igényel önerő nélküli
támogatást, melynek keretében vállalja:
a) hogy a szociális nyári gyermekétkeztetést 2014. június 16. napjától 2014. augusztus
29. napjáig 54 étkezési napra (munkanap), meleg étkeztetés biztosításával oldja
meg.
b) hogy az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább
harminc százalékának megfelelő értékben:
ba) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti
mezőgazdasági őstermelő,
bb) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és –értékesítés feltételeiről szóló
52/2010. (IV.30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő,
bc) a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5.
pontja szerinti családi gazdálkodó,
bd) a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 18.
pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató, a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3)
bekezdése szerinti mikrovállalkozás,
be) szociális szövetkezet által, vagy
bf) közfoglalkoztatás keretében az adott településen
megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati
feladatkörében termelteti.
c) hogy a gyermekjóléti szolgálaton keresztül az étkeztetés idejére megszervezi a
gyermekek felügyeletét, illetve szabadidős programot biztosít a gyermekek
számára, amelynek megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti szolgálat
igazolja.
II. A szociális nyári étkeztetés biztosításával – ideértve az étkeztetés idejére
megszervezett gyermekfelügyeletet, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó szabadidős
program biztosítását - Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-t bízza meg jelen határozat 1. melléklete szerinti szerződésben foglaltak szerint - különös tekintettel
az alábbiakra:
a) A kiosztást igény szerint az alábbi helyeken biztosítja:
- Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.
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- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység Tiszavasvári, Vasvári Pál
úti ebédlője
- Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
sz. ebédlője
b) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-nek vállalnia kell, hogy az étel
előállítását az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább
harminc százalékának megfelelő értékben a jelen határozat I. pontjában foglaltak
betartásával megvásárolt alapanyagokból biztosítja, amit elszámolásnál a EMMI
rendeletben foglaltak - különös tekintettel annak 9. § (2) bekezdése - betartásával
számlával, vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel, nyilatkozattal
igazol.
c) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-nek vállalnia kell továbbá, hogy
a támogatás összegének legfeljebb húsz százalékát használja fel közvetlenül jelen
határozat I. pontjában biztosított melegétkeztetéssel kapcsolatban, az étel előállítási
(beszerzési) költségén felül felmerülő költségek fedezésére (ide nem értve az
étkeztetéshez kapcsolódó szabadidős programban dolgozó munkavállaló(k)
munkabérét).
d) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-nek vállalnia kell továbbá, hogy
a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III.20.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint biztosítja a gyermekétkeztetést, és az ahhoz
kapcsolódó szabadidős programot.
III. Felkéri a polgármestert, hogy - a vonatkozó rendeletben foglaltaknak megfelelően postai
úton és elektronikusan – nyújtsa be a támogatási kérelmet a nyári gyermekétkeztetés iránt
felmért igények alapján a Magyar Államkincstárnak a település helye szerint illetékes
szervéhez.
III.1. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a döntésről a Tiszavasvári Szociális-,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ gyermekjóléti szolgálatát, az EMMI
rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt együttműködési kötelezettség miatt.
Határidő:
I. és II. pont esetében: esedékességkor
III. pont esetében: 2014. május 7.
III.1. pont esetében: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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1. melléklet a …./2014. (IV.24.) Kt. számú határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő: Dr. Fülöp Erik - polgármester
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Adószám: 15732468-2-15
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről
Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Képviselő: Gáll Antalné
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám
Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám
Cégjegyzék szám: 15-09-073088
Adószám: 18798553-2-15
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek)
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. A megbízó megbízást ad – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről szóló ……/2014. (IV.24.) Kt. számú
határozatában foglaltaknak és a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról
szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendeletben (továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltaknak
megfelelően - a megbízott részére a következő feladatok végzésére, ellátására:
a) A megbízott a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 2014. június 16. napjától
2014. augusztus 29. napjáig 54 étkezési napra (munkanap), meleg étkeztetést
biztosít.
b) A megbízott az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább
harminc százalékának megfelelő értékben:
ba) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja
szerinti mezőgazdasági őstermelő,
bb) a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és –értékesítés feltételeiről szóló
52/2010. (IV.30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő,
bc) a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. §
5. pontja szerinti családi gazdálkodó,
bd) a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. §
18. pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató, a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §
(3) bekezdése szerinti mikrovállalkozás,
be) szociális szövetkezet által, vagy
bf) közfoglalkoztatás keretében az adott településen
megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt
önkormányzati feladat körében termelteti, amit elszámolásnál az EMMI rendeletben
foglaltak - különös tekintettel annak 9. § (2) bekezdése – betartásával, számlával,
vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel, nyilatkozattal igazol.
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c) A megbízott vállalja, hogy jelen megbízási szerződés b) pontjának ba)-be) pontjai
szerinti termelő gazdaság helye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, vagy azzal
szomszédos megyében, vagy Tiszavasváritól légvonalban számítva Magyarország
területén 40 km távolságon belül helyezkedik el.
d) A megbízott vállalja továbbá, hogy a támogatás összegének legfeljebb húsz
százalékát használja fel közvetlenül jelen határozat I. pontjában biztosított
melegétkeztetéssel kapcsolatban, az étel előállítási (beszerzési) költségén felül
felmerülő költségek fedezésére.
e) A megbízott az étkeztetés idejére megszervezi a gyermekek felügyeletét, illetve
szabadidős programot biztosít - az 1. mellékletben foglaltak szerint - a gyermekek
számára, amelynek megvalósulását az elszámolásnál igazolja.
f) A megbízott a kiosztást igény szerint az alábbi helyeken biztosítja:
- Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.
- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység Tiszavasvári, Vasvári Pál
úti ebédlője
- Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
sz. ebédlője
g) A megbízott az étkeztetést a megbízó által rendelkezésre bocsátott jogosultak listája
alapján, a megbízó által megjelölt ………. fő gyermek részére biztosítja.
h) Tiszavasvári Város Önkormányzata részére az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a
2014. évi szociális nyári étkeztetésre ………………...-Ft (440 Ft/fő/nap) támogatási
összeget állapított meg. Megbízott kéthetente utólag - a megjelölt 440 Ft/fő/nap
bruttó támogatási összegnek megfelelő összeget - számlázhat megbízó felé maximum
………. fő jogosult gyermek után. A támogatási összegből nettó 277,Ft+ÁFA/fő/nap összeget alapanyagra köteles fordítani.
i) A megbízott köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról, a
megbízást érintő lényeges körülményekről a megbízót folyamatosan tájékoztatni.
j) A megbízott köteles az étkeztetésben való részvételt vagy az étel átvételét igazoló, az
EMMI rendelet 3. mellékletében foglaltak szerinti igénybevételi naplót vezetni.
k) A megbízott a szociális nyári gyermekétkeztetést, valamint az ahhoz kapcsolódó
szabadidős programot az EMMI rendeletben foglaltak szerint biztosítja.
2.
A gyermekfelügyelet, valamint szabadidős program megvalósulását a Tiszavasvári
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja gyermekjóléti szolgálata – jogutódlás
esetén annak jogutóda - családgondozói ellenőrzik és igazolják az elszámolásnál.
2.1. Megbízott a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató
Központ gyermekjóléti szolgálata családgondozóival köteles együttműködni az 1. e)
pontban foglalt gyermekfelügyelet és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos feladatellátás
ellenőrzése során.
3.
A megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet Dr. Fülöp Erik - polgármester utasításai
szerint, a megbízói érdekeknek megfelelően köteles teljesíteni.
4.
A megbízás határozott időre 2014. június 16. napjától 2014. szeptember 24.
napjáig tartó időtartamra jön létre.
5.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadóak.
Kelt: 2014. ………………………
….....................
megbízó

….....................
megbízott
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1.

melléklet a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft és
Tiszavasvári Város Önkormányzata által - a 2014. évi szociális nyári
gyermekétkeztetés ellátására – 2014. ………….. napján kötött megbízási
szerződéshez

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. az étkeztetés idejére megszervezi a gyermekek
felügyeletét, illetve szabadidős programot biztosít számukra a szerződésben foglaltak alapján és az
alábbiak szerint:
Az étkeztetés ideje alatt 2014. június 16. - augusztus 29. napja között, (54 munkanap) a kiosztás
időtartama alatt a gyermekfelügyelet – napi 1 óra az étkeztetés ideje alatt - mellett az alábbi szabadidős
programok lehetőségét biztosítja hetente egy alkalommal 1 órában:
I. Nyári gyermekétkeztetés szabadidős programja:
I. 1. Tematika:

Ismerkedés, tájékoztatás, csoportszabályok kialakítása, célkitűzések

Emlékezet fejlesztése:
• Recés anyagból kivágott formák felismerése
• Párosító játék tapintással: letakarva tárgyak közül kell felismerni a másikat
• Mi hiányzik? Mi változott? Apró változtatások megfigyelése.
• Megfigyelő játék: tárgy körbeadása azután emlékezetből elmondása
 Figyelemfejlesztés:
• Keresd a párját? (memóriakártyákkal, dominókkal, rajzokkal, képekkel)
• Keresd az egyformákat
• Zörejek, hangok, beszéd hallgatása, taps, kopogtatás
 Érzékelés, észlelés (vizuális, auditív)
• Színezd az egyformákat, egyforma színekre azonosság, különbség keresése
• kösd össze az azonosakat
• hangutánzás (állatok, járművek, hangszerek)
• suttogó gyakorlatok
• ritmus visszatapsolása, kopogtatása
• labirintus játék
• tárgy elrejtése a szék alatt és egy ember keresi a többiek mondják a hozzá vezető utat
 Időérzékelés
• hét napjai, eseményei
• tájékozódás egy napon keresztül
• évszakok megbeszélése, festése, kép készítése
 Nagymozgások
• Szabad mozgásos játék: futás, csuszás, mászás
• Mozgásutánzó: állatok mozgásának utánzása, szoborjáték
• Szabályokhoz kötött mozgásos játékok (sportversenyek)
• Egyensúlyt fejlesztő játékok, gyakorlatok: guggolás fél lábon, ugrálás, szökdelés
• Koordinált mozgások fejlesztése: akadályfutás, ugráló kötél használata, hullahopp karika
használata
• irányváltások, tempóváltások
 Finommozgásokra irányuló foglalkozások
• kézzel végzett mozgások: olló használatának elsajátítása, ceruza, ecset helyes használata
• gyurmázás, agyagozás: gömbölyítés, nyújtás, lapítás
• festés, újjal, ecsettel
• formák, betűk átrajzolása
• kéztorna, ujjbábozás
• tépés, csipegetés (krepp papírból, színes papírból)
• ollóhasználat, nyírás
• fűzés, ragasztás
• gyöngyfűzés, puzzle
 Szem, láb koordináció fejlesztése
•
karikába lépés, hullahoppba dobálás, ugrálás
• testrészek megérintése, megnevezése
 Gondolkodás fejlesztésére irányuló foglalkozások
• puzzle játék
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• keresd a kisképet a nagyon
• Mi hiányzik a képről
• Melyek az egyformák (kártyával, tárgyakkal)
 Emlékezet fejlesztésére irányuló foglalkozások
•
memória játékok
•
mondókák, énekek tanulása
 Kommunikációs foglalkozások
• utánzás
• mondókák, énekek, versek tanulása
• önismereti játékok
I.2. Eszközigény:
Sporteszközök:
Labda, hullahopp, ugrálókötél, lépegető henger, babzsák
Papír-írószer:
Rajzlap, írólap, színesceruza, grafitceruza, zsírkréta, filctoll, vízfesték, tempera, ecset, olló, ragasztó, színes
kivágólap, origami papír, krepp-papír, karton, hurkapálcika, cellux
Kézműves foglalkozás:
Gombostű, jancsiszeg, gyöngy, damil, ruhafesték, vászon, filc, fakanál, gyurma, gipsz, szalvéta, pamut, cérna,
szalag, agyag

……………………………………….
megbízó
Dr. Fülöp Erik

…………………………………………
megbízott
Gáll Antalné
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

A Tiva-Szolg Kft. 2013. évi egyszerűsített
beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről

Melléklet:
A napirend előterjesztője:

éves

1 db
Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette: Szabó András ügyvezető
Girus András témafelelős
Az előterjesztés ügyiratszáma:

…………./2014.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 3.sz. melléklet 2.1.49.pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
Szabó András ügyvezető
Mészáros Lászlóné gazdasági vezető

szabo.andras@tiva-szolg.hu
meszarosne.julika@tiva-szolg.hu

Egyéb megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2014. április 17.

Girus András
témafelelős

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

Témafelelős: Girus András

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez A Tiva-Szolg Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói
jelentéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten Önök elé terjesztem a Tiva-Szolg. Kft 2013. évi gazdálkodásának
mérlegadatait tartalmazó üzleti jelentését, a kiegészítő mellékletet, és a beszámoló
felülvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentést. A Kft. szolgáltatási
tevékenységét 2012. december 31-én befejezte, az azóta eltelt időszakban főként
kintlévőségei beszedésével foglalkozik..
A Kft. 2013. évi mérleg szerinti eredménye -36.567 eFt. A veszteséget vizsgálva
megállapítható, hogy ennek meghatározó része az egyéb ráfordítások között 30.967 eFt
összegben elszámolt vevőkövetelések értékvesztéséből adódik. A számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 55. §. (1) bekezdése alapján a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett
követelésnél értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan
megtérülő összege közötti különbözet erejéig. (Amennyiben ez a különbözet tartósnak és
jelentős összegűnek mutatkozik.) Az értékvesztés elszámolásával e kötelezettségének tett
eleget a Kft, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem állna szándékában a továbbiakban
behajtani ezen követeléseit. A számadatokból megállapítható, hogy a Kft. az értékvesztés
elszámolása nélkül is veszteséggel zárta volna az évet. Ez azzal magyarázható, hogy termelő
tevékenységet nem folytat, így az árbevétele alacsony.
A 2013. évi mérleg szerinti eredményt figyelembe véve látható, hogy a saját tőke a
jegyzett tőke szintje alá csökken, meghaladva azonban annak felét. 2014. március 15.- én
hatályát vesztette a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.).
Szabályozási téren helyét a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
(továbbiakban: Ptk.) vette át, melynek értelmezésére kiadott kormányrendelet 12.§. (2)
bekezdés b) pontja szerint létesítő okirat módosításának hiányában a Ptk. rendelkezéseit a
Kft.-nek 2016. március 15.-től kell alkalmaznia. Értelmezésünk szerint addig a hatályon kívül
helyezett Gt. rendelkezései az irányadóak. A Gt. 51.§.-ában foglaltak szerint amennyiben a
helyzet nem változik leghamarabb egy év múlva kell (A 2012. évi beszámolóban a saját tőke
meghaladta még a jegyzett tőkét.) a Képviselő-testületnek, mint a Kft. taggyűlésének a saját
tőke biztosításáról gondoskodnia, vagy döntenie más gazdasági társasággá történő
átalakulásról, illetve a jogutód nélküli megszűnésről.
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Tájékoztatásul közlöm, hogy a Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. április 09.-én a
beszámolót megtárgyalta, az ülés jegyzőkönyve a kiküldött anyag mellékleteként szerepel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését
meghozni szíveskedjen.
Tiszavasvári, 2014. április 17.

Dr. Fülöp Erik
polgármester
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HATÁROZATTERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2014.(IV.24.) Kt. számú
határozata
(amely a …./2014.(IV.24.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiva-Szolg Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói
jelentéséről
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiva-Szolg Kft.
tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141.§. (2) bekezdés
a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Tiva-Szolg Kft. 2013. évi egyszerűsített
éves beszámolóját megtárgyalta és 42.640 eFt eszköz és azzal egyező forrás
végösszeggel -36.567 eFt mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett tartalommal
elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 153.-154. §-ában foglalt letétbe helyezési és közzétételi
kötelezettségének tegyen eleget.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Szabó András ügyvezető
Dr. Fülöp Erik polgármester
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1
Előterjesztés 1. számú melléklete

TIVA-SZOLG KFT.
/4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

ÜZLETI BESZÁMOLÓ
2013. ÉVI MÉRLEGHEZ
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ÜZLETI JELENTÉS
a TIVA-Szolg Kft.
2013. december 31-i mérlegéhez

I.A vállalkozás fontosabb adatai:
TIVA-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás neve:

székhelye:

Tiszavasvári, Ady E. u. 8.

telephelyei: Tiszavasvári, Ady E. u. 8.
Tiszavasvári, Bajcsy Zs. u. 59.
Tiszavasvári, Hrsz. 0296/13.

- Központi iroda
- Vízműtelep
- Szennyvíztisztító telep

alapításának időpontja: 1995. 07.10.
cégbírósági bejegyzés száma: 15-09-063127
adószáma: 11255644-2-15
jegyzett tőke összege a mérlegforduló napon: 67.000.000 Ft.
A vállalkozás jelenlegi tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata,
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Törzsbetét összege:

67.000.000 Ft, melyből
- nem pénzbeli betét (apport):
- készpénz betét:

A vállalkozás képviselője: Szabó András ügyvezető
A vállalkozás fő tevékenységi körei:
3600 Víztermelés, -kezelés és –elosztás (Főtevékenység)
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

66.000.000 Ft,
1.000.000 Ft.
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II.

A Kft. gazdálkodásának néhány meghatározó adata:

1997.

73.986

1998.

94.645

1999.

105.264

2000.

134.241

2001.

137.495

2002.

2.563

Adatok ezer Ft-ban:

77.469

- 920

- 920

34

89.567

5.078

4.522

32

104.905

904

744

36

132.081

2.160

1.756

43

5.240

146.199

- 3.464

- 3.464

44

160.616

10.643

169.745

1.514

1.514

45

2003.

170.091

2.217

162.285

10.023

9.278

48

2004.

186.267

46

177.849

8.464

7.551

43

2005.

173.175

696

189.216

- 15.345

- 15.345

44

2006.

216.804

3.554

200.629

19.729

19.279

38

2007.

210.873

1.316

210.807

1.382

1.014

39

2008.

198.379

200.846

-2.467

-3.102

33

2009.

313.166

299.543

13.623

12.072

29

2010.

196.359

192.314

4.045

3.460

29

2011

200.616

198.018

2.598

0

30

2012.

232.312

225.660

6.652

5.514

26

2013.

5.584

36.669

-36.560

-36.567

2

545
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Az elmúlt 17 év gazdálkodási értékadatainak változását szemléltető ábra:

Össz.bevétel

Össz.kiadás

Eredmény

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000
1997.1998.1999.2000.2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.2010.2011.2012.2013

A Tiva-Szolg Kft. működésében 2013. január 01. időponttól bekövetkező változások
bemutatása

III.

A 2011. évi CCIX víziközmű szolgáltatásról szóló törvény előírásai, illetve Tiszavasvári Város és
Szorgalmatos Közég Önkormányzat Képviselő-testületei döntése alapján Tiszavasvári és
Szorgalmatos települések víziközmű rendszer /víz és szennyvíz/ üzemeltetését 2013. január 01-től a
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1/
végzi.

A

Tiva-Szolg

Kft.,

Tiszavasvári

Város

Önkormányzata,

illetve

Szorgalmatos

Község

Önkormányzata között fennálló víziközmű szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel 2012.
december 31. időponttal megszüntetésre került.
Ezáltal a Tiva-Szolg Kft. 2012. december 31. időpontig végzett víziközmű szolgáltatási
tevékenységet.
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A Tiva-Szolg Kft. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 281/2012. (XII.12.) Kt.
számú határozata alapján az összes, tulajdonában lévő víziközmű működtető elemet, tehát
eszközöket, szerszámokat, illetve gépjárműveket havi bérleti díj ellenében bérleménybe adta 2013.
január 01. időponttól a jelenlegi Víziközmű szolgáltatást végző Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt. / továbbiakban HBVSZ Zrt./ részére, a víziközmű szolgáltatás maradéktalan
elvégzése érdekében.

A HBVSZ Zrt. a Tiva-Szolg Kft. összes dolgozóját továbbfoglalkoztatja, továbbá a cég
tulajdonában lévő víziközmű szolgáltatáshoz használatos raktári készleteket a felhasználással egy
időben megvásárolja.
A Tiva-Szolg Kft. 2012. december 31. időponttal a víziközmű szolgáltatási tevékenységet befejezte,
azonban a két szolgáltató közötti átadás-átvételi eljárás igen időigényes végrehajtása miatt a TivaSzolg Kft. részére felmerültek az átadással, illetve a szolgáltatás megfelelő lezárásával járó
költségek.
Szükséges volt az összes vízóra felkeresése, illetve leolvasása annak érdekében, hogy a két
víziközmű szolgáltató pontos adatok alapján végezze el az eljárást.
A vízórákban lévő fogyasztási mennyiségek 2014. évben kiszámlázásra kerültek, illetve a fizetési
határidő lejártát követően fizetési felszólítás került megküldésre mind a lakossági, mind a közületi
Felhasználók részére. Továbbá szükséges volt ezt követően a szolgáltatási tevékenység könyvelési
és víziközmű törvény előírásai alapján történő lezárása is.
2013 évben kiszámlázott, de 2012. évben elvégzett víziközmű szolgáltatási díjak összege: nettó
35.632 e Ft

2013. június hónapban tájékoztatásra került a tulajdonos, Tiszavasvári Város Önkormányzata a
kintlévőségek állapotáról, melyben megkérésre került, a Tiva-Szolg Kft. kintlévőségével
kapcsolatos további teendőkre vonatkozó iránymutatás is.
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2013.(IX.12.) Kt. számú határozata
alapján úgy döntött, hogy 2013. november hónaptól 2 fő, fő állásba bejelentett munkavállaló lássa
el a cég irányába tartozással rendelkező Felhasználók felkeresését, illetve a tartozás lehető
legnagyobb mértékű behajtását.
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2013. december 31. időponttal a pénztárban átvett, illetve a két fő dolgozó által beszedett
kintlévőség összege: 1.123 e Ft
2013. december 31. időponttal bezárólag a Felhasználók által kitöltött részletfizetési kérelmek
összege: bruttó 9.350 e Ft.
A Tiva-Szolg Kft. kintlévőségeinek alakulása jelen beszámoló időpontjában mellékelve
becsatolásra került.
2013. évre a Tiva-Szolg Kft. könyvvizsgálójának javaslata, továbbá a hatályban lévő jogszabályi
előírások alapján a kintlévőségekre vonatkozóan értékvesztés kerül elszámolásra.
Az értékvesztés számítási módja a mellékelt táblázatban meghatározottak szerint történik.
Figyelembe vettük a 2 fő bejelentett munkavállaló által beszedett összegek nagyságát, illetve a
beszedés hatékonyságát, továbbá a lakosság fizetési morálját.
Sajnos az megállapítható, hogy bármilyen módszerrel kerül a tartozás behajtásra, a fizetőkészség,
illetve egyáltalán annak lehetősége, hogy a tartozó ügyfeleink jövedelemmel rendelkezzenek igen
csekély. Ezért a mellékelt táblázat alapján egy nagyobb mértékű értékvesztést terveztünk a
mérlegben elszámolni.
Ezzel sajnos igen nagy mértékű veszteség kerül kimutatásra cégünk 2013. évi tevékenységére
vonatkozóan. Továbbá a törzstőke lecsökken a jegyzett tőke alá.
Az értékvesztés összege: 30.419 e Ft

Az értékvesztés összege a mérleg beszámolóban szerepeltetésre került.

Sajnos 2013. évben gazdálkodási bevétel csak a bérleti díjból, illetve az értékesített raktári
anyagokból, azonban kiadás a tevékenység tovább végzéséből adódott. Így 2013 évben a TivaSzolg Kft. gazdálkodása negatív irányba mutat.
2013. december 31. nappal a Tiva-Szolg Kft. házipénztárában lévő összeg:

1.938 e Ft

2013. december 31. időponttal cégünk bankszámláján lévő összeg:

5.131 e Ft

2014. április 04. nappal a Tiva-Szolg Kft. házipénztárában lévő összeg: 598 e Ft
2014. április 04. időponttal cégünk bankszámláján lévő összeg:

9.691 e Ft

IV.
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A Tiva-Szolg Kft. jövőbeni tevékenysége

A Tiva-Szolg Kft. jelenleg kizárólag a kintlévőségek kezelésével foglalkozik. Így ebből fakadóan,
illetve a cég fenntartásával kapcsolatos költségek sajnos komoly költséget tesznek ki cégünk
működése során. Ezzel szemben bevétel jelen időpontban aktuális állapotok alapján szintén csak a
víziközmű működtető eszközök bérbeadásából, illetve a raktáron lévő eszközök értékesítéséből
várható.

Így Amennyiben változás nem történik, a Tiva-Szolg Kft. 2014. évben is csak veszteségesen lesz
működtethető.
Ezért javasolt a Kft. jövőbeni szükségességének, illetve működtetésének felülvizsgálata.
Tiszavasvári, 2014. április 08.

Szabó András
ügyvezető

1 1 2 5 5 6 4 4 3 6 0 0 1 1 3 1 5
Statisztikai számjel

1 5 - 0 9 - 0 6 3 1 2 7
Cégjegyzék szám

TIVA-Szolg KFT
2013. december 31.
MÉRLEG
MÉRLEG Eszközök (aktívák)
adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)
1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.Vagyoni értéku jogok
4.Szellemi termékek
5.Üzleti vagy cégérték
6.Immateriális javakra adott elolegek
7.Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok
2.Muszaki berendezések, gépek, jármuvek
3.Egyéb berendezések, felszerelések, jármuvek
4.Tenyészállatok
5.Beruházások, felújítások
6.Beruházásokra adott elolegek
7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)
1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3.Egyéb tartós részesedés
4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5.Egyéb tartósan adott kölcsön
6.Tartós hitelviszonyt megtestesíto értékpapír
7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)
I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)
1.Anyagok
2.Befejezetlen termelés és félkész termékek
3.Növendék-, hízó és egyéb állatok
4.Késztermékek
5.Áruk
6.Készeletekre adott elolegek
II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)
1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevok)
2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3.Követelések egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5.Egyéb követelések
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)
1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.Egyéb részesedés
3.Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesíto értékpapírok
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)
1.Pénztár, csekkek
2.Bankbetétek
C. Aktív idobeli elhatárolások
1.Bevételek aktív idobeli elhatárolása
2.Költségek, ráfordítások aktív idobeli elhatárolása
3.Halasztott ráfordítások

52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)

Keltezés:

Elozo év

Tárgyév

8 916
1 184

6 606
926

1 184

926

7 732

5 680

2 033
5 537

1 252
4 246

162

182

79 725
5 607
5 607

35 751
4 708
4 708

55 224
53 009

23 898
16 648

2 215

7 250

18 894
1 214
17 680
35 836
35 632
204

7 145
1 939
5 206
283

124 477

42 640

283

Tiszavasvári, 2014. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetoje
(képviseloje)

1 1 2 5 5 6 4 4 3 6 0 0 1 1 3 1 5
Statisztikai számjel

1 5 - 0 9 - 0 6 3 1 2 7
Cégjegyzék szám

TIVA-Szolg KFT
2013. december 31.
MÉRLEG
MÉRLEG Források (passzívák)
adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

D. Saját toke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)
I. JEGYZETT TOKE
Ebbol: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE
(-)
III.TOKETARTALÉK
IV.EREDMÉNYTARTALÉK
V.LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E. Céltartalékok (63.-65. sorok)
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövobeni költségekre
3. Egyéb céltartalék
F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)
1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2.Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévo vállalk. szemben
3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.Átváltoztatható kötvények
3.Tartozások kötvénykibocsátásból
4.Beruházási és fejlesztési hitelek
5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévo vállalk. szemben
8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)
1.Rövid lejáratú kölcsönök
- ebbol: az átváltoztatható kötvények
2.Rövid lejáratú hitelek
3.Vevotol kapott elolegek
4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5.Váltótartozások
6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévo vállalk. szemb.
8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív idobeli elhatárolások
1. Bevételek passzív idobeli elhatárolása
2.Költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása
3.Halasztott bevételek

94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)

Keltezés:

Elozo év

Tárgyév

78 004
67 000

41 437
67 000

1 781
9 223

1 781
9 223

0

-36 567

45 480

796

45 480

796

12 550

32 930
993

796
407

993

407

124 477

42 640

Tiszavasvári, 2014. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetoje
(képviseloje)

1 1 2 5 5 6 4 4 3 6 0 0 1 1 3 1 5
Statisztikai számjel

1 5 - 0 9 - 0 6 3 1 2 7
Cégjegyzék szám

TIVA-Szolg KFT
2013. december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)
adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése

Elozo év

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)
03. Saját termelésu készletek állományváltozása
04. Saját eloállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)
III. Egyéb bevételek
Ebbol: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegu ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)
10. Bérköltség
11. Személyi jellegu egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok
V. Személyi jellegu ráfordítások (10.+11.+12.)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
Ebbol: értékvesztés
A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebbol: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebbol: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Ebbol: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegu bevételek
Ebbol: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi muveletek egyéb bevételei
VIII. Pénzügyi muveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebbol: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetendo kamatok és kamatjellegu ráfordítások
Ebbol: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21. Pénzügyi muveletek egyéb ráfordításai
IX. Pénzügyi muveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)
B. PÉNZÜGYI MUVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
E. ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (±C.±D.)
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)

Keltezés:

Tárgyév

231 893

5 584

231 893

5 584

244

670

45 516
84 918
6 421
304

234
1 866
396
3 058

137 159
57 973
3 940
17 636
79 549
2 766
6 187
6 476

5 554
573
2 346
899
3 818
2 330
31 221
30 967
-36 669

174

109

174

109

1
1
173
6 649
0
0
0
6 649
1 138
5 511
19 489
25 000

109
-36 560
0
0
0
-36 560
7
-36 567

-36 567

Tiszavasvári, 2014. március 31.

PH.

a vállalkozás vezetoje
(képviseloje)

KIEGÉSZITİ MELLÉKLET
A TIVA - Szolg KFT
2013.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

1.1 JOGI VISZONYOK
A társaságot 1996.03.04 - én jegyezték be a Szabolcs Szatmár Bereg megyei Cégbiróságon
Cégjegyzégszáma : 15-09-063127
A társaság jelenlegi jogi viszonya:Korlátolt Felelısségő Társaság
A társaság neve:
TIVA-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság

A társaság székhelye:
4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8.
A társaság tagjai :
Tiszavasvári Város Önkormányzata

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Cégjegyzésre jogosult személyek :
Szabó András 4440 Tiszavasvári, Somogyi Béla u. 8/b.
A társaság tevékenységi köre az Alapító Okirat szerint:
A társaság fı tevékenységi köre statisztikai besorolás szerint
3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
A társaság gazdasági éve megegyezik a naptári évvel.
A mérlegkészités idıpontja 2014. március 31.
A kft - nek 2011. augusztus 02 - tıl az I.W.T. Kft ( Dankó Tibor ) a könyvvizsgálója.

1. 2. GAZDÁLKODÁSI VISZONYOK
A társaság 1995. július 10 - én kezdte meg tevékenységét.

1. 3. ADÓZÁSI VISZONYOK
A társaság a Szabolcs Szatmár Bereg megyei Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál
11255644 - 2 - 15 adószám alatt van bejegyezve.

1.4. A VÁLASZTOTT SZÁMVITELI POLITIKA FÖBB VONÁSAI

A Kft rendelkezik számviteli politikával, amely azoknak az elveknek, eljárásoknak, módszereknek az irásba foglalása, amely biztositja, hogy a 2000. C. sz. számviteli törvényben elöirt
beszámoló a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéröl valós, hü képet adjon a társaság tulajdonosainak és a kivülállóknak.

A könyvvezetés :

A társaság könyvvezetésének módja kettös könyvvitel, és az SZT. 9.par. ( 1 ) bek. foglalt
kritériumok megléte alapján éves beszámoló kötelezettséget teljesit.
Az éves beszámoló mérlegét az SZT 22. par. ( 1 ) "A" változatban elöirt kötelezö tagolás
szerint késziti.

Az eredménykimutatás választása :

Az eredménykimutatás a mérleg szerinti - adózott - eredmény levezetését tartalmazza.
Az üzleti tevékenység eredményét összköltség eljárással állapitja meg a Kft.

Értékelési elvek eljárások :

A folytonosság elvét figyelembevéve a Kft az értékelési gyakorlatot következetesen
folyamatosan biztositja.
Az immateriális javak értékelése beszerzési áron történik.
A tárgyi eszközök értékelése beszerzési áron a beszerzés és üzembe helyezés ráforditásai alapján került elszámolásra.
A bruttó értéket csökkenti az értékcsökkenési leirás, a mérlegben mind az immateriális
javak, mind a tárgyi eszközök nettó értéken kerültek kimutatásra.
A vásárolt készletekböl azokat amelyek egy év alatt elhasználódnak az anyagok közé
soroltuk. Az eszközök minösitését a müszaki vezetö szakvéleménye alapján végeztük.
Az anyagok értékelése utolsó beszerzési áron történik. Külföldi beszerzéseknél beletartozik még a vám, vámkezelési dij.
Az év végi érték tételes leltár alapján FIFO módszer alapján kerülnek értékelésre.

Az amortizáció elszámolása :

A 100.000.- Ft. alatti tárgyi eszközök a felhasználásba adáskor teljes egészében értékcsökkenési leirási költségként számoljuk el a SZT. biztositotta lehetöség szerint.
A 100.000.- Ft. feletti tárgyi eszközök amortizációját idöarányosan az SZT elöirások
alapján számoljuk el igazodva a társasági adótörvény szerinti elszámolási lehetöségekhez.
Terven felüli értékcsökkenési leirást számolunk el selejtezés vagy leltárhiány esetén.
Az értékcsökkenési leirást évente számoljuk el a hónap elsö napján meglévö eszközök
bruttó értéke alapján, kivéve, ha éven belül értékesités vagy selejtezésre kerül sor.

Árfolyamváltozások elszámolási módja :
A külföldi vevök tartozásának kiegyenlitésekor a pénzügyi teljesités idöpontjában érvényes
számlavezetö banki deviza átlag árfolyamon kell a Ft értéket megállapitani.
A keletkezö árfolyamnyereséget vagy veszteséget az értékesitési árbevétel helyesbitése
nélkül a pénzügyi müveletek egyéb bevételeként illetve ráforditásként számoljuk el.
A külföldi szállitókkal szembeni fennálló elismert kötelezettségek a szerzödés teljesités
napján érvényes számlavezetö banki átlag árfolyamon kerül kimutatásra a pénzügyi
teljesitésig.
A pénzügyi teljesitéskor keletkezö árfolyamveszteséget vagy nyereséget pénzügyi müveletek
egyéb bevételeként illetve pénzügyi müveletek egyéb ráforditásként számoljuk el.
A devizában fennálló kötelezettségeket és követeléseket év végén az óvatosság elvének
megfelelöen értékeljük. Az összesitett egyenleg jelentös mértékü árfolyamnyereségét
idöbelileg elhatároljuk.

Az értékvesztéselszámolásának módja :
Az értékvesztés december 31-i vevöértékelések alapján kerül elszámolásra.
Az egyedi értékelések alapján döntünk az értékvesztés mértékéröl.

A céltartalék elszámolási módja :
A céltartalék képzése az SZT 41. par. értelmében a számviteli politika alapján történik.

Szokásos és rendkivüli események
A szokásos események bevételeit és ráforditásait az egyéb bevételek, illetve egyéb
ráforditások számláin kell kimutatni.
A rendkivüli ráforditások tételei a szokásos események ráforditásai és bevételei mértékét
meghaladó rendkivüli összegek elszámolásásait tartalmazzák.

4. Az ESZKÖZÖKHÖZ tartozó magyarázatok :

4.1. Immateriális javak

2013.12.31
2012.12.31

Nyitó állomány bruttó 2012. 12.31.

3 768

e Ft

Növekedés
Csökkenés
Záró állomány bruttó 2013.12. 31.

0
0
3 768

e Ft
e Ft
e Ft

Értékcsökkenés 2013.12.31.

2 842

e Ft

926

e Ft

Könyv szer. nettó érték 2013.12.31.

4.2. Tárgyi eszközök

926 eFt
1 184 eFt

2013.12.31
2012.12.31

Beruházás
e Ft
Nyitó állomány bruttó
2012.12.31

Ingatlanok

Müszaki
ber. Gépek
e Ft

e Ft

Egyéb
ber. gépek
e Ft

5 680 eFt
7 732 eFt

Összesen
e Ft

162

0

6 294

15 354

21 810

20
0

0
0

0
0

0
0

20
0

Záró állomány bruttó
2013.12.31

182

0

6 294

15 354

21 830

Értékcsökkenés
2013.12.31

0

0

5 042

11 108

0

182

0

1 252

4 246

5 680

Növekedés bruttó
Csökkenés bruttó

Könyv szer.nettó érték
2013.12.31

4.3. Befektetett pénzügyi eszközök

2013.12.31
2012.12.31

0 eFt
0 eFt

4.4. Készletek

2013.12.31
2012.12.31

4 708 eFt
5 607 eFt

A készletek a következöket tartalmazzák :
Alapanyag
Egyéb anyag

4 708 e Ft
4 478 e Ft
230 e Ft

4.5. Követelések

2013.12.31
2012.12.31

23 898 eFt
55 224 eFt

A követelések a következöket tartalmazzák :
Belföldi vevö követelések
Külföldi követelések
Vevö követelés össz.
- Értékvesztés

55 774
0
55 774
-39 126

Vevö követelés össz.

16 648 e Ft

Egyéb követelés
Elıleg
Költségvetési befiz.köt.
Áfa
Helyi adók
Szállítói túlfizetés

e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

7 250 e Ft
10
1 116
874
2 583
2 667

e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

A vevökövetelések egyeztetése megtörtént a kimutatott követelések elfogadott
követelések
A határidön túli követelésekre a társaság értékvesztést számolt el.

4.6. Pénzeszközök

2013.12.31
2012.12.31

7 145 eFt
18 894 eFt

A pénzeszközök a következöket tartalmazzák :
Pénztár
Elszámolási betétszámla

4.7. Aktív idıbeli elhatárolások

Költségek aktiv elhatárolása
Bevételek aktiv elhatárolása

1 939 e Ft
5 206 e Ft

2013.12.31
2012.12.31
283 eFt
0 eFt

283 eFt
35 836 eFt

5. Az FORRÁSOKHOZ tartozó magyarázatok :

5.1. Jegyzett töke

2013.12.31
2012.12.31

67 000 eFt
67 000 eFt

5.2. Tıketartalék

2013.12.31
2012.12.31

1 781 eFt
1 781 eFt

5.3. Eredménytartalék

2013.12.31
2012.12.31

9 223 eFt
9 223 eFt

5.4. Lekötött tartalék

2013.12.31
2012.12.31

0 eFt
0 eFt

5.5. Mérleg szerinti eredmény

2013.12.31
2012.12.31

-36 567 eFt
0 eFt

5.6. Céltartalékok

2013.12.31
2012.12.31

0 eFt
0 eFt

5.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2013.12.31
2012.12.31

0 eFt
0 eFt

5.8. Rövidlejáratú kötelezettségek

2013.12.31
2012.12.31

796 eFt
45 480 eFt

A jegyzett töke 2013 - ban nem változott.

Nyitó
2012. évi mérlegsz. eredm.
Lekötött tartalék visszavezetése
2013. évi osztalék
Záró

Szállitói kötelezettségek
Belföldi szállitó

Egyéb rövidlejáratú kötelezetts.
Társasági adó
SZJA
Jövedelem
Tb
Egyéb

5.9. Passzív idıbeli elhatárolások

Mérlegfordulónapi költségelhatárolások

9 223
0
0
0
9 223

eFt
eFt
eFt
eFt
eFt

0 e Ft
0 e Ft

796 e Ft
43
55
296
139
263

e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

2013.12.31
2012.12.31
407 e Ft

407 eFt
993 eFt

6. Az eredménykimutatás magyarázata

2012
e Ft
Értékesités nettó árbevétele
- belföldi ábevétel
- export árbevétel

2013
e Ft

231 893
231 893
0

5 584
5 584
0

244
47
197

670
0
670

0
0
0

0
0
0

Anyagköltségek
- üzemanyag
- energia felhasználás
- alkatrészek jav. anyagok
- nyomtatvány, irodaszer
- egyéb

45 516
4 532
26 602
7 614
849
5 919

234
122
62
0
49
1

Igénybe vett szolgáltatások értéke
- javitás karbantartás
- posta, telefon, telefax
- hirdetési dij, reklám
- szolgáltatási dijak
- bérleti dijak
- egyéb költségek

84 918
7 473
4 041
1 125
18 937
45 953
7 389

1 866
0
636
0
4
27
1 199

6 421
418
1 645
822
3 536

396
268
78
50
0

304

3 058

0

0

Egyéb bevételek
- támogatások
- egyéb
Aktivált saját teljesitmények értéke
- saját elıállitású eszközök aktivált értéke
- saját elıállitású készletek állományváltozása

Egyéb szolgáltatások értéke
- bankköltségek
- hatósági dijak
- biztositási dijak
- különféle egyéb szolgáltatások
ELÁBÉ kiskereskedelmi Áruk
Közvetitett szolgáltatás

2012
e Ft

2013
e Ft

Személyi jellegü ráforditások

79 549

3 818

- bérköltség
- személyi jellegü kifizetések
- bérjárulékok

57 973
3 940
17 636

573
2 346
899

Értékcsökkenési leirás

2 766

2 330

- tervszerinti értékcsökkenési leirás

2 766

2 330

Egyéb ráforditások

6 187

31 221

- értékesitett immat. jav. tárgyi eszk.
- önkormányzati adók
- értékvesztés
- birság, kamatok
- egyéb

300
2 841
0
1 082
1 964

0
246
30 967
8
0

Pénzügyi müveletek eredménye

173

109

Pénzügyi müveletek bevételei

174

109

Pénzügyi müveletek ráforditásai

1

0

Rendkivüli eredmény

0

0

Rendkivüli bevételek

0

0

Rendkivüli ráforditások

0

0

Adózás elötti eredmény

6 649

-36 560

- adófizetési kötelezettség

1 138

7

Adózott eredmény

5 511

-36 567

- eredménytartalék igénybevétele osztalékra
- jóváhagyott osztalék
Mérlegszerinti eredmény

19 489
25 000
0

-36 567

7.

A társasági adó levezetése

e Ft

Adózás elötti eredmény

-36 560

Adózás elötti eredményt növelö tételek

33 305

- szt szerinti amortizáció
- bírság, késedelmi pótlékok
- értékvesztés

2 330
8
30 967

Adózás elötti eredményt csökkentö tételek

2 330

- adótörvény szerinti amortizáció

2 330

Adóalap
Minimum adóalap

-5 585
66

Számitott adó

7

Adókedvezmények

0

Fizetendö társasági adó

7

Adózott eredmény

-36 567

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra
Jóváhagyott osztalék

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-36 567

8.

Cash - flow vállalati pénzjövedelem kimutatás 2013.12.31.

2013
e Ft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

I.

Adózás elötti eredmény
Elszámolt amortizáció
Elszámolt értékvesztés
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete
Befektetett eszközök eladásakor értékesitet. eredm.
Szállitói kötelezettség változása
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása
Passziv idöbeli elhatárolások változása
Vevökövetelések változása
Forgóeszközök változása
Aktiv idöbeli elhatárolások változása
Fizetett adó ( nyereség után )
Fizetett osztalék , részesedés

-36 560
2 330
30 967

Szokásos tev. származó pénzeszköz - változás

-11 729

-12 550
-32 134
-586
5 394
-4 136
35 553
-7

14. Befektetett eszközök beszerzése
15. Befektetett eszközök eladása
16. Kapott osztalék

-20

II. Befektetett tev. származó pénzeszközvált.

-20

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Részvénykibocsátás bevétele
Kötvénykibocsátás bevétele
Hitelfelvétel
Véglegesen kapott pénzeszköz
Részvény bevonása
Kötvény viszzafizetés
Hiteltörlesztés
Véglegesen átadott pénzeszközök

III. Pénzügyi müv. Származó pénzeszközváltozás

IV. Pénzeszközök változása

0

-11 749

9. Mutatószámok , tájékoztató adatok
9.1. A vagyoni , pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése

Adatok : 1000 Ft.

Tıkeszerkezeti mutatók

tıkeerısség

2012

saját tıke

2013

X 100

62,7

97,2

X 100

116,4

61,9

X 100

874,9

627,3

3,5

0,1

mérleg föösszeg
saját tıke növekedésének aránya

befektetett eszközök

saját tıke
jegyzett töke

saját tıke

fedezete

befektetett eszk.

tıke forgási seb.

érték. nettó árb.
saját tıke

Likviditási és jövedelmezöségi mutatók

likviditási mutató I.

forgóeszközök X 100

2012

2013

175,3

4 491,3

163,0

3 899,9

8,2

-54,6

2,8

-656,7

rövid lejáratú köt.
likviditási mutató II.

forgóeszk.-készl. X 100
rövid lejáratú köt.

tıkearányos nyer.

adózott nyereség X 100
jegyzett tıke

árbevétel arányos
nyereség

üzemi eredmény X 100
ért. nettó árbevétele

9.2. A vagyoni helyzet - , eszköz - és tökeösszetétel alakulása

Megnevezés

2012
Összeg
Megoszl.
e Ft-ban
visz.%

2013
Összeg
Megoszl.
e Ft-ban
visz.%

8 916

7,16

6 606

15,49

115 561

92,84

36 034

84,51

124 477

100

42 640

100

4. Saját tıke

78 004

62,67

41 437

97,18

5. Idegen tıke ( 3 - 4 )

46 473

37,33

1 203

2,82

1. Befektetett eszközök
2. Forgóeszk. az aktiv idöb.
elhatárolással együtt

3. Vagyoni eszk. össz. (1+2)

9.3. Hozam és teljesitménymutatók

Megnevezés

1. Értékesités nettó árbevétele
- belföld
- export

2. Egyéb bevételek

2012

2013

Összeg
e Ft-ban

Összeg
e Ft-ban

231 893

5 584

231 893
0

5 584
0

244

670

10.

Foglalkoztatottak létszáma 2013

Átlagos stat.
áll. létsz. ( fı )

Teljes munkaidöben foglalkoztatottak

0,33

- fizikai
- szellemi

0,33
0,00

Nem teljes munkaidöben foglalkoztatottak

0,00

- fizikai
- szellemi

0,00
0,00

Foglalkoztatott nyugdijas

0,00

- fizikai
- szellemi

0,00
0,00

Fizikai foglalkoztatottak összesen

0,33

Szellemi foglalkoztatottak összesen

0,00

Állományba nem tartozó munkavállalók

0,00

Szakmunkástanulók

0,00

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

0,33

Tiszavasvári, 2014. március 31.

ügyvezetö

TIVASZOLG KFT 2013. ÉVI VEVŐ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA

Tiva-Szolg Kft. 2014.02.28.

Összes
tartozás

1.körz.
2.körz.
3.körz.
4.körz.
5.körz.
6.körz.
7.körz.
8.körz.
10-77.kör.

3 560 632
2 608 808
2 280 541
2 880 626
12 664 042
12 914 342
1 309 706
2 760 093
5 951 112

Lakossági összesen

46 929 902

2014.03.31-ig pénzügyileg
Még
teljesült
PÉNZTÁR tartozás
behajtók BANKBA
BA
által
utalt
fizetett
2014.03.31
beszedett.
517 306 106 045
170 175 2 767 106
455 995
23 924
27 523 2 101 366
266 730
20 952
100 787 1 892 072
355 060
27 937
94 404 2 403 225
614 476
0
118 170 11 931 396
870 419
16 364
266 514 11 761 045
50 770
0
3 810 1 255 126
494 318
57 551
41 730 2 166 494
188 854
51 747
46 697 5 663 814
3 813 928

304 520

869 810 41 941 644

Lakossági Értékveszt. %
Lakossági Értékvesztés

aláírt
1 240 838
772 062
1 092 327
1 046 904
3 908 587
7 631 747
0
1 755 037
1 857 251

KÉTES KÖVETELÉSEK
lakatlan
elköltözött
elhunyt
Önkorm.bér.
gondoz.alatt
190 122
181 600
634 781
179 451
191 520
636
54 168
48 150
330 058
497 472
189 616
17 636
1 517 000
262 583
50 976
603 131
1 315 656
28 726
0
0
0
0
14 779
64 857
131 232
223 696
284 121

nem
nem nyilatelérhető
kozott
420 586
99 177
549 422
408 273
255 843
111 531
633 188
18 407
1 106 735
5 085 512
1 306 212
875 573
1241500
13626
182 073
149 748
1 227 505
1 940 009

19 304 753

3 172 576

2 427 600

1 411 791

6 923 064

8 701 856

50%

100%

80%

100%

80%

100%

9 652 377

3 172 576

1 942 080

1 411 791

5 538 451

8 701 856

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9 652 377

3 172 576

1 942 080

1 411 791

5 538 451

8 701 856

Közületi követelések
99.k.köz.Tiszavasvári
98.k.köz.Szorgalmatos

10 183 815
2 935

0
0

0
0

2 515 10 181 300
0
2 935

Közületi köv. összesen

10 186 750

0

0

2 515 10 184 235

Köz. Értékvesztés %
Köz. Értékvesztés összeg
MINDEN ÖSSZESEN
2013. évi értékvesztés
összesen

0
0
57 116 652

3 813 928

304 520

872 325 52 125 879
30 419 131

TIVA-Szolg Kft.
Tiszavasvári Ady E. u. 8.

Társasági adó alapját módosító tételek:

1.) Adózás előtti eredmény:
2.) Adóalapot csökkentő jogcímek:
365 napon túli behajthatatlan követelések:
Adótörvény szerint elsz. értékcsökk.
Munkanélküli fogl. TB járuléka
Összesen:
3.) Adóalapot növelő jogcímek:
Számviteli törv. szerint elsz. értékcsökk.
Bírság, késedelmi kamat
immat jószág kivezetése maradv.értéke
elszámolt értékvesztés 3111
hiányzó megsemmisült készlet és t.eszköz
Összesen:
4.) Adóalap:
5.) Társasági adó (19 %, ill. 10 %):
7.) Mérleg szerinti eredmény:

adatok eFt-ban:
-29 789 -29 788 770

-2 330

2 329 568

-32 119

1 378 163

2 330
2 329 568
8
7 800
0
0
30 419 30 419 131
0
0
32 757 32 756 499
638

1 589 566

64

158 957

-29 853

ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó testületi ülésére
Az előterjesztés tárgya:

Beszámoló a TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségei behajtásának
eredményéről

Melléklet:
Az előterjesztés előadója:

Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Gazdagné dr. Tóth Marianna – osztályvezető
Az előterjesztés ügyiratszáma: 465/2013.
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 3. melléklet 2.2.18. pont

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
Szabó András

Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője

szabo.andras@hbvsz.hu

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2014. április 18.

Gazdagné dr. Tóth Marianna
témafelelős
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
Tel.: 42/520-500

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Fax.: 42/275–000 E–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Gazdagné Dr. Tóth Marianna
E L Ő T E R JE S Z T É S
- a Képviselő-testülethez Beszámoló a TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 263/2013. (X.24.) Kt. sz. határozatával döntött a TIVA-SZOLG Kft.
kintlévőségeinek behajtásáról. A határozat értelmében 2013. november 1. napjától 2014.
március 31. napjáig 2 fő került alkalmazásra a Kft-nél a beszedéssel kapcsolatos feladatok
elvégzésére. A 263/2013. (X.24.) Kt. sz. határozat 3. pontja alapján az ügyvezetőnek a
díjbeszedés eredményességéről 2014. március 31. napját követően beszámolót kell készítenie
a képviselő-testület részére.
A Kft. ügyvezetője elkészítette összefoglaló jelentését, mely az előterjesztés mellékletét
képezi. A jelentés szerint kiemelkedő a részletfizetést kérők száma, ugyanis a részletfizetést
kérők tartozásai több mint 19 millió forintot tesznek ki. A Kft. kintlévőségei a 2014. április
7-i állapot szerint 52 millió forint.
A testület 93/2014. (IV.9.) Kt. számú határozatával javasolta megújítani (2014. október 31.
napjáig) a 2 fő díjbeszedéssel foglalkozó munkavállaló szerződését, mely megtörtént.
Azonban az ügyvezető tájékoztatása alapján tekintettel arra, hogy a Kft. nem végez
bevételszerző tevékenységet a cég 2014. október 31-én túlmutató jövőjével kapcsolatban
indokolt döntést hozni. Ügyvezető úr által megfontolásra javasolt lehetőségek közül a Kft.
kintlévőségekkel együtt történő értékesítése lehetőségként merülhet fel.
A 2013. szeptemberi ülésre készült előterjesztésben legfontosabb célnak a kintlévőségek
minél nagyobb arányban történő beszedését irányoztam elő. Ennek megvalósítására került sor
a 2 fő díjbeszedő alkalmazására. Természetesen a díjbeszedők alkalmazása nem tarthat a
végtelenségig. Azon személyeknél akiknél hajlandóság mutatkozik a vízdíj tartozás
kiegyenlítésére október 31-ig jogkövetkezmény nélkül kifizethetik.
Átgondolva fentieket az Önkormányzat egyik lehetősége az lenne, ha a Kft. értékesítésre
kerülne a kintlévőségeivel együtt. Ehhez szükséges lenne a Kft. felértékelése, majd ezen
érték alapján a testület döntene arról, hogy azért az összegért el kívánja –e adni a Kft.-t
vagy inkább egyéb tevékenység folytatására használná. Amennyiben az értékesítés
mellett döntene, akkor indokolt pályázati felhívást kiírni.
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a testület fogadja el a Kft. ügyvezetőjének
beszámolóját a kintlévőségek behajtásával kapcsolatban, egyidejűleg hatalmazzon fel a cég
felértékeltetésére. Az elkészült felértékelést a testület elé terjesztem a Kft. jövőjével
kapcsolatos döntés megalapozott meghozatala érdekében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését az előterjesztéssel kapcsolatban.
Tiszavasvári, 2014. április 18.
Dr. Fülöp Erik
polgármester
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melléklet a Beszámoló a TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről
című előterjesztéshez
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HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…./2014. (IV…..) Kt. számú
határozata
Beszámoló a TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről
(amely a TIVA-Szolg. Kft. taggyűlése vonatkozásában a …../2014.(…….) számú alapítói
határozatnak minősül)
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva a Beszámoló a TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről
című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A TIVA-SZOLG Kft. ügyvezetője által készített, a Kft. kintlévőségei behajtásának
eredményéről készült összefoglaló jelentését elfogadja az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal.
2. Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

3. Felhatalmazza a polgármestert a TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségeivel együtt történő
felértékeltetésére.
4. Felkéri a polgármestert a felértékelés eredményét terjessze a testület elé.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó testületi ülésére
Az előterjesztés tárgya:

a nem közművel összegyűjtött háztartási
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatási
módosításáról

Melléklet:

-

Az előterjesztés előadója:

Dr. Fülöp Erik polgármester

szennyvíz
szerződés

Az előterjesztés témafelelőse: Petruskáné dr. Legeza Tímea (témafelelős)
Az előterjesztés ügyiratszáma: 7207/2014.
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 3. melléklet 2.1.40.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
Szabó András

szabo.andras@hbvsz.hu
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Tiszavasvári Üzemigazgatóság Üzemigazgató

Egyéb megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2014. április 16.

Petruskáné dr. Legeza Tímea
témafelelős
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
Tel.: 42/520-500

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Fax.: 42/275–000 E–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea
E L Ő T E R JE S Z T É S
- a Képviselő-testülethez a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
1. A Képviselő-testület 2014. márciusi ülésén elfogadta a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést azzal, hogy a
kötelező közszolgáltatás ellátásának pénzügyi finanszírozásával kapcsolatban az áprilisi
testületi ülésen dönt.
Egyeztetést folytattam a HBVSZ Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatóságának vezetőjével annak
érdekében, hogy az önkormányzat anyagi hozzájárulásának részleteit meghatározzuk.
A Képviselő-testület a márciusi ülésén fogadta el az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletet, amelynek melléklete tartalmazza a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásért fizetendő
közszolgáltatási díjat. Ennek összege 2014. május 1. napjától 2.170 Ft/m3 + ÁFA.
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény 1. § (1)
bekezdése értelmében a természetes ingatlantulajdonos részére a fizetendő szolgáltatási
egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban
teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én
jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon
feltételekkel számított összeg 90 %-át.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában alkalmazott díj:
a.) önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy ingatlantulajdonosra,
vagy - ha önkormányzati díjrendelet nem alkotott – a szolgáltató által az adott településen
a közszolgáltatási szerződésben megállapított, 2013. január 31-én alkalmazott
szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat is).
Fentiek értelmében tehát a szolgáltató a magánszemélyek vonatkozásában nem alkalmazhatja
a Rendeletben meghatározott díjat, csak a 2013. január 31-én alkalmazott díj 90 %-át.
2013. január 31-én hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott erre vonatkozó díj
1.335 Ft/m3 + Áfa.
Fentiek alapján az alkalmazható díj ennek az összegnek a 90 %-a, azaz 1.202 Ft/m3 +
Áfa összeget.
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Az alkalmazható díj és a Rendeletben megállapított díj közötti különbség (2.170 –
1.335=) 968 Ft./m3.
Tekintettel arra, hogy a Közszolgáltató által jelenleg alkalmazható legmagasabb díj jelentősen
elmarad attól, amit a felmerülő költségek alapján jelenleg reálisan alkalmazni kellene, a
Közszolgáltatónak ráfizetése keletkezik.
Az önkormányzatnak ezt a közszolgáltatást kötelező fenntartania.
Javaslom, hogy a fennálló díjkülönbözetet az önkormányzat támogatás formájában adja
a résztulajdonában lévő HBVSZ Zrt. részére, mégpedig abból a Környezetvédelmi
Alapból, amit a talajterhelési díjból befolyó bevételből képeztünk. Ez az összeg jogszabály
értelmében csak környezetvédelmi célokra fordítható.
A gyakorlatban ez úgy valósulna meg, hogy a közszolgáltató minden év január 31. napjáig
jelzi igényét a különbözet megfizetése iránt, számlával igazolja az általa adott évben,
természetes személy ingatlantulajdonosok részére elvégzett ilyen jellegű közszolgáltatást,
majd számla ellenében az önkormányzat 30 napon belül megfizeti részére a Rendeletben
meghatározott díj és a közszolgáltató által jogszabály alapján alkalmazható díj közötti
különbözetet.
A HBVSZ Tiszavasvári üzemigazgatóságának vezetője arról tájékoztatott, hogy
közszolgáltatóként történt kijelölésüket követően eleget tesznek azon jogszabályi
kötelezettségüknek, miszerint a lakosság figyelmét felhívják arra, hogy rendelkezésre
állnak a szolgáltatás elvégzésére.
Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva évente 40-50 szippantással lehet kalkulálni, ami
4,7 m3-es fordulóval számítva körülbelül 227.480 Ft. + ÁFA kiadást jelent évente. (968 Ft +
ÁFA/m3 x 4,7 m3) x 50 szippantás = 227.480 Ft + ÁFA/év)
Természetesen ezt módosíthatja az a tény is, hogy ez a tevékenység jogszabályi változás
következtében kötelező közszolgáltatás lett, amit jogszabály szerint évente egy alkalommal
kötelező igénybe venni annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlana nincs rákötve a
csatornahálózatra. Ennek hatását a következő évben tudjuk lemérni.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 44/I. § (1) bekezdése értelmében a települési
önkormányzatot a közszolgáltatás megszervezéséért és működtetéséért a költségvetési
törvényben biztosított módon és összegben feladathoz kötött támogatás illeti meg.
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Tv. 2. melléklete 2. pontja
értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására a támogatás
az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakodóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon települési
önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves
csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából – a vízgazdálkodásról szóló törvény
alapján szervezett közszolgáltatás keretében – gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági
ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.
A támogatást a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült évi mennyisége (m3)
alapján kell igényelni, majd annak tényleges mennyisége alapján kell elszámolni.
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Ez a támogatás csak azon település részeken elvégzett szolgáltatás után igényelhető, ahol
nincs lehetőség a csatornahálózatra történő rákötésre. Tiszavasvári esetében ez a kritérium
csak Józsefháza településrészen valósul meg. A támogatás összege a fent idézett központi
költségvetésről szóló törvény 2. melléklete értelmében 100 forint/m3.
Javaslom, hogy fentieknek megfelelően a közszolgáltatási szerződés IV.1.3 pontját
módosítsuk úgy, hogy az önkormányzat megfizeti Közszolgáltató részére az általa adott
évben, kötelező közszolgáltatás keretében, természetes személy ingatlantulajdonos részére,
jelen szerződésben foglaltak alapján végzett, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III.
28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja és a Közszolgáltató által a szippantott szennyvízre
vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény alapján alkalmazható díj közötti
különbözetet. A különbözet megfizetésre az Önkormányzat a Közszolgáltató által a tárgyévet
követő év január 31. napjáig benyújtott számla ellenében, annak benyújtásától számított 30
napon belül köteles.
2. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet
előírja, hogy a közszolgáltató minden év november 15. napjáig köteles benyújtani a
jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes költségelemzést. A közszolgáltatási szerződés
ugyanezen kötelezettség teljesítésére más időpontot határoz meg, így célszerű a két időpontot
egységesíteni. Erre tekintettel javaslom, hogy a szerződés IV. 1.6 pontjában meghatározott - a
költségelemzés benyújtásának határidejére vonatkozó - időpont minden év november 15.
napja legyen.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tiszavasvári, 2014. április 16.

Dr. Fülöp Erik
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
………/2014. (……..) Kt. számú
határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés módosításáról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-a alapján, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 44/C. § (1) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:
I.
A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás ellátására a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel
kötött közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítja:
I.1. A közszolgáltatási szerződés IV. 1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
IV.1.3. Az Önkormányzat megfizeti Közszolgáltató részére az általa adott évben, kötelező
közszolgáltatás keretében, természetes személy ingatlantulajdonos részére, jelen szerződésben
foglaltak alapján végzett, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes
helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletében meghatározott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
közszolgáltatási díja és a Közszolgáltató által a szippantott szennyvízre vonatkozó
rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő
módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény alapján alkalmazható díj közötti
különbözetet. A különbözet megfizetésre az Önkormányzat a Közszolgáltató által a tárgyévet
követő év január 31. napjáig, vagy a szerződés megszűnését követő 60 napon belül benyújtott
számla ellenében, annak benyújtásától számított 30 napon belül köteles.
I.2. A közszolgáltatási szerződés IV.1.6. pontjának 2. mondata az alábbiak szerint módosul:
IV.1.6. … A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását
(módosítását) megelőzően, minden év november 15. napjáig a Közszolgáltató a Vgt. 44/D.
(7) bekezdése szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D. § (1)-(6) bekezdésben
foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készíteni.
I.3. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben és hatályban
maradnak.
II. Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató
Zártkörű Részvénytársasággal kötött közszolgáltatási szerződés módosítását írja alá, majd
aláírásra továbbítsa azt a Zrt. felé.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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1. melléklet a ………../……... (…….) Kt. számú határozathoz
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
Amely létrejött
egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza
tér 4. sz. törzsszáma: 732462, képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester), mint Megrendelő
(továbbiakban Önkormányzat),
másrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő
Részvénytársaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.,
cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000498, adószáma: 23957491-2-09., statisztikai számjele:
23957491-3600-114-09., képviseli: Will Csaba igazgatósági elnök), mint kizárólagosan
jogosult közszolgáltató (a továbbiakban Közszolgáltató) között az alábbi napon, az alábbi
feltételekkel:
1.
Szerződő felek megállapítják, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 70/2014. (III. 27.) sz. határozattal a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására a Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki.
2.
Szerződő felek tekintettel az 1.) pontban foglaltakra, megállapodnak abban, hogy a
közszolgáltatási szerződés:
2.1 A közszolgáltatási szerződés IV. 1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
IV.1.3. Az Önkormányzat megfizeti Közszolgáltató részére az általa adott évben, kötelező
közszolgáltatás keretében, természetes személy ingatlantulajdonos részére, jelen szerződésben
foglaltak alapján végzett, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes
helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletében meghatározott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
közszolgáltatási díja és a Közszolgáltató által a szippantott szennyvízre vonatkozó
rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő
módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény alapján alkalmazható díj közötti
különbözetet. A különbözet megfizetésre az Önkormányzat a Közszolgáltató által a tárgyévet
követő év január 31. napjáig, vagy a szerződés megszűnését követő 60 napon belül benyújtott
számla ellenében, annak benyújtásától számított 30 napon belül köteles.
2.2 A közszolgáltatási szerződés IV.1.6. pontjának 2. mondata az alábbiak szerint
módosul:
IV.1.6. … A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását
(módosítását) megelőzően, minden év november 15. napjáig a Közszolgáltató a a Vgt. 44/D.
(7) bekezdése szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D. § (1)-(6) bekezdésben
foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készíteni.
3.
Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
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Jelen közszolgáltatási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete a …………../2014. (..) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári
Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására.
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.
Tiszavasvári, 2014. …………………..

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

……………………………………...
Will Csaba
igazgatósági elnök
Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt.

7

ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

„Tiszavasvári város 2013. évi közrend- közbiztonságáról”
szóló éves értékelő jelentés elfogadása

Melléklet:

Jelentés a határozat-tervezet mellékleteként

Az előterjesztés előadója:

dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztés témafelelős: Kató Attiláné intézmény-koordinátor
Az előterjesztés ügyiratszáma: 11455/2014.
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 3. sz. melléklet 2.2.18. pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
Dr. Tarcsa Csaba
Paronai János

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Főkapitány
Kapitányságvezető

tarcsacs@szabolcs.police.hu,
szabolcsmrfk@szabolcs.police.hu

Egyéb megjegyzés:
…………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2014. április 16.

Kató Attiláné
témafelelős
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez „Tiszavasvári város 2013. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés
elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény III. fejezete rendezi, amelynek 8. § (4) bekezdése kimondja, hogy „a
rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról”.
Hivatkozott jogszabály rendelkezéseinek eleget téve Paronai János r. alezredes, a Tiszavasvári
Rendőrkapitányság vezetője 2014. áprilisában benyújtotta az Önkormányzathoz éves értékelő
jelentését, a határozat-tervezet melléklete szerint.
Tájékoztatom Önöket, hogy a napirend tárgyalására meghívást kapott mind a városi, mind a
megyei kapitányság vezetője, így kérdéseiket, észrevételeiket személyesen is föltehetik
részükre.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a „Tiszavasvári város 2013. évi közrendközbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés áttekintésére és elfogadására!
Tiszavasvári, 2014. április 16.

dr. Fülöp Erik
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
...../2014. (IV.24.) Kt. sz.
határozata
a „Tiszavasvári város 2013. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés
elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetőjének a - „Tiszavasvári város
2013. évi közrend- közbiztonságáról” szóló - éves jelentését megtárgyalta és a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Rendőrkapitányság
vezetőjét a hozott döntésről.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

3

4

ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatása

Melléklet:

A Rendőrkapitány kérelme az előterjesztés mellékleteként

Az előterjesztés előadója:

dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Kató Attiláné intézmény-koordinátor
Az előterjesztés ügyiratszáma: 11915/2014.
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 3. sz. melléklet 2.1.49. pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
Név
Paronai János

Titulus
r. alezredes

Elérhetősége
paronaijanos@gmail.com

Egyéb megjegyzés:
…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2014. április 16.

Kató Attiláné
témafelelős
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Témafelelős: Kató Attiláné

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez A Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője Paronai János rendőr alezredes azzal a kéréssel
fordult a Képviselő-testülethez, hogy lehetőségéhez mérten a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendőr-főkapitányságon keresztül támogassa a helyi kapitányságot.
Kérelmében leírta, hogy az alábbi eszközök beszerzésével jelentős mértékben segítenénk a
munkájukat:
- 2 db Silver Line 6500 S iratmegsemmisítő
- 1 db Canon I-SENSYS L 150 telefax
- 1 db projektor
- 1 db 9420XL 2 LED-es akkumulátoros térvilágító lámpa.

Az eszközök közül a térvilágító lámpa értéke a legmagasabb, így javaslom 350.000,-Ft
összeggel való támogatásukat.
A támogatási szerződés megkötésére a támogatás összegének a költségvetési rendeleten
történő átvezetését követően kerülhet sor.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.
Tiszavasvári, 2014. április 16.

Dr. Fülöp Erik
Polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
...../2014. (IV.24.) Kt. sz.
Határozata
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Rendőrkapitányság
támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Kinyilatkozza, hogy 2014-ben 350.000,-Ft-tal kívánja támogatni a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendőr-főkapitányságon keresztül a Tiszavasvári Rendőrkapitányságot, a munkájukat
elősegítő eszközök beszerzése céljából.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2014. május 30.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Felkéri a jegyzőt, tegyen javaslatot a költségvetési rendelet módosítására a szükséges fedezet
biztosítása érdekében.
Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó testületi ülésére
Az előterjesztés tárgya:

A térfigyelő kamerák helyeinek kijelölése és a közterületi
térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó
együttműködési megállapodás elfogadása

Melléklet:
Az előterjesztés előadója:

Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Gazdagné dr. Tóth Marianna – osztályvezető
Az előterjesztés ügyiratszáma: 12022/2014.
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 2. melléklet 3.18. pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
Paronai János

Tiszavasvári rendőrkapitánya

paronaijanos@gmail.com

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2014. április 18.

Gazdagné dr. Tóth Marianna
témafelelős
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
Tel.: 42/520-500

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Fax.: 42/275–000 E–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna
E L Ő T E R JE S Z T É S
- a Képviselő-testülethez A térfigyelő kamerák helyeinek kijelölése és a közterületi térfigyelő kamera rendszer
működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat költségvetésében már a tavalyi évben elkülönítésre került egy bizonyos
összeg térfigyelő kamera rendszer kiépítésére, mely tendencia 2014-ben is folytatásra került.
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. (továbbiakban: Rtv.) 42.§-a értelmében: A
rendőrség közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból
igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt
helyezhet el és felvételt készíthet. Az így elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről,
a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a rendőrség előterjesztésére az
illetékes települési önkormányzat dönt. A képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési
költségeinek biztosítására az önkormányzat és az illetékes rendőrkapitányság az e
törvényben meghatározott keretek között megállapodást köthet. A rendőrség a
képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat a központi szerv
honlapján közzéteszi.
Fenti törvényi rendelkezéseknek megfelelően kapitányságvezető úrral több alkalommal
történő szóbeli egyeztetés, szóbeli előterjesztés alapján jelenleg a város területén 10
megfigyelő állomás működik, mely 3 bázisállomással van összekapcsolva.
A bázisállomások az alábbi helyeken vannak felszerelve: Polgármesteri Hivatal,
Rendőrkapitányság, Városi Sportcsarnok. A bázisállomások veszik az adást a környező
kamerákról és továbbítják azt a Rendőrkapitányságon elhelyezett diszpécserközponthoz.
Térfigyelő kamerák az alábbi helyeken kerültek felszerelésre:
Bercsényi utca- Bethlen Gábor u. kereszteződése 1 db
Erdő u. –Kiss u. kereszteződése 2 db
Szentmihály tér 1 db
Városháza tér 2 db
Garami Ernő u. (Múzeumkert) 1 db
Rendőrkapitány úr írásban is benyújtotta a jövőben elhelyezendő kamerák helyszínére
vonatkozó előterjesztését, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Jelen előterjesztés második határozat-tervezete az önkormányzat és a rendőrség közötti
együttműködési megállapodást tartalmazza.
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A kiépítésre és bővítésre került/kerülő közterületi térfelügyeleti kamerarendszer létesítésének
és üzemeltetésének költségei teljes mértékben az Önkormányzatot terhelik, amelyek fedezete
a költségvetésben rendelkezésre áll.
A rendőrség megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy útján vállalja a térfigyelő
rendszer által közvetített képek folyamatos figyelemmel kísérését, azt hogy a rögzített
felvételekhez csak az arra feljogosított szervek és személyek férjenek hozzá. A rendőrség a
kamera rendszer működési területén ismertté vált bűncselekményekről évente jelentést készít
az önkormányzat részére. Az együttműködési megállapodást 10 éves határozott időtartamra
javaslom megkötni.
A térfelügyeleti kamerarendszer kiépítése illetve bővítése nagymértékben elősegíti a
Rendőrség bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak még hatékonyabb ellátását.
Ezért kérem a képviselő-testületet, hogy a rendőrség előterjesztése alapján jelölje ki azon
helyszíneket, ahová térfigyelő kamerák kerüljenek kihelyezésre, valamint az együttműködési
megállapodást fogadja el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését az előterjesztéssel kapcsolatban.
Tiszavasvári, 2014. április 18.

Dr. Fülöp Erik
polgármester
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az előterjesztés melléklete
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Határozat-tervezet
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2014. (IV.24.) Kt. számú
határozata
A térfigyelő kamerák helyeinek kijelöléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. tv. 42.§-a értelmében az alábbi határozatot hozza:
1. A Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője előterjesztésére Tiszavasvári településen a
közterületen elhelyezésre kerülő térfigyelő kamerák helyszínét az alábbiak szerint jelöli ki:
Bercsényi - Bethlen Gábor u. kereszteződése
Erdő u. –Kiss u. kereszteződése
Szentmihály tér
Városháza tér
Garami Ernő u. (Múzeumkert)
Kabay János u. (vasúti rakodó terület, orvosi rendelő)
Vasvári Pál u. 47. sz.
Erdő-Fehértói u. kereszteződése
Katona-Kiss u. kereszteződése
Katona-Széles u. kereszteződése
Vörösvári u.
Madách-Széles u. kereszteződése
Nagy Sándor –Tolbuchin – Temető u. kereszteződés
Szilágyi-Tolbuchin u. kereszteződés
Bajcsy-Petőfi-Vásártér u. kereszteződés
Kinizsi u. vége
Bocskai u. vége
Petőfi-Hősök-Gépállomás u. kereszteződés
36-os számú főútvonal Széles u. kereszteződés
Kossuth-Ifjúság-Kinizsi u. kereszteződés
Kossuth u. posta előtti szakasza
36-os számú főút Bocskai u. kereszteződés
Attila tér- Báthori u. kereszteződés
Szilágyi-Vasvári Pál u. kereszteződés
Vadvári Pál-Déryné u. kereszteződés
Határidő: folyamatosan

1 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
3 db kamera
1 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
2 db kamera
2 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera
1 db kamera

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

2. Felkéri a polgármestert gondoskodjon a térfigyelő rendszer működési területén
figyelmeztető tábla elhelyezéséről.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Határozat-tervezet
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2014. (IV.24.) Kt. számú
Határozata
közterületi térfigyelő kamera rendszer működtetésére vonatkozó együttműködési
megállapodás elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. tv. 42.§-a értelmében az alábbi határozatot hozza:
1. Kinyilatkozza hogy Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévő videokamerás
térfigyelő kamerarendszer működtetéséről a Tiszavasvári Rendőrkapitánysággal közösen
kíván gondoskodni, ennek érdekében együttműködési megállapodást kötnek.
2. Az együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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… /2014.(IV.24.) Kt. sz. határozat melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
közterületi térfigyelő kamera rendszer működtetésére
mely létrejött egyrészről:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám
(képviselője: Dr. Fülöp Erik polgármester)
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről:
Tiszavasvári Rendőrkapitányság
4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 9. szám
(képviselője: Paronai János r. alezredes, kapitányságvezető)
(a továbbiakban: Rendőrkapitányság)
együttesen: Felek között az alulírott napon, az alábbi feltételek szerint:
I.
Preambulum:
1. Tiszavasvári városban a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a bűnfelderítés, a
közbiztonság, a közrend, a gyermek-és ifjúságvédelem, a baleset megelőzés, a
vagyonvédelem, valamint tulajon védelme érdekében a Felek az Önkormányzat tulajdonában
lévő videokamerás térfigyelő kamerarendszer (továbbiakban: térfigyelő) alkalmazásával
kapcsolatban együttműködnek. Felek jelen együttműködési megállapodást a Rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 2. § (2) bekezdésében és 42. §-ában,
valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V.17.) ORFK
utasításban (továbbiakban: ORFK utasítás) foglaltak figyelembe vételével kötik meg.
II.
Rendőrkapitányság kötelezettségvállalásai
2. A térfigyelő rendszer központi kezelői helyisége a Rendőrkapitányság, Tiszavasvári, Kabay
J. u. 9. szám alatti szolgálatirányítói helyiségében kerül kiépítésre, és innen nyeri
áramellátását is.
3. A Rendőrkapitányság gondoskodik a térfigyelő rendszer által közvetített képek folyamatos
figyelemmel kíséréséről és az ezek alapján szükségessé váló rendőri intézkedések
haladéktalan kezdeményezéséről, illetve megtételéről.
4. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy a közvetített képek figyelésével jogszabályi
előírásoknak megfelelően olyan személyt bíz meg, aki a feladatok ellátáshoz megfelelő
szakmai ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik, képes a szükségessé váló intézkedések
azonnali kezdeményezésére.
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5. A térfigyelő szolgálat működtetésével kapcsolatos tevékenység koordinálásáért,
irányításáért és ellenőrzéséért, valamint a feladatok végrehajtásáért a Rendőrkapitányság,
Rendészeti Osztályának vezetője a felelős.
6. A Rendőrkapitányság a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezet szabályozó eszközök
rendelkezéseit a térfigyelő rendszer működtetése során betartja.
7. A Rendőrkapitányság – összhangban az ORFK utasítással – a térfigyelő rendszer által
rögzített felvételekhez, az arra törvényileg feljogosított szervek és személyek hozzáférésének
szabályait, illetve az adatszolgáltatások dokumentálásának rendjét kidolgozza. Egyben
vállalja azt is, hogy a rendszer központi helyiségébe történő belépés az ott tartózkodás
szabályait meghatározza.
8. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy a térfigyelő rendszer meghibásodásáról, a karbantartás
szükségessé válásáról értesíti az Önkormányzatot. A nem rendeltetésszerű használatból eredő
károk megtérítéséért a Rendőrkapitányságot terheli felelősség.
9. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy az Önkormányzat részére évi rendszerességgel
jelentést készít a térfigyelő rendszer működési területén ismertté vált bűncselekmény típusok
számának alakulásáról.
III.
Önkormányzat kötelezettségvállalásai
10. Az Önkormányzat vállalja a térfigyelő rendszer (és a működést biztosító alépítmények)
karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokat, valamint az üzemeltetés során felmerülő
valamennyi költséget.
11. Az Önkormányzat vállalja (Felek közötti egyeztetés alapján) jogszabályi előírásoknak
megfelelően a térfigyelő rendszer működési területén figyelmeztető feliratok elhelyezésének
költségét.
12. Az Önkormányzat vállalja a Rendőrkapitányság intézkedése alapján, a rendszert kezelő,
és a rendőrség hivatásos állományában lévő személyek részére a feladat ellátáshoz, valamint a
rendszer működtetéséhez szükséges oktatás megszervezését.
IV.
Záró rendelkezések
13. Felek, a megállapodás 1. pontjában foglalt célok érdekében a térfigyelő rendszer
fejlesztése, bővítése során együttműködnek.
14. Az együttműködési megállapodást bármelyik fél indoklás nélkül, a másik félhez intézett
előzetes írásbeli nyilatkozat alapján, 30 napos határidővel felmondhatja. A megállapodás
módosítása csak írásban történhet. A Felek a megállapodás megszűnése esetén kötelesek
egymással elszámolni. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal az
együttműködési megállapodást írásban felmondani, amennyiben a másik fél valamely
kötelezettségét súlyosan megszegi és a jogszerűtlen magatartást kifejezett írásbeli felszólítás
ellenére sem szünteti meg a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül.
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15. Jelen megállapodást Felek 2014. április 25. napjától kezdődő 10 éves határozott
időtartamra kötik.
16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Felek, a kapcsolódó
jogszabályok alapján járnak el, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény vonatkozó szabályaira.
17. A megállapodásból eredő esetleges jogvita eldöntésére a Felek a Nyíregyházi Járás
Bíróság illetékességét kötik ki.
18. Felek az Rtv. 42. § (3) bekezdés, valamint az ORFK utasítás 71. pontja alapján a
megállapodást a Rendőrség internetes honlapján közzéteszik, továbbá vállalják a
tömegtájékoztatási eszközök útján való tájékoztatást is a megállapodásban foglaltakról.
19. Jelen megállapodás 3 példányban készült, az egyes példányok 3 oldalból állnak.
20. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után írják alá.
Tiszavasvári, 2014. április „ „.

…………………………………
Tiszavasvári Rendőrkapitányság
Paronai János r. alezredes
kapitányságvezető

……………………………..
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Dr. Fülöp Erik
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

A Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett
tevékenysége

Melléklet:

Beszámoló

A napirend előterjesztője:

dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:

Simon István, a Városi Polgárőrség elnöke

Az előterjesztést készítette:

Kató Attiláné intézmény-koordinátor

Az előterjesztés ügyiratszáma: 331-2/2014.
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 3. sz. melléklet 2.2.18. pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
Név
Simon István

Titulus
Városi Polgárőrség elnöke

Elérhetősége
polgarorseg.tiszavasvari@gmail.c
om

Egyéb megjegyzés:
…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2014. április 16.

Kató Attiláné
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Témafelelős: Kató Attiláné

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszavasvári Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló 3/2013. (II.15.) rendeletében a Társadalmi tevékenységek támogatása
szakfeladaton 600.000,- Ft összegű, kizárólag működési célra fordítható támogatást biztosított
a Városi Polgárőrség részére.
A támogatás odaítélése érdekében az Önkormányzat és a szervezet között Támogatási
Szerződést jött létre, melynek 3. pontjában a Városi Polgárőrség vállalta, hogy megadott
határidőig (2014. január 31. napjáig) teljes körű, összesített pénzügyi elszámolást és szakmai
beszámolót készít a Képviselő-testület részére.
E rendelkezéseknek eleget téve Simon István, a Tiszavasvári Városi Polgárőrség vezetője
papír alapon és elektronikus úton is benyújtotta az Önkormányzathoz beszámolóját, a
határozat-tervezet melléklete szerint.
Tájékoztatom Önöket, hogy a napirend tárgyalására meghívást kap a szervezet vezetője, így a
beszámolóval kapcsolatos esetleges további kérdéseiket, észrevételeiket személyesen is
föltehetik.
A támogatási szerződésben foglalt kötelezettségekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a Városi Polgárőrség elmúlt évet átölelő szakmai és gazdálkodási beszámolójának
áttekintésére és elfogadására!
Tiszavasvári, 2014. április 16.

dr. Fülöp Erik
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
...../2014. (IV.24.) Kt. sz.
határozata
a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett tevékenységéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Városi Polgárőrség
2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület
1. a szervezet elnökének a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatóját a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
2. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a polgárőrség elnökét a hozott döntésről.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

…/2014. (IV.24.) Kt. sz. határozat melléklete

TISZAVASVÁRI VÁROSI
POLGÁRŐRSÉG
2013 ÉVI
Beszámolója

Eltelt egy év, és a vezetőségnek el kellett készítenie a 2013 évben végzettekről a
beszámolóját, és számot adni a tagság a város vezetése és a megyei polgárőr szövetség
részére.
Tiszavasvári Városi Polgárőrség beszámolója a 2013 január 01 és 2013 december 31-e
közötti időszakban végzett munkát foglalja össze.
Szervezeti életünkről:
Az elnökség az alapszabályban előírtaknak megfelelően végezte munkáját. A vezetőségi
üléseken a napirendi pontokat a közösen kialakított álláspontnak megfelelően fogadta
el. 2013 évben 14 alkalommal ülésezett, minden alkalommal határozatképes volt.
A vezetőségi ülésekre minden esetben az ellenőrző bizottság tagjai meghívottak voltak,
így folyamatosan részt vehettek a döntések meghozatalánál.
A fegyelmi bizottságnak 2013 évben sem volt feladata, mert a vezetőségnek nem jutott
tudomására olyan esemény, amely indokolttá tette volna a bizottság összehívását.
Szolgálati órák és a felhasznált kilométer havonkénti megoszlás
Az egyesületünk 2013 évben végzett tevékenységét az alábbi adatokkal kívánom
ismertetni.
2013 évben, 6404 órában végeztük a feladatainkat, gépkocsival 10234 Km-t közlekedtünk.
A 2012 évhez viszonyítva mind a két szám csökkent, a szolgálati órák kb. 15 %- kal a
gépkocsi futott Km felhasználás kb. 25 %-kal csökkent. Az óra szám csökkenést, a törvényi
változásoknak is be tudhatjuk mivel több városi rendezvény biztosítását nem végezhettük
el.
- Az egyesület tagjai a város területén az elmúlt időszakban 357-en
járőrszolgálatot, 1885,5 órában szolgálatonként 2-3 fő részvételével.

teljesítettek

Járőrszolgálatok során az egyesület tagjai 399 esetben figyelmeztettek, szabályértés vagy
esetleg bűncselekmény megelőzése érdekében, 20 esetben volt szükséges a rendőrség
értesítésére. A szolgálatok során ellenőrizték a város területén megszólaló riasztókat, hogy
nem történt e betörés. Szolgálatban lévő polgárőr 2013 évben fogott el mezőgazdasági
területen borsó, az úgynevezett szőlőben dió míg közös szolgálat során fa tolvajt.
-A polgárőreink szolgálatban és szolgálaton kívül is nyitott szemmel járnak mert volt, hogy
személyeket észleltek akik sín darabot és vas hulladékot vittek leadni, észleltek és
intézkedtek amikor gépkocsi az árokba hajtott, vagy lerobban gépkocsit őrizetlenül hagyta
a tulajdonos az út szélén. Tettek bejelentést biztosítási szolgálat közben, verésről amely nem
a biztosítás helyszínén történt.
Szolgálaton kívüli polgárőr észlelte és szolgálatba helyezte magát melynek köszönhetően a
betörő nem sokáig élvezhette a munkája gyümölcsét, mert el lett fogva és a rendőrségnek át
lett adva. Baleset helyszínén forgalom irányításban segédkezett a polgárőr. Lett bejelentés
téve szabadon lévő kutyákról, melyet figyelő szolgálat során észlelt a polgárőr. Szolgálatban
bejelentést
tett
gyanús
gépkocsiról
amelyet
bűncselekmény
elkövetésre
felhasználtak,melyben a rendőrség intézkedett.

Az üdülőtelepet fokozottan ellenőriztük a lakók és a pihenni vágyók megelégedésére.
Volt, amikor az itt üdülő személyek megvárták a gépkocsinkat és megköszönték a
munkánkat. Ha az üdülőben szórakozó fiatalokat észleltek a polgárőrök, minden
esetben visszaellenőrizték őket. A Szent Mihály teret folyamatosan visszatérően
ellenőriztük, a hangoskodó, randalírozó fiatalok miatt. A tavalyi évben megszűnt a
sertéstenyésztő telep melyet addig folyamatosan ellenőriztük az elhullott állattetemek
eltulajdonításának megakadályozása és egy esetleges fertőzés megelőzése érdekében.
Folyamatosan visszatérően ellenőrizték a polgárőrein a szórakozóhelyeket is.
2013 évben bebizonyosodott, mennyire fontos, hogy a polgárőrök fel legyenek készítve a
szolgálatra, mert sajnos megtörtént egy esetben, hogy a szolgálatban lévő polgárőrt
bántalmazni akarták. Itt kell megjegyeznem, hogy az akkor szolgálatban lévő polgárőr
az úgynevezett öreg rókák táborát erősíti és nem történt komolyabb dolog, személyi
sérülés egyáltalán. Sajnos kicsit elszomorított, hogy az elkövető megúszta egy
figyelmeztetéssel.
Külterület ellenőrzése során sok esetben szükséges volt a figyelmeztetés, de számtalan
esetben már az elegendő volt, hogy polgárőrt láttak a területen.
- A 2 darab segédmotor kerékpárral, 366 Km-t közlekedtünk 65 órában 33 személy.
Sajnos a segédmotor kerékpárral az egyesület tagjai még nem igazán mernek kimenni
szolgálata, sok olyan is volt, hogy a betervezett motoros szolgálat az időjárás változása
miatt nem valósult meg. Ebben az évben is bizonyította ez a kevés szolgálat is, hogy
szükség van a segéd motorkerékpárra, csak 2014 évben növelni kell a motoros
szolgálatban eltöltött idő számát.
-A városi piac ellenőrzését folyamatosan fenntartottuk a tavalyi évben is. Az eladók és a
vásárlók megelégedésére, 84 polgárőr 421 órában végezte.
A polgárőr jelenlétet a vasárnapi napokon folyamatosan igénylik az eladók.
Volt amikor kicsit később érkezett a polgárőr a piacra, már telefonon érdeklődtek, hogy
nem lesz szolgálat? A fentieken túlmenően segítettük a természetvédelmi őr, a hivatásos
halőr munkáját közös szolgálattal.
-A rendőrséggel közösen 80 fő részvételével és 211 órában láttunk el szolgálatot, 2013 évben
a rendőrséggel közösen hajtjuk végre a közös szolgálatot heti 3 napon min. 2 órában. A
közös szolgálatok alkalmával több esetben jelen voltak a szolgálatban lévő polgárőrök és az
intézkedést segítették. Segítséget nyújtottunk 2 eltűnt személy keresésében is, mind a 2
esetben a személyek épségben megkerültek. Volt amikor ittas gépjárművezetőt figyeltek a
város területén. A rendőrség több esetben kért fel polgárőrt , hogy hatósági tanúként
működjön közre segítve ezzel is a rendőrség munkáját. Elmondhatom, hogy a rendőrség
polgárőrség között jó kapcsolat.
- Az önkormányzati kifizetéseket is biztosítottuk, minden esetben a szolgálati gépkocsival
szállítottuk a kifizetésben részt vevőket a pénzintézettől, a Báthory vagy Széles úti kifizető
helyig, és onnan vissza. A kifizetéseket 50 fő részvételével 317,5 órában biztosítottuk
minden estben eseménymentesen.
- Egyesületünk a város területén megrendezett rendezvények, ünnepségek lebonyolítása
során a biztosításában 44 személy 311 órában volt jelen.
Jelen voltunk a március 15 , augusztus 20-i, október 23-i ünnepségeken, de a Múzeum
szervezésében megrendezésre kerülő kézműves találkozón, és az első alkalommal
megrendezett zúzos lé főző versenyen is.

Sajnos a törvényi változások miatt nem biztosíthattuk az öhön forgató és néptánc versenyt,
és az augusztus 20-i rendezvényen is csak külső segítséggel lehettünk jelen. Itt szeretném
megköszönni Dr Fülöp Erik polgármester úrnak és a testületnek, hogy anyagilag
támogatta és így 5 személy el tudta végezni a rendezvény biztosítói tanfolyamot. Így elhárult
annak az akadálya, hogy külső segítséget kelljen igénybe venni a rendezvények
biztosításához.
- Az általános iskola és a városban működő alapítványi iskola és óvoda szervezésében
rendezett ünnepségeket 2013 évben is mi biztosítottuk 157,5 órában 41 fővel. Ilyen
rendezvények voltak és a sportcsarnokban megrendezésre kerülő farsangi ünnepség,
ballagási, mikulás ünnepség és az iskolában tartott disco. Óvoda által megrendezett
családi napot, a hagyományosan megrendezésre kerülő mozgás határok nélkül gyermek
sport vetélkedőt.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2013 évben is a Szakközépiskola és Gimnázium rendezvényeit
29 polgárőrrel 148 órában biztosítottuk. Biztosítottuk a zavartalan lebonyolítását a
ballagási ünnepségeknek, a sport- csarnokban a szalagtűző ünnepségeknek.
Jelen voltunk az Ipari szakközép és szakmunkásképző végzősei által szervezett
gépfelvonulással összekötött
bolondballagáson melynek az útvonalát a rendőrséggel
közösen végeztük. A sportcsarnokban megrendezésre kerülő Állásbörzén is jelen voltunk.
Meghívást kaptunk a megrendezett egészségnapra melyen a drog táskát mutathattuk be a
fiataloknak akik nagy érdeklődést tanúsítottak.
- A Tiszavasváriban működő labdarugó és kézilabda szakosztályok hazai mérkőzésein 41
személy 90 órában vett részt a rend fenntartásában, a sportpályán és a sportcsarnokban.
2013 évben egy alkalommal szükséges volt a sportpályára rendőri segítséget kérni
garázdálkodó szurkolók miatt.
A mindenszentek ünnepen 23 polgárőr 143 órában teljesített szolgálatot temető előtt és
folyamatosan ellenőrizve a benti rend fenntartását. A temető előtt a forgalmat irányítva
segítettük a kiérkező megemlékezők könnyebb leparkolását. A városban található többi
temetőt is visszatérően ellenőrizzük.
- Felkérést kaptunk a városban megrendezésre kerülő fitnesz verseny, valamit a városi
strand fürdő területén megrendezésre kerülő éjszakai fürdőzés biztosítására.
2013 év július 13-án az egyesület szervezésében megrendeztük első alkalommal a polgárőr
toborzó napot a Szent Mihály téren és erre a napra szerveztünk az újonnan belépő
polgárőröknek felkészítését és a vizsgát. Szeretnék köszönetet mondani az ifjú
polgárőreinknek, akik aktívan részt vettek a toborzó napon, mivel az elsősegély szakszerű
végrehajtását ők mutatták be.
2012 év szeptemberétől a középiskolásoknak 50 óra kötelezően előírt közösségi szolgálatot
kell végezniük. Ennek elősegítésére és a polgárőrség megismertetése valamint a polgárőrség
fiatalítása érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Tiszavasváriban a
Szakközépiskola Szakiskola és Kollégiummal, valamint a Tiszavasváriból más városba járó
diákok érdekében a Hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskolával. A két intézményből 45 diák jelentkezett az egyesülethez. Mind a két
intézményben megtartottuk az első oktatásokat, melyen nagy érdeklődéssel és aktívan
vettek részt a fiatalok.
2014 évben is fontos, hogy a pályázati lehetőségeket minél jobban kihasználjuk.
Remélhetően lesz olyan pályázati kiírás is amelyről 2013 évben a kiírásban meghatározott
feltételek miatt maradtunk le.

Ez a pályázat gépkocsi vásárlásról szólt, de sajnos kissé keserű szájízzel vette tudomásul a
vezetőség, hogy a település létszámát 5000 Főben határozták meg így nem pályázhattunk.
Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben részesülhetünk mi is egy pályázat útján
elnyerhető új gépkocsival, hiszen a fent felsorolt elvégzett munka azt hiszem bizonyítja,
hogy nagy szüksége van egy biztonságosan működő gépkocsira a nagyobb létszámú és
területileg is nagyobb településnek.
Szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, a részünkre nyújtott anyagi támogatást,
bízva abban, hogy ez az összeg pozitív irányba fog változni, hiszen a fent említett adatok
jól bizonyítják a polgárőrség munkájának szükségességét.
Ennyiben szerettem volna tájékoztatni az Tiszavasvári Város Önkormányzatát a
Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013 évben végzett tevékenységéről.

Tiszavasvári. 2014. 01.30.

Simon István
Városi Polgárőrség elnöke

ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 24-én
tartandó ülésére
Az

előterjesztés

Az
Egyesített
Óvodai
Intézmény
tárgya:
intézményvezetőjének második ciklusra történő
megbízásáról

Iktatószám: 706-8/2014.
Melléklet: nincs
A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester
Az előterjesztést készítette: Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 3. sz. melléklet 2.2.12.

Szociális és Humán Bizottság

SZMSZ 3. sz. melléklet 3.1.7.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
Moravszki Zsoltné intézményvezető

moromariann@freemail.hu

Egyéb megjegyzés: nincs

Tiszavasvári, 2014. április 15.

dr. Köblös Ibolya
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
Tel.: 42/520-500,

4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.
Fax: 42/275-000,
e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Témafelelős: dr. Köblös Ibolya

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez –
Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetőjének második ciklusra történő
megbízásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 73/2014. (III.27.) Kt. számú határozatával az Egyesített Óvodai
Intézmény jelenlegi vezetője, Moravszki Zsoltné 2009. július 16. napjától fennálló
intézményvezetői megbízásának 2014. július 15. napjával történő lejártára tekintettel a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67.§ (7) bekezdése alapján
kezdeményezte, hogy az Egyesített Óvodai Intézmény nevelőtestülete tegyen nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy támogatja-e Moravszki Zsoltné második ciklusra történő megbízását
pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően a döntésről mind
Moravszki Zsoltnét, mind az intézmény nevelőtestületét tájékoztattam. Felhívtam a
nevelőtestületet, hogy a jelenlegi intézményvezető, Moravszki Zsoltné, második ciklusra
történő megbízásával kapcsolatban nyilatkozatát megalkotni és részemre megküldeni
szíveskedjen.
A 2014. április 10. napján érkezett, az Egyesített Óvodai Intézmény nevelőtestületének
üléséről készült jegyzőkönyv szkennelt formában az előterjesztés 1. számú melléklete, az
Egyesített Óvodai Intézmény nevelőtestületnek támogató nyilatkozata Moravszki Zsoltné
második ciklusra történő megbízásáról az előterjesztés 2. számú melléklete.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a fentiekben említett nevelőtestületi jegyzőkönyv az
alábbiakat tartalmazza az intézményvezető második ciklusra történő megbízásának
nevelőtestület általi támogatásáról:
„SZAVAZÁS
A Szavazatszedő és Számláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét:
Szavazásra jogosult:
33 fő
Szavazott:
32 fő
Érvényes szavazás:
32 fő
„Támogatom” szavazatok száma: 30
„Nem támogatom” szavazatok száma: 2
A szavazás érvényes volt, a nevelőtestület több, mint 2/3-a (94%-a) támogatja az Egyesített
Óvodai Intézmény vezetői állására Moravszki Zsoltné második ciklusra történő megbízását
pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül.”
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Az intézmény nevelőtestületének egyetértésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII törvény 20/A §-a, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 67.§ (7) bekezdése alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület pályázat kiírása
nélkül Moravszki Zsoltnét bízza meg az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői
feladatainak ellátásával a jelenlegi intézményvezetői megbízás lejártát követő öt éves
időtartamra.
Végezetül tájékoztatom a képviselőket, hogy Moravszki Zsoltné intézményvezető asszony
hozzájárult ahhoz, hogy jelen napirendet nyilvános ülésén tárgyalja meg a tisztelt Képviselőtestület, illetve annak bizottságai.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy fentiek figyelembevétele mellett a határozattervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Tiszavasvári, 2014. április 15.
Dr. Fülöp Erik
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…../2014.(……) Kt. sz.
határozata
Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetőjének második ciklusra történő
megbízásáról
1/. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyesített Óvodai Intézmény
jelenlegi vezetője, Moravszki Zsoltné a 105/2009. (V.21.) Kt. számú határozat alapján 2009.
július 16. napjától fennálló intézményvezetői megbízásának 2014. július 15. napjával történő
lejártára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A § (1)
bekezdése, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban
Nkt.) 67.§ (7) bekezdése alapján - figyelemmel a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 22.
§-ában, valamint 28.§-ában foglaltakra - az Egyesített Óvodai Intézmény nevelőtestülete
több, mint kétharmadának egyetértésével - nevezettet megbízza az Egyesített Óvodai
intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával második ciklusra, 2014. július 16.
napjától 2019. július 15. napjáig terjedő határozott időtartamra.
Illetménye (Nkt. 2014. április 1-jén hatályos rendelkezései szerint):
-

garantált illetménye a Nkt. 7. számú melléklete szerint :
munkaközösségi vezetői pótlék: (2014.06.30-ig):
intézményvezetői pótlék 2019.07.15-ig (60%):
határozott időre szóló kereset-kiegészítés 2019.07.15-ig:
kereset összesen (kerekítéssel):

248.259 ,-Ft
8.008,-Ft
96100,-Ft
35.240,-Ft
387.600,-Ft

2./ A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a határozatban
foglaltakról tájékoztassa, Moravszki Zsoltné intézményvezetőt, valamint az Egyesített Óvodai
Intézmény nevelőtestületét.
3./ A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy gondoskodjon a
munkáltatói feladatok ellátásáról a jelenlegi intézményvezető második ciklusra történő
megbízása tárgyában.

Határidő: a 2. pont tekintetében 2014. április 30. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
a 3. pont tekintetében 2014. július 15.
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április …-én
tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya:
A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának
átadása

A napirend előterjesztője (előadó):
Az előterjesztést készítette (témafelelős):

Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hatáskör
SZMSZ 3. sz. melléklet 2.1.16.

Az előterjesztés iktatószáma: 264/2014.
Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:
Egyéb megjegyzés: -

Tiszavasvári, 2014. április 18.

Gulyásné Gáll Anita
témafelelős

TIS ZA V AS V ÁRI V ÁROS POLGÁ RME ST ER É TŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat 2011.10.20-án csereszerződést kötött Pálóczi Lászlóval és feleségével. A
csereszerződés tárgya, nevezettek tulajdonában lévő Tiszavasvári, Kabay J. u. 35. sz. alatti
ingatlan, illetve a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő Tiszavasvári, Vasvári P.
u. 6. II.lph. I/3. sz, alatti társasházi lakás és a Tiszavasvári, Kossuth u. 8. sz. alatti orvosi rendelő
ingatlanán található 14 m2 nagyságú garázs. Ezáltal Pálóczi László és felesége a Kossuth u. 8.
szám alatti ingatlan 14/941-ed tulajdoni hányadára tulajdonjogot szerzett.
Mivel az ingatlan osztatlan közös tulajdonba került, ezért az orvosi rendelő felújítására vonatkozó
pályázat esetén ez problémát jelenthet, illetve ezen ingatlannal kapcsolatos bármilyen tulajdonosi
hozzájárulás esetén, a fenti magánszemélyek hozzájárulása is szükséges.
Ezért célszerű a Kossuth u. 8. sz. alatti ingatlan osztatlan közös tulajdoni helyzetének
megszüntetése, mely oly módon lehetséges, hogy az Önkormányzat felajánl Pálóczi Lászlóéknak
egy másik gépkocsi-tárolót.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy önkormányzati gépkocsi-tárolók a Tiszavasvári,
Vasvári P. u. 6. sz. alatti társasház földszinti részén találhatóak. A 6 db garázs közül azonban, 1
db garázs önkormányzati bérlőkijelölésű – mely a Polgármesteri Hivatal irattárjaként funkcionál a többi garázs önkormányzati tulajdonú, de honvédségi bérlőkijelölésű.
Fentiek miatt 2013. novemberében írásban kerestem meg a Honvédelmi Minisztert, kérve
tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy van-e lehetőség, és ha igen milyen feltétellel 1 db üres
garázs bérlőkijelölési jogának Önkormányzat javára történő végleges átruházására.
Tájékoztatom a Testületet arról, hogy a Honvédelmi Minisztérium nem zárkózott el a
bérlőkijelölési jog átadásától, és az alábbi tájékoztatást küldte:
„…A HM bérlőkijelölési jogának megszűntetési feltétele a visszterhesség, aminek lehetőségét és
mértékét az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvény 43. § (3) bekezdése tartalmazza.
Ez alapján, a kialakult gyakorlat szerint, az érintett gépkocsi-tároló önkormányzat általi
elidegenítése esetén a tárcát a tároló becsült forgalmi értékének 50 %-a illeti meg. Ennek
biztosítása érdekében, a rendelkezési jog megszüntetésére vonatkozó jogügylettel egyidejűleg,
önálló zálogjog alapításra, valamint ingatlan-nyilvántartásban történő feljegyzésére kerül sor.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének döntéséről szóló értesítést.”
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület kezdeményezze a Tiszavasvári, Vasvári
P. u. 6. sz. alatti, 1679/2/A/11 hrsz-ú, 21 m2 nagyságú gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának
Önkormányzat javára történő végleges átruházását a Honvédelmi Minisztérium felé.
Tiszavasvári, 2014. április 18.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
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A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
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A Képviselő-testület kezdeményezze a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti, 1679/2/A/11 hrszú, 21 m2 nagyságú gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának Önkormányzat javára történő végleges
átruházását a Honvédelmi Minisztérium felé.
Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Testület döntéséről a Honvédelmi Minisztériumot.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
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munkájáról szóló beszámoló

Melléklet:

nincs

Ügyirat száma :

8280/2014.

A tájékoztatás előadója:

Dr. Fülöp Erik polgármester

A tájékoztatás témafelelőse: Kató Attiláné intézmény-koordinátor
A tájékoztatót tartalmazó előterjesztést a bizottságok nem tárgyalják, arról a képviselőtestületnek határozatot nem kell hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok
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TÁJÉKOZTATÁS
a Képviselő-testülethez -

az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 139/2012 (VI.28.) Kt. számú
határozata értelmében az alapellátás keretében vállalkozó orvosok évente egyszer írásban
beszámolnak munkájukról az ellátás megszervezésére kötelezett irányába, a jegyző által
kiadott szempontrendszer alapján.
A Képviselő-testület munkatervéről szóló 317/2013. (XII.18.) Kt. sz. határozat alapján a
beszámoló a márciusi testületi ülésen kerül volna előterjesztésre.
Az előterjesztés elkészítése érdekében a jegyző 2014. február 20-án kelt levelében írásban
megküldte valamennyi orvosnak a beszámoló elkészítés alapjául szolgáló szempontokat,
melyek az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tájékoztatás a 2013-ban hatályba lépett jelentősebb új jogszabályi rendelkezésekről (ha
vannak), melyek a betegeket érintik, vagy az orvos számára írnak elő többlet kötelezettséget.
Honnan szerzi be információt a jogszabályi változásokról?
Betegforgalom száma a melléklet táblázatoknak megfelelően,
Beszámoló a betegadatok kezelésével kapcsolatos rendszerről, esetleges nehézségekről,
Védőnőkkel való kapcsolatuk,
Beszámolója térjen ki az iskola-egészségügyi ellátás keretében végzett tevékenységére, az
intézményekkel kapcsolatos együttműködésre,
Szűrővizsgálatokkal kapcsolatos észrevételei, azok hatékonysága. Javaslata arra
vonatokozóan, milyen jellegű szűrővizsgálat szervezését tartják indokoltnak, részt venne-e a
szűrővizsgálatok szervezésében, koordinálásában,
Milyen nehézségekkel találkozik az időskorúak ápolása kapcsán,
Nyilatkozzon, hogy vállalna-e a lakosság számára felvilágosító előadás megtartását és milyen
témakörben (pl.: Egészségnap, Idősek Klubja),
2013. évben nyújtott-e be pályázatot (hová, mi a tárgya, nyert-e, hol tart a megvalósítása)?
Milyen megvalósítható javaslatai vannak a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében,
melyek az ezzel kapcsolatos teendők,
Egyéb fontosnak tartott észrevételei

Kérte továbbá, hogy a levélhez kiküldött – betegforgalom jellemző megbetegedéseinek
gondozási statisztikái településünkön - táblázatokat kitöltve küldjék vissza részünkre.
A beszámoló elkészítésére és megküldésére rendelkezésre álló határidő eredménytelenül telt
el, ugyanis a betegforgalmi adatokról szóló táblázatot dr. Bodnár Zoltán, dr. Rojkó László, dr.
Mérnyi Ágnes, dr Juhász Erika küldte meg, míg a szöveges beszámolóval kapcsolatban dr.
Horay Károly, dr. Tolna Klára, dr. Nyáguly István, dr. Fügedi Attila készített anyagot.

Újabb határidő (2014. április 15.) kitűzésével a jegyző ismételten felhívta az orvosok
figyelmét beszámolási kötelezettségük teljesítésére. Ezen felhívásra dr. Malinák Gyula és dr.
Kádár István a betegforgalom adataira vonatkozó táblázatot megküldte részünkre, míg dr.
Sipos Erzsébet és dr. Kodak István mind a táblázatokra, mind pedig a jegyző által feltett
szempontokra válaszolt.
Az alapellátásban dolgozó orvosok személyes és folyamatos ellátást nyújtanak a város lakosai
számára az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.
Városunk alapellátás keretében vállalkozó orvosaink többsége a jogszabályi változásokról az
interneten keresztül, vagy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körleveleiből értesül.
Betegforgalmuk alakulását a mellékelt táblázat mutatja.
A betegadatok kezelése, feldolgozása és a jelentések készítése központi rendszer segítségével
történik.
Egyöntetűen azt nyilatkozták, hogy a kapcsolattartás a védőnői hálózattal kielégítő.
Az iskola-egészségügyi ellátásnál a megkérdezettek közül volt, aki méltatlannak találta a
díjazás mértékét. Többnyire a TAJ szám hiánya okoz gondot, különösen az iskola-fogászaton
jelent problémát.
Gyermekorvosaink közül volt, aki javasolja a drog- és az alkoholfogyasztás, valamint a
dohányzás fokozott ellenőrzését. Meglátása szerint növekvő tendenciát mutatnak ezek a
problémák, és egyre fiatalabb korosztály veszélyeztetettebb.
A korábbi évekhez viszonyítva a Nyíregyházi Emlőcentrummal kapcsolatuk lazábbá vált, nem
kapnak időben tájékoztatást a behívásokról, és a szűrésen meg nem jelenőkről sem.
Az idősek ápolását a szociális gondozók végzik, a rendszer jól működik.
Pályázati lehetőséggel egyikőjük sem élt 2013-ban.
Más észrevétele, javaslata a megkérdezettek nem volt.
A betegforgalmi adatokat tartalmazó táblázatokat a rendelkezésre álló adatok alapján
tájékoztatásomhoz csatolom.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2013. évi
munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Tiszavasvári, 2014. április 17.

dr. Fülöp Erik
polgármester
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