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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2016. április 14-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Munkácsi 

Mihály alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh 

Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Szabó Krisztián 

képviselő, Kovácsné Nagy Julianna és Ráduly Zsolt képviselők.                                      
 

Távol maradt:      Szőke Zoltán képviselő.    

                       

Meghívottként részt vettek:  

Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András 

osztályvezető, Petruskáné dr. Legez Tímea osztályvezető, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, 

Juhász Mariann a Kornisné Központ intézményvezető helyettesítési feladatokat ellátó 

munkatársa, Nácsáné Dr. Kalán Eszter, Erdei Koletta, Orosz Mihály Zoltán a Becsület 

Légiója Egyesület elnöke, Zagyva György Gyula a Becsület Légiója Egyesület tagja és Dr. 

Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője.  
 

Meghívottként távolt maradt: - 
 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 11 fő képviselő volt jelen. 

Először kérte, hogy „Egyebek” napirendi pont alatt vegye fel a testület napirendjére „a 

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény dolgozóinak 2016. április 20-ára meghirdetett 

pedagógus sztrájkban való részvételével kapcsolatban” szóló előterjesztést. Majd kérte, hogy 

zárt ülés keretin belül vegye fel a testület napirendjére „a Tiszavasvári Egészségügyi 

Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozataláról” szóló előterjesztést. Végezetül kérte, 

hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 

elfogadásáról.  
 

A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. 
 

A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi 

pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület: 

 

NAPIRENDEK          

 
      

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2016. (II.15.) 

KT. sz. határozata elleni törvényességi felhívásról. 

 

2. Előterjesztés a fogyatékos személyek ellátásának átmeneti finanszírozása tárgyában 

kötendő megállapodás jóváhagyásáról. 
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3. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény dolgozóinak 2016. április 

20-ára meghirdetett pedagógus sztrájkban való részvételével kapcsolatban.  

 

4. Egyebek 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

5. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések 

meghozataláról. 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 47/2016. (II.15.) KT. sz. határozata elleni törvényességi 

felhívásról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Emlékeztetőül elmondta, hogy 2016. február 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata a 

Becsület Légiója Egyesület elnökével, Orosz Mihály Zoltán polgármester úrral kötött egy 

együttműködési megállapodást. Ennek a megállapodásnak tanácsadás, információbiztosítási 

célzata volt. Úgy véli, hogy az elmúlt két hónapban rendkívül sok örömteli esemény történt, 

melynek mozgató rugója a Becsület Légiója Egyesület munkatársainak, egyesületi tagjainak a 

Tiszavasváriban kifejtett tevékenysége volt. Időközben az önkormányzat kapott egy 

törvényességi jelzést ezen határozata ellen. A törvényességi jelzésről mindenki elmondhatja a 

véleményét. Az ő álláspontját, illetve a kollégák segítségével kialakított álláspontját az 

előterjesztés nagyon pontosan és részletesen tartalmazza és ezt a fajta törvényességi jelzést 

nem tudja elfogadni. Ettől függetlenül az előterjesztésben is utaltak rá, hogy nem az a cél, 

hogy mindenféle jogi kiskapukat keresve, vagy bármiféle jogi csatározásba belefogva 

elhúzzák a Kormányhivatallal fennálló vitás ügyet, hiszen az akár az együttműködési 

megállapodás nyereségére, illetve a Tiszavasváriban kifejtett tevékenység rovására is mehet. 

Szeretné, ha minden ilyen gáncsoskodás és akadály, aminek egyrészről politikai célzata van, 

az elmúlna és pusztán a tényeket, illetve a szakmaiságot ítélnék meg minden ilyen 

tartalommal kapcsolatban. A mai képviselő-testületi ülésen csak úgy, mint a februári ülés 

alkalmával megtisztelte jelenlétével a testületet Orosz Mihály Zoltán az egyesület vezetője, 

Érpatak polgármestere, kedves barátom, és Zagyva György Gyula a Becsület Légiójának 

egyik oszlopos tagja, munkatársa. Végezetül átadta a szót orosz Mihály Zoltán polgármester 

úrnak és felkérte, hogy az elmúlt két hónap történéseit, eredményeit, sikereit vagy akár 

hiányosságait tárja eléjük és ismertesse a testülettel.  

 

Orosz Mihály Zoltán a Becsület Légiója Egyesület elnöke:  

Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, majd röviden összefoglalta az elmúlt két hónap 

tapasztalatait. Reméli, hogy mindenki tájékozódott a helyi közösség tagjaitól is és a 

helyszínen is megnézte a tevékenységük eredményét. Ahhoz kétség sem fér, hogy pozitívak a 

változások, valamint nagyon örül annak, hogy a helyi cigány közösség építő tagjai is együtt 

akarnak működni, szeretnék a pozitív változást és szeretnék a gyerekeiket minél 

egészségesebben nevelni. Azt akarják, hogy a helyi cigány közösség, az az a Széles-Keskeny 

utcák és egyéb területek is változzanak, fejlődjenek, vagyis maximálisan együttműködnek, 

ezáltal nagyon jó kapcsolatok kerültek kialakításra. Úgy véli, hogy a bűncselekmények száma 

is jelentősen csökkent. Azt már mindenki hallhatta, hogy az áramlopások száma is lecsökkent 

és áttértek a jogszabályoknak megfelelő áramvételezésre, és a hihetetlen mennyiségű szemét 

is eltűnt. Fontos hangsúlyozni, hogy ezt a tevékenységet 0 forintos integrációs támogatásból 

sikerült megvalósítani, a mai liberális elveken alapuló cigány integrációs módszerek helyett és 

látható, hogy ezt fájlalja a liberális média, és azok az emberek, akik ebből élnek. Tehát azok, 

akik több százmilliós cigány integrációs pénzeket tűntetnek el, mert valójában látszik, hogy 

felhasználják a pénzeket, azonban maradandó és tartós eredmény nem figyelhető meg. Addig, 

amíg a több százmilliós, integrációs pénzek kitartanak, addig jól megélnek belőle, 

mentorállják a családokat több százezer forintért, különböző programokra, leszámláznak és 

így elköltik a pénzeket. Nyilván ezeknek az embereknek az a tevékenység nem tetszik, amit a 
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Becsület Légiója végez. Tehát ezek az emberek megpróbálták ellenük hergelni, uszítani, 

félrevezetni a cigány közösség tagjait, de ennek mára már megszűnt a káros hatása. Tehát 

akik személyesen ismerik őket, azok belátták és valójában látják, hogy a Légió csapata csak 

jót akar nekik, de erről bárki meggyőződhet. Már több alkalommal is szerveztek nyilvános 

bejárást, ahova a társaság a nemzetközi ügynök szervezetet is meghívta, vagyis a Soros 

György féle finanszírozásában lévő Egyenlő Bánásmód Hatóságot. Véleménye szerint Soros 

György már annyi kárt okozott Európának, hogy a sok integrációs pénzből már meg lehetett 

volna oldani a cigány integrációt.  Ezek az ún. „jogvétő szervezetek” Budapestről 

beleavatkoznak a Tiszavasvári ügyekbe is, és azt hiszik, hogy ők majd megoldhatják a 

problémát. Tehát ők egy budapesti szervezet, aki bármit írhat, kielemezhet, beadvánnyal 

fordulhat, azonban egy másik civil szervezet nem. Meglátása szerint az is nagyon probléma, 

hogy ezek a szervezetek megpróbálják a Légiót lejáratni, hiszen már beadvánnyal is fordultak 

az önkormányzat kapcsán. Már ebben az ügyben fel is keresték őket, hogy ennyire tudják 

Budapestről, hogy mi történik Tiszavasváriban, akkor jöjjenek el a bejárásra, nézzék meg azt, 

hogy mit csinálnak, hogyan beszélgetnek, mi a tevékenységük. Ha mindezt megnézték volna, 

akkor nem szerkesztettek volna különféle beadványokat, de ezeknek a liberális jogvédő 

szervezeteknek ez a módszere, amit ellenük is elkövettek, melynek megfelelő büntetőjogi 

következményei is lesznek. Tehát megtették ellenük a feljelentést, hogy egy valótlan tényt 

állítanak, és azt akarják bebizonyítani, hogy a Becsület Légiója jogellenes tevékenységet 

folytat. Majd elmondta, hogy a beadványból két gondolatot is ki szeretne emelni. Például azt 

mondták, hogy a szervezet megszondáztatja a közmunkásokat és elveszik a közmunkavezető 

jogkörét, de ők ilyet nem csináltak, hiszen a közmunkavezető tette munkaidőben, teljesen 

jogszerűen. A TASZ meggyőződhetett volna a helyszínen, de nem tette. Volt egy másik példa, 

amikor azt hazudták róla, hogy gyerekeket emel ki a családból Érpatakon, önkényesen 

megjelenik a házakba és rendelkezik a családból való kiemelésről. Azonban ilyet soha nem 

csinált, de a járási hivatalon belül a gyámhivatalnak a feladata az, hogy döntsön arról, hogy a 

gyereket ki kell-e emelni a családból vagy sem. Nyilván ennek egy precízen meghatározott 

eljárásjogi szabályai vannak. Kérte a jelenlévőket, hogy ilyen kártékony szervezeteknek a 

hazugsága és a hazugságokból levezetett következtetéseire, ha lehet akkor ne adjanak, mert 

ilyen és ehhez hasonló módon próbálják alátámasztani azt, hogy a Légió jogellenes 

tevékenységet folytat. Tehát nem jogellenes tevékenységet folytatnak, hanem teszik azokat a 

dolgaikat, amik a megállapodásban szerepelnek és azt, amit egy civil ember, civil szervezet 

tehet. Ehhez nem kell se a TASZ-nak, se a Roma Rendőrök Országos Egyesületének a 

beleegyezése. Hangsúlyozzák, hogy olyan tevékenységet folytatnak, amit együttműködési 

megállapodás nélkül is folytathatnának. Ma minden embernek joga van közterületen 

tartózkodni, ha akar megáll, ha akar járkál, ha akar sétál, a közterületen fel is emelheti a fejét, 

és felnézhet, valamint megnézheti a villanyoszlopnak a vezetékeit és, ha észreveszi, hogy 

azon a vezetéken lopják az áramot, akkor szintén minden engedély nélkül jogköre van arra, 

hogy kihívja a rendőrséget. Majd elmondta, hogy a média azt próbálja előadni, hogy ők 

átvesznek jogköröket, azonban a szervezet nem vett át senkitől semmilyen jogkört csak, ha 

találnak egy jogellenes esetet, akkor azt dokumentálják, hogy bizonyíték legyen, mire a 

rendőrség megérkezik a helyszínre. Majd ezt követően ezt az esetet átadják a hatóság részére 

és gyakorlatilag a bizonyítékaik és a jelzéseik révén megnyitják az eljárást, mert a hatóságok 

ott tartanak, hogy szeretnek elfelejtkezni a jogellenes tevékenységről. Úgy tesznek, mintha 

nem tudnák, nem létezne és nyilván nekik nem kell dolgozni. Tisztelet a kivételnek, akire ez 

nem vonatkozik, de sok ilyen rendőrrel és sok ilyen állami tisztviselővel találkozott már, aki 

azt keresi, hogy hogyan ne dolgozzon. Azonban ők ezeket a hatóságokat igyekeznek a munka 

világába visszavezetni. Állandó érv volt ellenük, hogy a Légió a szegregátumban élő mély 

szegényeket folyamatosan zaklatja. Gyakorlatilag az is nagyon fontos és nem csak a 

cigányágra vonatkozik, amit végeznek, hogy, amit végeznek az egy komplex társadalmi 
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integrációs tevékenység. Tehát ez egy nagyon sokrétű tevékenység, nagyon sok komponense 

van, sok tevékenységi körrel jár és csak rendészeti modellnek akarják beállítani az Érpatai 

modellt, mely súlyosan félrevezető értelmezés. Van egy rendészeti jellegű része az 

elvetemült, kőkemény bűnözőkkel szemben, de ez általában a társadalomnak csak 5-10%-a, 

akinél alkalmazzák a rendészeti vonatkozás során felmerülő feljelentéseket és az abból fakadó 

szankciókat, de zömében társadalmi integrációs tevékenységet folytatnak, mindig normák 

felmutatásában, normák megértetésében, normák közvetítésében gondolkodnak. Ezeket a 

normákat nem ők találják ki, hanem a jogszabályok írják körül. Csak ma a szintén kártékony 

liberális jogvédelmi tevékenység miatt folyamatosan megbénítják a hatóságok munkáját. 

Például, ha a cigány származású közösség tagjával szemben alkalmazza a rendőr, 

gyámhatóság a jogszabályokat, akkor is jönnek a „liberális jogvétő szervezetek”, akik azt 

mondják, hogy azért bünteti meg, mert ő cigány származású. Ezt alkalmazzák már közel 26 

éve Magyarországon. Egyébként nagyon hatékony, mert sajnos a rendőrség, gyámhivatal 

vonatkozásban ez jól működik. Tehát a rendőr és a különböző állami tisztviselők inkább nem 

intézkedik, nem hozza meg a megfelelő mértékű szankciót, nem jár el rendeltetésszerűen, nem 

bonyolódik bele, nehogy őt megvádolják rasszizmussal, azonban a Légió nem foglakozik 

ezzel. Tehát az a jó civil szervezet, aki segít, de mindeközben folyamatosan eltekint a 

drogterjesztéstől, az áramlopástól, az uzsora bűncselekményektől, azonban a városban már 

látható, hogy jelentős mértékben csökkent az uzsorások tevékenysége. Most az un. 

„boltocskázás” terjedt el. Tehát amikor megvesz 300 forintért egy üdítőt és eladja 5000 

forintért mindenféle kereskedelmi tevékenység, jogosultság nélkül, de ez is 

bűncselekménynek számít. Véleménye szerint már azok a civil szervezetek a jók, akik 

bűnpártoló módon végzik a tevékenységüket. Ők nem bűnpártoló módon, de ugyanakkor 

nagyon korrekt módon próbálnak segíteni és annak örül, hogy ezt már megérezték és 

meglátták a helyi cigány közösség vezetői. A másik dolog, amellyel folyamatosan vádolják a 

szervezetet, hogy jogosulatlan közbiztonsági tevékenységet végez. Most ezt próbálják 

sulykolni, hogy hátha ezen keresztül meg lehetne bénítani a tevékenységet. Ezzel 

kapcsolatban is hangsúlyozta, hogy a birosag.hu internetes oldalon fel van téve a jogosulatlan 

közbiztonsági tevékenység értelmezése kapcsán az a tevékenység, ami olyan jellegű, hogy 

bármelyik civil végezheti és akkor fel sem merülhet a jogellenesség kérdése. Ők csak annyit 

tesznek, hogy jelzéseket adnak a hatóságoknak, de a tevékenység a társadalmi integrációra 

irányul. Nagyrészt a norma felmutatása, megértetése a központi elem. Tehát folyamat ahhoz, 

hogy ezt át tudják adni és a helyi közösség tagjaival a normákat meg tudják értetni, de ahhoz 

sokat kell kimenniük és beszélgetni kell velük. Ezt felejtik el a mai politikusok és a mai 

integrációs szakemberek, akik egy órára felvesznek 60 e forintot, leadják a számlát és mennek 

tovább. A Légió ezt is megváltoztatta, hiszen beszélgetni kell velük és meg kell hallgatni a 

problémájukat. Mindig más oldalról, de nagyon sok régiót fel lehet így tárni, hogy mi a helyi 

közösség legfőbb problémája, hogy szeretnének kitörni a szegénységből. Mindig azt tartják 

szem előtt, hogy hogyan tudnak nekik segíteni. Tehát ahhoz, hogy adekvált segítséget 

tudjanak nyújtani, ahhoz nagyon sok időt el kell tölteni közöttük. Ezt próbálják kártékony 

módon járőrözésnek beállítani, de a Légió minden ilyen és ehhez hasonló vizsgálatnak áll 

elébe és majd kiderül, hogy mi lesz a végeredmény. A Becsület Légiója szervezet a Magyar 

Nemzet javát szolgáló szervezet. A TASZ, mintha főügyészségi szerepben lenne, ő eldönti, 

hogy ez a civil szervezet jó-e vagy sem. Azt írja, hogy nem jó ez a civil szervezet, hanem 

helyette mással kellene végeztetni a munkát. Mindezek után elmondta, hogy néhány 

gondolatot szeretne idézni az alapszabályból, amit a Légió végez: emberi és állampolgári 

jogok védelme, erősítése, biztosítása, gyermek és ifjúságvédelmi érdekképviseleti 

tevékenység, ennek az erősítése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségnek az elősegítése, erősítése. Magyarországi nemzetiségi és etnikai 

kisebbségségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ápolása, 
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erősítése. Felvilágosító előadások, konferenciák, tanfolyamok, továbbképzések, különböző 

tanácsadások szervezése, biztosítása. Tájékoztatók szervezése a kötelességekről, a 

rendeltetésszerű joggyakorlás módjairól. Még ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az is egy 

nagy baj a mai közéletbe, hogy szintén a liberális jogvédelem és a jogértelmezés miatt 

tartanak ma ott, hogy a jogokat és kötelezettségeket szétválasztották és jelenleg csak a 

jogokról van szó, a kötelezettségekről pedig nincs. A szervezet ezt a kettőt újra akarja 

egyesíteni. Abban nyújt segítséget, hogy a helyi társadalom értse meg, hogy ezek 

összetartoznak és folyamatosan a kötelezettség teljesítésre is figyelmet kell szentelni mind az 

önkormányzatnak, mind a különböző állami szervnek. A kötelezettségeket meg kell követelni, 

hogy mindenki tartsa be, még az is, aki önmagától nem akarja. A TASZ azzal vádolja a 

szervezetet, hogy az emberi jogokat negligálják. Nem negligálják, csak az emberi jogokat, a 

szabadságjogokat a kötelezettségekkel akarják egyesíteni. Tehát nagyon fontos, hogy ők 

folyamatosan vissza akarják illeszteni a jogokat és kötelezettségeket, mely nem jelenti a 

szabadságjogok tiprását. Az alapszabályban leírásra került, hogy az üdvösség eléréséhez 

társadalmi problémák komplex kezelése a közösség erősítésén keresztül az egyén felemelése 

érdekében a cél. Tehát nagyon fontos rész, hogy igenis ők nagyon sokat gondolkoztak, 

nagyon sok szakirodalmat elolvastak arról, hogyan kell a társadalmi problémákat megoldani, 

és hogyan kell az embereknek azért tenni, hogy egészségesebb lelkületűvé váljanak. Kérte a 

képviselő-testületet, hogy aktívan kapcsolódjanak be a munkába és, hogy ha van egy bejárás, 

van egy fórum, akkor ne kritizálják a tevékenységet, hanem tájékozódjanak arról a helyszínen, 

hogyan próbálják megoldani, milyen párbeszédet folytatnak a cigány szervezetekkel, milyen 

párbeszédet folytatnak a helyiekkel, mert akkor is sokkal reálisabb képet tudtak volna alkotni. 

Elmondta még, hogy nem az a céljuk, hogy feljelentéseket tegyenek és zaklassák a helyieket, 

hanem, hogy minél inkább jogkövető állampolgárokká váljanak, de vannak, akik 

megpróbálják ezt bojkottálni. Látható, hogy vannak olyan cigány szervezetek, képviselők, 

akik 300 millió forintot felvettek, de az egyesület nem látja ennek az eredményét az elmúlt 5 

évben. Elhiszi, hogy neki az jól megéri, hogy maradnak mély szegénységben a szegregátum 

tagjai, ő pedig, mint egy Nelson Mandela típusú jótevőként próbál megjelenni. A legutolsó 

projektjére 109 milliós támogatást felvett, mert állítólag ő visszavezeti a romákat a munka 

világába. Megérti, hogy ez neki nagyon jó és nagyon fáj neki az, hogy gyakorlatilag 109 M 

nélkül is el lehet érni azt, amit a Légió már elért a városban. Ha ezek az emberek tovább 

fogják folytatni az uszító tevékenységet, akkor annak megfelelően minden esetben meg fogják 

tenni azokat a feljelentéseket, amik ennek az orvoslására szolgálnak. Tehát hazudozni 

polgármester úrról, Tiszavasvári Önkormányzatáról, a Becsület Légiójáról gátlástalanul nem 

lehet. rágalmazni, nem lehet hazudozni, nem lehet a közösség ellen uszítani a többieket. Ha 

lehet, akkor értessék meg, hogy nem akarják feljelenteni, hanem csak azt akarják, hogy 

fejezzék be a közösség ellen uszító tevékenységet. Ha ezt befejezi, akkor nem lesz feljelentés. 

A TASZ a szervezet ellen azzal érvel, hogy etnikai, származási és egyéb ilyen tulajdonságok 

alapján próbálják zaklatni a helyi kisebbség tagjait. Az esélyegyenlőségről szóló törvény 8 

paragrafus i-j pontjában van benne, hogy senkit nem lehet zaklatni és hátrányosan 

megkülönböztetni politikai és egyéb vélemény és világnézeti meggyőződése kapcsán. 

Azonban felháborító, amit művel ez a liberális jogvédő siserahad. Polgármester úr, a helyi 

képviselő testület a politikai és a világnézeti meggyőződése miatt folyamatosan verbális 

médiaterrornak van kitéve. Tudomása szerint ezt az esélyegyenlőségről szóló törvény tiltja. 

Nyilván sajnos csak az állami szervekre szankcionálja, és ellenük irányul egy negatív 

tevékenység, melyet szeretnének megértetni, hogy nekik sem lehet. Tehát az 

esélyegyenlőségről szóló törvény rájuk is vonatkozik, és ezért nem lehet „üldözni” bizonyos 

személyeket, csoportokat, mert ezt a jogszabályok tiltják. Kérte, hogy inkább a konstruktív 

párbeszéd útján járjanak és, hogy ha lehet akkor személyesen találkozzanak és átbeszélhetik a 

javaslatokat és megmondják, hogy mit neheztelnek Önök vagy a helyi cigányközösség egyes 
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tagjai és ami az igazság jegyében van, akkor azt meg fogják fogadni és be fogják építeni a 

gyakorlatukba és annak megfelelően fogják végezni a tevékenységet, de az látható, hogy igazi 

érdemi, konstruktív, valóságon alapuló kritikát még nem kaptak. Végezetül elmondta, hogy a 

Becsület Légiójának szervezete javasolja, hogy mindenki kapcsolódjon be a konstruktív 

párbeszédbe, hiszen ők mindenben állnak a rendelkezésükre.    

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megköszönte Orosz Mihály polgármester úr rendkívül részletes, minden területre kiterjedő 

ismertetőjét. Úgy véli, hogy nagyon sok hasznos információt hallottak. Örül annak, hogy nem 

csak ő tapasztalja meg ezeket a gondolatokat, történéseket nap, mint nap, amikor együtt 

folytatják a küldetésüket és azt a munkát, amiben szerződést kötöttek 2016. február 15-én, 

hanem most itt a nyilvánosság előtt, illetve a képviselő-testület tagjai előtt is ezt elmondhatta 

polgármester úr.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Véleménye szerin Orosz Mihály Zoltán beszéde kampánybeszéd volt, és ha majd 

polgármester úr alelnökként bekerül az országgyűlésbe, akkor már itt van az új polgármester 

jelölt Tiszavasváriban, de ez csak irónia volt a részéről.  Majd megjegyezte, hogy minden 

magyar szakterületnek van egy úgynevezett szaktanácsadói, szakértői névjegyzéke, amelyre 

felkerülni nagyon nehéz, hiszen komoly végzettség szükséges. Azonban ő már több 

alkalommal is olvasta, hogy például Zagyva György Gyula társadalmi integrációs szakértő és 

közrend, közrendvédelmi szakértő. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy ehhez van-e 

valamilyen végzettsége, mert ha igen akkor milyen igazolványszámmal vagy regisztrációs 

számmal rendelkezik. Mindezek után a programmal kapcsolatban megkérdezte, hogy 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának mennyibe került a szemétszállítás, illetve az egyesület 

tagjainak az étkeztetésére a tevékenységük végzése érdekében.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy igyekszik minden fronton megfelelni a 

kihívásoknak úgy, hogy nem szeretne túlságosan álszent vagy szerénytelen lenni, de az elmúlt 

6 évben sikerrel vette a polgármesteri választás kihívásait, melyet Ráduly Zsolt képviselő is 

testközelből megtapasztalhatott úgy, hogy bízik abban, hogy most egy újabb olyan lehetőség 

tárulhat elé, illetve Tiszavasvári elé, ami azt jelenti, hogy nem csak lokális szinten tud 

segíteni, hanem akár az országos politikában történő befolyásszerzéssel is és nem csak 

Tiszavasvárit, hanem ezt a térséget is tudja segíteni. Végezetül megjegyezte, hogy átadná a 

szót Orosz Mihály Zoltán polgármesternek, hogy reagáljon a felvetésekre, mivel meg lett 

szólítva. 

 

Orosz Mihály Zoltán a Becsület Légiója Egyesület elnöke:  

Nincs tudomása arról, hogy társadalmi integrációs szakértő szerepel-e a névjegyzékbe, de ha 

igen, akkor szívesen beiratkozna egy ilyen tanfolyamra. Azt, hogy valaki valaminek a 

hozzáértő szakembere úgy véli, hogy azt a tudással és a tapasztalataival döntik el, de nincs 

információja ilyen típusú OKJ-s szakképzésről, amellyel komplex társadalmi integrációs 

tevékenységet kapnak a szakértők, de áll elébe minden ilyen projektnek. Mindig azon az 

állásponton van, hogy ezekkel össze kellene mérni az Érpataki modell eredményét, több 100 

milliárdos pénzfelhasználó személyeknek a szakértelmét. Már több alkalommal említette, 

hogy Érpatakot korábban úgy hívták, hogy Chichago, ugyanúgy, mint a Széles úton ki volt 

verve az összes közvilágítás. Nem ajánlották, hogy oda a rendőrség vagy a polgárőrség 

bemenjen, mert megdobálták kővel a kocsiját, tehát a polgárőrség, illetve a rendőrség is 

nagyon óvatosan járőrözött. Javasolta, hogy most menjenek be az érpataki „Chichagoba” 
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hajnal egy órakor, hagyják ott a kocsijukat, reggel 5 órakor majd menjenek vissza, és ő 

garantálja azt, hogy a kocsinak semmi baja nem lesz, de ugyanezt csinálják meg Miskolcon a 

Yukó bányában majd hasonlítsák össze a gépkocsit, hogy valójában milyen állapotban 

találják. Majd elmondta, hogy ő állna elébe az ilyen típusú „teszteknek”, hogy 

megbizonyosodjanak az ő szakértelmükről továbbá, hogy mennyi költséggel érték el a 

mostani állapotokat. Továbbá hangsúlyozta, hogy a szakértőknek nem kellett a család 

mentorállási díja, valamint nem kellettek speciális foglalkozások, valamint fiktív és meddő 

foglalkozások, amikre felhasználják az integrációs támogatásokat. Nem kellett ahhoz költség, 

hogy a helyi közösség tagjai megértsék azt, hogy a saját portáikat rendezni kell, mely 

egyébként nagy érdeme a helyi cigány közösségnek. Majd elmondta, hogy a tegnapi nap 

folyamán is kint voltak a szegregátumban, ahol jelen volt egy országos média is és teljesen 

megdöbbentek, hogy mennyire tiszták a porták, valamint, hogy a kukák is kihelyezésre 

kerültek és most már elkezdték bekerítni a lakó ingatlanjaikat. Ehhez nem kellett 100 milliós 

integrációs pénz, pedig ezekre szokták lenyúlni a támogatásokat. Az egyesület több mint 10 

éve foglalkozik integrációs tevékenységgel, melynek meg lehet nézni az eredményét. Úgy 

véli, hogy értenek ahhoz, amit csinálnak. Biztos vannak nagyobb nemzetközi ügynökök által 

segített személyek, akik rohannak a médiába, de ők állnak elébe bármilyen 

összehasonlításnak, vizsgálatnak, hogy megnézzék, milyen költségráfordítással, milyen 

eredményeket érnek el. Mindezek után azt javasolta, hogy hozzanak egy olyan szakértőt a 

névjegyzékből, aki már megváltoztatott egy olyan környéket, mint az Érpataki Chichago volt, 

hogy egyetlen egy közvilágítás, lámpa sem égett. Most úgy világít mindegyik, mint a 

karácsonyfa, nincs bűncselekmény és normálisan együtt lehet élni a városban. Nincs 

tudomása arról, hogy lenne valaki, aki egy általa választott szegregátumban vásárolna egy 

lakást, de ha a jelenlévők közül valaki tud ilyen szakértőt, akkor megemeli a kalapját és el 

fogok menni hozzá beszélgetni, de tudomása szerint még nincs ilyen szakértő. Hiába 

ezermilliárdokat felhasználtak ezek a szakértők, de még rajta kívül egyről sem tud, aki ezt 

megcsinálta volna, és beköltözne egy szegregátumba. Az ő szempontrendszerük más. Mástól 

válik az ő szakértelmük szakértővé, mint amit mondanak, mert tudom, hogy meg tudják 

csinálni azt a Soros György féle szervezetek által lerajzolt, megírt helyi integrációs terveket, 

pályázatokat. Gyakorlatilag átcopyzzák az egészet. Gyakorlatilag tudják, hogyan kell 

zülleszteni a helyi társadalmat. A szervezet teljesen más alapokra helyezte a társadalmi 

integrációs tevékenységet. Tehát lehetne kérni, hogy minősítsék őket is szakértőnek, és 

kapcsolódjanak be a 100 milliók eltékozlásába, de ebbe a játékba nem akarnak belemenni. Ha 

lenne ilyen objektív kritérium rendszer, ami nincs egyébként, akkor ők nagyon szívesen 

állnak elé. Majd hangsúlyozta, hogy ne aggódjon a szakértelmükkel kapcsolatban, mert közel 

20 éve foglalkozik teológiával, filozófiával, társadalomtudományokkal, középiskolai tanár az 

alapvégzettsége, majd bekerült a pszichológiára is, és teológiából is az országos döntőbe. 

Tehát már korábban is foglalkozott ezekkel a témakörökkel. Végezetül javasolta, hogy 

menjenek ki velük és nézzék meg, hogy milyen eredményeik vannak.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

A témával kapcsolatban még elmondta, hogy az imént nem válaszolt a szemétszállítás és a 

vendégétkeztetéssel kapcsolatos kérdésre. A szemét kapcsán ismét már érezte azt a fajta 

rosszindulatot képviselő úrtól, amit már megszokott az elmúlt években, de emlékeztetet 

mindenkit, hogy amikor az üdülőről el kell szállítani az illegálisan lerakott, közterületen 

elhelyezett szemetet az nem gond, az kötelező, azt oldja meg a város. Az, amikor a 

cigánytelepen az illegálisan elhelyezett, közterületen lévő szemetet el kell szállítani, akkor 

már kérdezik azt, hogy mennyibe került az önkormányzatnak. A másik dolog, hogy mindig 

igyekszik jó házigazda lenni, de már ezt a képviselők is megtapasztalhatták a rendes testületi 

ülések alkalmával. Véleménye szerint az a minimum, hogy ha valaki Tiszavasváriért 
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dolgozik, akkor azokat a személyeket megvendégeljék, de ajánlja mindenkinek, hogy menjen 

ki velük bejárásra, menjen ki éjjel egy áramlopást megszüntetni. Majd elmondta, hogy a 

tegnapi nap folyamán is 23 órakor még várták az E.On-t, hogy kijöjjön az áramlopás 

helyszínére, hogy hallja azokat a trágárságokat, szidalmazásokat és testközelből tapasztalja 

meg a helyzetet. Értelemszerűen, aki nulla forintért dolgozik Tiszavasváriért az a minimum, 

ha napokat tölt itt, az önkormányzat megvendégeli őket, mivel nem Fülöp Eriknek a kertjét 

jönnek rendbe tenni, hanem Tiszavasvári jövőjéért, szépüléséért, fejlődéséért dolgoznak. Ha 

most Ráduly Zsolt képviselő úr kigyűjteti az étkeztetéssel kapcsolatos költségeket, akkor 

mellé fogja rakni és így fogja minden képviselőnek kiküldeni, hogy a tavalyi évben a járási 

hivatal kormányablak átadó ünnepségén étkezési költségre mennyit vállalt be az 

önkormányzat. Úgy véli, hogy ez így lenne jogszerű és akkor fognak tisztán látni és lehet azt 

mondani, hogy a kormányablak kialakítása az önkormányzat érdeke volt. Végezetül elmondta, 

hogy azt is nehezményezi, hogy a testületi ülés után azt nem kérdezte meg senki akár az 

ellenzéki oldalról, hogy az mennyibe került.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megjegyezte, hogy ő csak, mint jogi kategóriát kérdezte. Nem a tudást és mást firtatott, csak 

van egy jogi kategória és vállalkozási tevékenységet úgy lehet végezni, ha a szakértő a 

névjegyzéken szerepel.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ez nem vállalkozási tevékenység, hanem civil szervezet.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Tehát most beadtak egy 138 millió forintos pályázatot, ugyanerre a témára.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Még nem adták be, mivel 2016. május 29. a beadási határidő.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Rendben, akkor be fogják adni, de ugyanazok a sorok szerepelnek benne, mint amit ő már 

látott más pályázatokban. Reméli, hogy ez nem úgy fog elsülni, ahogy polgármester úr 

mondta. Majd megkérdezte, hogy a városnak van-e közterület felügyelője, aki még a civileken 

felül eljárhatna ezekben a dolgokban.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Nincs, most kerül majd meghirdetésre. Majd megkérdezte, hogy ennek mi köze van a 

Becsület Légiója Egyesülethez.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Annyi köze van hozzá, hogy Orosz Mihály Zoltán polgármester úr azt mondta, hogy minden 

civilnek joga van, hogy közterületen tartózkodjon. A közterület felügyelőnek ettől sokkal több 

joga lenne Tiszavasváriban.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Nem kötelező feladat.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Nem kötelező alkalmazni? 
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Badics Ildikó jegyző: 

Igazgatási jogkörbe is meg lehet ezeket oldani.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Tehát akkor ezt az önkormányzat is meg tudja oldani.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

Igen, de most már meghirdetésre került.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Az üdülőterület kapcsán elmondta, hogy péntek éjszaka testközelből is tapasztalhatta azt, 

hogy milyen szeméthegyek vannak az üdülő övezet végében. Majd elmondta, hogy 2007 óta 

önszántából, szabadideje terhére polgárőrködik, de még ilyet nem tapasztalt, hiszen borzasztó 

módon néz ki ott az a szeméthegy. Nem tudja, hogy azóta elszállításra került-e, de előtte 1-2 

héttel volt kint és ugyanolyan mennyiségű szemét volt. Tehát valakik, ahogy Munkácsi 

Mihály alpolgármester is megosztotta a facebook oldalán illegális odahordják a szemetüket. 

Tehát akkor ott is kellene a légiónak tevékenykedni, hogy meg fogják azokat az embereket, 

akik a szemetet ott elhelyezik, ugyanúgy, mint a másik részen. Olvasta a megállapodásban, 

hogy egész Tiszavasvári területén végzik a tevékenységüket.  

 

Zagyva György Gyula: 

Már meg is találták azt az embert, aki oda hordja a szemetet.  

 

Orosz Mihály Zoltán a Becsület Légiója Egyesület elnöke:  

Válaszában elmondta, hogy reméli, hogy a járási hivatal majd eljár benne és nem fogja 

megszüntetni az eljárást, hanem cselekedni fog.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megjegyezte, hogy ő már elég régóta képviselő és látta azokat a több százmilliós, de akár 

milliárdos összegeket is, amik különböző projektekre, például roma felzárkóztatásra ide jöttek 

a városba, melynek nem látja a nyomát. Különböző olyan pályázatokról van szó, amivel 

munkahelyet teremtettek, nem látja, hogy hol dolgoznak ezek az emberek. Tehát minden 

elúszott. Ezzel megkérdezte a jelenlévő képviselőktől, hogy ők mit tettek az elmúlt években 

azért, hogy a város bármelyik részén jobbá tegyék az ott élő emberek életkörülményét vagy, 

hogy megszüntessék az áramlopásokat. Korábban felszólat az egyik képviselő úr, hogy 

milyen nagy mennyiségben és milyen nagymértékben lopták az áramot úgy, hogy a 

tisztességes emberek hűtője leolvadt, mert hetekig nem volt áram. Most végre van egy 

szervezet, aki feláldoz a saját szabadidejéből, odateszi magát, és ez ellen tesz, vagyis hogy a 

városnak, a városlakóknak jobb legyen, és Önök ezeket az embereket kritizálják. Nem lát se 

az Önök kormányába, se az Önök tevékenységébe segítő szándékot arra, hogy ezt a roma 

kérdést Magyarországon megoldják, hiszen 30 éve nem tettek semmit. Majd elmondta, hogy 

nagyon büszke arra, hogy 6 évvel ezelőtt Magyarországon Tiszavasvári volt az első 

tisztességes város, aki a tisztesség útjára vezette a politikát. Nagyon büszke arra, hogy a 

Becsület Légiója szervezet eljött Tiszavasváriba és végre megpróbálnak valamit tenni azért, 

hogy rend legyen ebben a városban. Tudja azt, hogy addig amíg a parlamentben nincs hozzá 

akarat, addig nagyon komoly változásokat nem fognak tudni elérni, de ez egy 

figyelemfelkeltő dolog. Inkább Önöknek is oda kellene állni és azt mondani, hogy igen 

tegyünk ellene. A vezetőiket is felszólítani azért, hogy álljanak be a sorba és ne tegyenek 

ellene, hogy a gyerekeiknek is és nekik is jobb legyen. Végezetül megköszönte a csapat 

önfeláldozó munkáját.  
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Ráduly Zsolt képviselő: 

Már több alkalommal is elmondta, hogy ő jelenleg minden energiáját és idejét a tiszavasvári 

gyerekekért áldozza fel, amiért persze kap fizetést is, mert ez a szakmája. Most lehet itt arról 

beszélni, hogy mit tett a Fidesz vagy mit nem tett a Fidesz.  

 

Zagyva György Gyula: 

Megtagadja a pártját? 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Nem tagad meg semmiféle pártot, mert egyik pártnak sem a tagja.   

 

Császár József Sándor képviselő: 

Ő csak azt mondta, hogy az elmúlt 30 évben nem tett a kormány semmit a roma kérdéssel 

kapcsolatban.  

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy ő 2007 óta intézményvezető-helyettes és aktívan 

részt vesz az oktatásban és neki mindig az volt a fő célja, hogy a gyerekeknek jó legyen, jobb 

legyen. Meg kell nézni, hogy hány Széles útról integrált gyerek van a Tiszavasvári Általános 

Iskolában, akik tisztességes normakövető módon vesznek részt minden nap az oktatásban, 

valamint meg kell nézni, hogy mit küszködnek Halász László igazgató úrral és a tantestülettel, 

hogy ez a rendszer úgy működjön, ahogy most működik Tiszavasváriban. Tehát ezeket a 

dolgokat ne általánosítsák. Polgármester úr is emlékezhet arra, hogy 2006-tól ilyen viták 

voltak az iskola összevonásakor, valamint milyen viták voltak a gimnázium, szakközépiskola 

összevonásánál. Véleménye szerint ilyen alacsony szinten nem tudnak ilyen formában 

mindent megvalósítani, mindenki a saját, egyéni belátása szerint cselekszik és végzi a 

munkáját. Ha kell, akkor kimegy polgárőr szolgálatba, ha kell, akkor reggel 7-től este 6-ig 

bent vagyok az iskolában, mert szülői értekezlet van, ha kell, akkor előteremtik a pénzt ahhoz, 

amit jelenleg a KLIK nem biztosít. Ha kell, akkor igazgató úr elmegy polgármester úrhoz, 

hogy kérjen tőle 100 e forintot a német testvériskolához, de nem kapott.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Kérte Ráduly Zsolt képviselő úrtól, hogy ilyet ne mondjon, mert ezt a kijelentését 

visszautasítja. Tehát megkeresett Halász László igazgató úr és azt mondta, hogy majd júniusra 

fog kérni támogatást, de konkrét összeget nem mondott. Egyébként morális aggályai vannak 

az ilyen jellegű dolgokkal kapcsolatban. Úgy érzi, hogy akkor jó az önkormányzat, amikor 

pénzt kell kérni, de egyébként amikor rendezvényen kell szerepelni vagy bármilyen 

ünnepségre meg kell hívni, akkor a KLIK-hez tartoznak, illetve állami fenntartásúak, az állam 

mond beszédet, állami vezető mond beszédet, ő vágja át a szalagot, és még sorolhatná, hogy 

2013 óta miket tapasztaltak, de megcáfolhatja képviselő úr, ha nem így volt. És most meg azt 

vágja a fejéhez, hogy nem ad az önkormányzat támogatást. Azt egy szóval sem mondta, hogy 

nem ad az önkormányzat. Azt mondta, hogy miért nem az államtól kérnek segítséget. 

Mindenben, mindenhol a KLIK a legjobb, a legszuperebb, illetve az állami politikai vezetők a 

legjobbak, ők mindent rendeznek, minden nagyon jó, minden csodálatos az oktatásban, de ezt 

ítélje meg mindenki magának, akkor, amikor pénzt kell adni, mert a KLIK erre nem ad, akkor 

az önkormányzattól kérnek. Egy 20 éves testvériskolai kapcsolatra sajnos a KLIK-nek 

nincsen pénze. Tehát egy olyan Kabay iskolában, ahol az oktatásban már két évtizede a 

kéttannyelvűség kiemelkedő szerepet játszik erre nincs 200 e forint és most ezt visszadobja az 

önkormányzatra, holott mire jönnek a gyerekek addigra biztos, hogy meg fogják találni a 

módját.  



12 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Nem azt mondta, hogy a KLIK nem ad, arról volt szó, hogy kért.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Azt mondta képviselő úr, hogy kért és a polgármester nem adott, de vissza fogja hallgatni a 

hanganyagot és majd akkor megmondja, hogy pontosan miről is volt szó és mi a hazugság.   

 

Orosz Mihály Zoltán a Becsület Légiója Egyesület elnöke:  

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy neki is tanári a végzettsége, hiszen első diplomája 

tanári diploma, melyet Debrecenben szerzett, tehát valamennyit ért az oktatáshoz. Majd 

elmondta, hogy a korábbi években a kormány lehetőséget adott a kisiskolák újraindítására és 

Érpatak volt az egyik olyan település a 4 település közül, ahol sikeresen újraindulhatott az 

általános iskola, de az egyetlen Tiszántúli település volt, aki az újraindítást meg tudta 

valósítani.  Amikor még átvették az iskolát, a cigány és a magyar szülők is olyan bizalmat 

szavaztak az új modellre, hogy átíratott gyerekeket Újfehértó és Biri településekről 

visszahozták. Közel 3 évig nagyon szépen működött az iskola, majd átadták a KLIK-nek és 

megint ugyan az volt, ami előtte volt, hogy megint nem tartott rendet, megint 

megmagyarázták, hogy nincs lehetőség, nincs joguk, eszközünk, nincs se pénzük, se 

jogkörük, és a végeredmény, hogy áthordják a gyerekeket a környező iskolákba. Tudomása 

szerint Tiszavasváriban is ez a helyzet. Véleménye szerint képviselő úr azt ne mondja, hogy 

megtett mindent, hogy ha vannak szülők, akik nem bíznak az Ön munkájában, mert ha 

mindent meg tett volna, akkor meg lehetne menteni az iskolákat, akkor nem hordanák át a 

gyerekeket a szomszéd település iskoláiba. A végeredmény a fontos és gyümölcséről ismerik 

meg a fát, ő nem látja a jó gyümölcsöket és csak az önkormányzatra mutogatnak. Úgy véli, 

hogy erről kell áttérni egy konstruktív együttműködésbe, amiben polgármester úr is partner és 

akkor az iskolának is a végeredménye más lenne. Ha a gyerekeket más iskolába taníttatják, 

akkor abban Önöknek óriási felelősségük van. Azt jelenti, hogy nem bíznak az itteni KLIK 

munkájában a szülők. Ez a legnagyobb kritika és ez a legjobb visszajelzés.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Méltatlan volt Ráduly Zsolt képviselő hozzászólása, kérdése, hogy milyen papírt tudnak 

felmutatni a munkavégzéshez, továbbá méltatlan volt az, hogy megkérdezte, hogy mennyibe 

került a vendégétkeztetés, mert mindannyiónkak az érdeke, hogy még egy járvány ne fusson 

végig. Az iskolánál pedig bizalmat szavazatott Ráduly Zsolt pályázatának és ezt szeretné 

kérni tőle is, hogy azok az emberek, akik önszántukból, 0 forintból, ingyen dolgoznak, 

tevékenykednek, ahhoz legyen egy jó szava. De nincs jó szava, csak ellenállása van. A két 

hónap alatt a többszöri bejárás alatt meggyőződött arról, hogy Volner János alenök úr, Orosz 

Mihály Zoltán polgármester úr és Zagyva György Gyula, milyen ragyogó kapcsolatépítési 

képességekkel rendelkeznek, hogyan tárgyalnak a cigány emberekkel és nagyra becsüli a 

munkájukat. Orosz Mihály Zoltán polgármester urat nem merték letegezni, őt mindenki Misi 

bácsinak hívta és körülötte lebzseltek, Zagyva képviselő úrnál már más volt a helyzet, hiszen 

a takarítás közben többször is megkérdezték, hogy jól végzik-e a munkájukat. Bizalommal 

fordultak hozzájuk és örültek a rend és tisztaságnak. Amikor 2014 tavaszán ők csináltak a 

rendet, akkor sem voltak ott, akkor sem jöttek el, a jogvédők akkor nem háborogtak, most 

aztán megszállták őket, mert a gyűlöletkeltés, az uszítás sajnos megvan. Meglátása szerint az 

ellenzéki oldal még mindig nagy előítélettel van, holott az elmúlt testületi ülés alkalmával 

Ráduly képviselő úr mondta, hogy amikor keresztülment Érpatakon rend volt. Tehát ők sem 

akarnak mást, csak rendet, tisztaságot és több munkavégzést mindenhol.  
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Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2016. április 11-én a Tiszavasvári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta ezt az előterjesztést és megszavazta, a jelenlévők 

egyhangú szavazatával támogatta Tiszavasvári Önkormányzata és a Becsület Légiója közötti 

megállapodás fenntartását és hatályban tartását.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

98/2016. (IV.14.) Kt. sz. 

Határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2016. (II.15.) Kt. számú 

határozata elleni törvényességi felhívásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 134.§ (1) bekezdése alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZ/153/00742-2/2016. ügyiratszámú 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2016. (II.15.) Kt. számú 

határozata elleni törvényességi felhívásban foglaltakat megvizsgálta. A vizsgálat 

eredményeként megállapította, hogy a 47/2016. (II.15.) Kt. számú határozat meghozatala 

során a képviselő-testület nem sértette meg a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX 

tv. 10.§ (5) bekezdését és a 81.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a 47/2016. (II.15.) Kt. számú 

határozat így nem törvénysértő. 

 

2.) Az 1. pontban tett megállapítás ellenére hatályon kívül helyezi Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2016. (II.15.) Kt. számú határozatát egyidejűleg 

kezdeményezi Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Becsület Légiója Egyesület között 

2016. február 16. napján aláírt Együttműködési Megállapodás közös megegyezéssel történő 

megszüntetését 2016. április 14. napjával. 

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal kormánymegbízottja és a Becsület Légiója Egyesület elnöke részére. 

 

 

Határidő: azonnal                                               Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta 

szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

99/2016. (IV.14.) Kt. sz. 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Becsület Légiója Egyesület közötti 

együttműködési megállapodás megkötéséről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

és a Becsület Légiója Egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötéséről az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Becsület Légiója Egyesület közötti együttműködési 

megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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99/2016. (IV.14.) Kt. sz. határozat melléklete 

 
Együttműködési megállapodás 

 
Amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza 
tér 4. adószáma: 15732468-2-15 (képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester), a továbbiakban 
Megbízó másrészről a Becsület Légiója Egyesület (képviseli: Orosz Mihály Zoltán), a 
továbbiakban Megbízott között az alábbiak szerint: 
 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás keretein belül a Megbízott a 
Megbízó részére az alább felsorolt tevékenységeket elvégzi. 
 
I. Megbízott vállalja, hogy a Megbízó illetékességi területén felmerülő kérdésekben, a 
következő feladatok kapcsán szakértőként és szaktanácsadóként aktívan közreműködik:  
 

1./ Magyarország Alaptörvényében biztosított alkotmányos alapjogok érvényesülésének 

előmozdításában,  

2./ az önkormányzati feladatellátás hatékonyságának fokozásában,  

3./ a helyi társadalmi együttműködési folyamatok erősítésében, valamint az ezen feladatok 

elvégzésében illetékes állami és önkormányzati szervek, valamint civil szervezetek közötti 

információáramlás és együttműködés hatékonyságának fokozásában, 

4./ a békés társadalmi együttélés kialakításában, valamint az ezen feladatok elvégzésében 

illetékes állami és önkormányzati szervek, továbbá civil szervezetek közötti 

információáramlás és együttműködés hatékonyságának fokozásában,  

 

5./ a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatékonyabbá tételében, valamint a 

gyermekek egészséges fejlődésének biztosításában illetékes állami és önkormányzati szervek, 

valamint civil szervezetek közötti információáramlás és együttműködés hatékonyságának 

fokozásában, 

 

6./ a rendészetben, rendteremtésben, közrendvédelemben és bűnmegelőzésben illetékes állami 

és önkormányzati szervek, továbbá civil szervezetek közötti információáramlás és 

együttműködés hatékonyságának fokozásában,  

 

7./ a hulladékgazdálkodással, környezetvédelemmel az épített környezet és a közvagyon 

megóvásával kapcsolatos feladatellátás színvonalának fokozásában, valamint az ezen 

feladatok ellátásában illetékes állami és önkormányzati szervek, továbbá civil szervezetek 

közötti információáramlás és együttműködés hatékonyságának fokozásában. 

 

8./ egészséges életmódra ösztönzéssel, ifjúságvédelemmel, drogprevencióval kapcsolatos 

feladatok ellátásában illetékes állami és önkormányzati szervek, továbbá civil szervezetek 

közötti információáramlás és együttműködés hatékonyságának fokozásában. 
 

A fenti tevékenységeknek a folyamatos és szakszerűen elvégzéséről a Megbízott írásban 

folyamatosan, tárgyhó 30. napjáig beszámol Megbízó részére. 

 

A Megbízott a megállapodásban foglalt feladataival kapcsolatban – amennyiben indokolt – 

előzetes egyeztetés alapján szükség szerint munkáját Tiszavasváriban látja el, melyhez 

Megbízó alkalmas helyiséget biztosít. 
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A Megbízott a tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, nem adja tovább, azokról 

harmadik személynek csak a Megbízó írásbeli beleegyezésével nyilatkozik vagy szolgáltat 

adatot. 

 

II. Megbízó vállalja az alábbiakat: 

Megbízott rendelkezésére bocsátja – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek figyelembevétele alapján - 

mindazon iratokat, dokumentumokat, információkat, amelyek a rendelkezésére állnak és 

Megbízott eredményes munkavégzéshez szükségesek. 

 

A felek mindezek mellett megállapodnak abban, hogy az együttműködés során a lehető 

legjobb szándékkal segítik egymás munkáját, valamint a technikai feltételek és a társadalmi 

tájékoztatás vonatkozásában külön rögzítik az alábbiakat: 

 

Az önkormányzat részéről Dr. Fülöp Erik polgármester akadályoztatása esetén az operatív 

feladatok és kommunikáció kérdésében az általa kijelölt helyettes személy jár el. A megbízott 

részéről Orosz Mihály Zoltán vagy az általa kijelölt és a Megbízó részére bejelentett személy 

jár el. 

 

A Megbízott kijelenti, hogy a szakmai együttműködéshez szükséges szakmai tudással 

rendelkezik, illetve annak teljesítéséhez a rendelkezésére bocsátott és a saját eszközeit 

(gépkocsi, telefonkészülék, stb.) vonja be a feladatok elvégzéséhez. Ugyanakkor amennyiben 

erre lehetőség nyílik, és a kijelölt feladatok elvégzését érdemben segíti, úgy a Megbízó is 

felkínálhat bármilyen, nem pénzügyi erőforrást (helyiséget, technikai eszközt, irodaszert, stb.) 

a Megbízott számára.  

 

III. További megállapodási feltételek: 

Jelen megállapodást a felek a megállapodás aláírásától számított egy évig terjedő határozott 

időtartamra kötik. Kölcsönösen eredményesnek megítélt együttműködés esetén a felek közös 

döntése alapján a megállapodás újratárgyalható és újraköthető. A megállapodás időközben is 

egyoldalúan is felmondható, minimum 3 hónappal a megszüntetni kívánt időponttól 

benyújtott írásbeli nyilatkozattal.  

 

A jelen megállapodásban nem rögzítettek tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

az irányadóak 

 

Jelen együttműködési megállapodás megkötéséhez Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 10/2016.(IV.11.) RNÖ számú határozatával egyetértését fejezte ki. 

 

Jelen 2 oldalas megállapodás 3 (három) példányban készült és Felek az elolvasást követő 

együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. 

 

Tiszavasvári, 2016. ……………. 

      

   …………………………………..                              ………………………………………. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                   Becsület Légiója Egyesület 

                 (Megbízó)                                                                           (Megbízott) 
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Hozzászólások: 

 

Császár József Sándor képviselő: 

Tehát a szavazatokból ő azt látja, hogy van azért 4 képviselő, aki nem akar rendet 

Tiszavasváriban.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Azt megfogadta, hogy testületi ülésen a kialakult helyzetre való tekintettel ehhez a témához 

nem fog hozzászólni, de képviselő úr megjegyzését nem akarja szó nélkül hagyni, hiszen 

állítása nem igaz. Tehát ők ugyanúgy felelősséget éreznek a városban a rendért és meg tesz 

mindent a városért akár civilként, akár Balázsi Csillaként is. Ugyanúgy foglalkoznak a 

körzetükben lévő cigánysággal, próbálnak nekik segíteni. Lehet, hogy liberális módszereket 

alkalmaznak, de a már megszületett gyerekeknek egy olyan életmodellt akarnak felmutatni, 

melynek segítségével ne szembesüljenek a mélyszegénység minden morzsájával. Véleménye 

szerint ha egy másik utat választanak, akkor az nem bűn, hiszen ők a másik utat fogják 

választani és be fogják bizonyítani, hogy igazuk van. Mi fog történni akkor, ha a légió által 

felvonultatott személyek már nem lesznek jelen a városban, hiszen egy gyerek is csak akkor 

viselkedik jól, ameddig jelen van az ember, de ha liberális módszerekkel meggyőzzük őket, 

akkor ők fognak ragaszkodni ahhoz az értékrendekhez, amit követni kell. Tehát ők ezt az utat 

választják, nem pedig a másik utat.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Ő úgy látja, hogy 30 éve mutatják ezt az utat, melyre élő példa a szombati esti bálon történt 

esemény is. Tehát idáig vezetett az Önök tanítása és oktatása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy (2.np.): Előterjesztés a fogyatékos személyek ellátásának átmeneti 

finanszírozása tárgyában kötendő megállapodás jóváhagyásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

100/2016. (IV. 14.) Kt. számú  

határozata 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő feladat ellátási szerződés 

elfogadásáról 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (2) bekezdés b.) pontjában biztosított 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kifejezi azon szándékát, hogy megállapodást kíván kötni a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal a fogyatékos személyek otthona ellátásának biztosítása és finanszírozása 

tárgyában 98 fő ellátott részére 2016. január 1. napjától – 2016. december 31. közötti 

időszakra.  

 

2. A határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. adószám: 15802107-2-41, 

képviseli: Bátori Zsolt főigazgató) és Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, képviseli: dr. Fülöp Erik 

Sándor polgármester) között szakosított szociális ellátás (fogyatékos személyek otthona) 

biztosításáról szóló feladat átmeneti finanszírozásáról szóló megállapodást. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás szerződés 

aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik  

                                                      polgármester 

 

 

 
1. melléklet a 100/2016. (IV.14.) Kt. határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS 

Feladat {tmeneti finanszíroz{s{ra 
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amely létrejött egyrészről a 

 

Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{g 

Székhely: 1132 Budapest, Visegr{di u. 49. 

Törzskönyvi azonosító sz{m: 802101 

Adósz{m: 15802107-2-41 

Statisztikai sz{mjel: 15802107-8412-312-01 

Intézményi banksz{mla sz{m: M[K 10032000-00329905 

Képviselő: B{tori Zsolt 

Beoszt{sa: főigazgató, 

(tov{bbiakban: SZGYF), 

 

m{srészről 

 

Tiszavasv{ri V{ros Önkorm{nyzata 

Székhely: 4440 Tiszavasv{ri, V{rosh{za tér 4.  

Adósz{m: 15732468-2-15 

Statisztikai sz{mjel: 15732468-8411-321-15 

Sz{mlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 

Banksz{mla sz{m: 11744144-15404761-00000000 

Képviselő: Dr. Fülöp Erik S{ndor 

Beoszt{sa: polg{rmester  

(tov{bbiakban: Feladatell{tó), 

 

(tov{bbiakban együtt: Meg{llapodó Felek) 

között alulírott helyen és napon, az al{bbi feltételekkel: 

 

 

Preambulum 

 

1. Meg{llapodó Felek rögzítik, hogy a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sokról szóló 

1993. évi III. törvény (tov{bbiakban: Szt.) 66. § (1), 67. § (2) és a 88. § (1) bekezdése szerint: 

amennyiben a r{szoruló személyekről az alapszolg{ltat{sok keretében nem lehet 

gondoskodni, a r{szorultakat {llapotuknak és helyzetüknek megfelelő - az {llam {ltal 

fenntartott intézményrendszer útj{n - szakosított ell{t{si form{ban kell gondozni. A 

szakosított ell{t{s biztosít{sa az {llam kötelezettsége.  

Az {llam a fenntartói feladatainak ell{t{s{ra a Szoci{lis és Gyermekvédelmi 

Főigazgatós{gról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelettel (tov{bbiakban: Korm. rendelet) 

létrehozta az SZGYF-et. 

Az Szt. 90. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy az SZGYF a szoci{lis szolg{ltat{st 

önkorm{nyzattal, vagy t{rsul{ssal kötött meg{llapod{s útj{n biztosítsa. 

Az Szt. 91. § (2) bekezdése szerint az SZGYF ell{t{si kötelezettségének a szoci{lis szolg{ltat{s 

nyújt{s{nak {tv{llal{s{ról szóló - 90. § (4) bekezdése szerinti meg{llapod{s útj{n is eleget 

tehet. 

 

2. Meg{llapodó Felek rögzítik, hogy az 1. pontban részletezett rendelkezések alapj{n 2015-

ben janu{r 1. és december 31. közötti időszakra hat{rozott idejű meg{llapod{st (a 
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tov{bbiakban: 2015. évi meg{llapod{s) kötöttek fogyatékos személyek otthona ell{t{s{nak 

biztosít{sa (a tov{bbiakban: feladat) és finanszíroz{sa t{rgy{ban. 

 

A 2015. évi meg{llapod{s szerint a feladat ell{t{s{nak finanszíroz{sa t{mogat{s form{j{ban 

valósult meg, aminek a forr{sa az Emberi Erőforr{sok Minisztérium{nak (tov{bbiakban: 

EMMI), mint T{mogatónak Magyarorsz{g 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 

C. törvény 1. melléklet XX. fejezet 20/19/7 Szoci{lis, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ell{t{si meg{llapod{sokkal történő finanszíroz{sa megnevezésű fejezeti kezelésű 

előir{nyzat.  

3. Az SZGYF a feladat ell{t{s{t - a kor{bbi évekhez hasonlóan 2016. évben is - a 

Magyarorsz{g 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. 

fejezet 20/19/7 Szoci{lis, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ell{t{si 

meg{llapod{sokkal történő finanszíroz{sa megnevezésű fejezeti kezelésű előir{nyzat 

felhaszn{l{s{nak lebonyolít{s{ra - az EMMI-vel megkötendő együttműködési meg{llapod{s 

alapj{n a Feladatell{tóval megkötendő meg{llapod{s (a tov{bbiakban: 2016. évi 

meg{llapod{s) útj{n finanszírozza. 

 

A 2016. évi meg{llapod{s megkötéséig a feladat {tmeneti finanszíroz{s{ra Meg{llapodó 

Felek a jelen meg{llapod{st kötik, amiben rendelkeznek az ell{tandó feladatról, és a feladat 

ell{t{s{nak {tmeneti finanszíroz{s{ról. 

 

I.  

A meg{llapod{s t{rgya 

 

1. Feladatell{tó v{llalja, hogy a fenntart{s{ban {lló intézmény útj{n biztosítja 98 fő 

fogyatékos személy bentlak{sos ell{t{s{t.  

 

2. SZGYF v{llalja, hogy a 2016. évi meg{llapod{s megkötéséig a kötelező {llami feladat 

ell{t{s{nak folyamatos biztosít{sa érdekében, a jelen meg{llapod{s III. fejezetében 

meghat{rozottak szerint finanszírozza a Feladatell{tónak a feladat teljesítése sor{n felmerülő 

költségeit.  

 

3. Meg{llapodó felek a meg{llapod{st 2016. janu{r 1-jétől a 2016. évi meg{llapod{s al{ír{s{ig 

terjedő hat{rozott időre kötik. 

 

 

 

 

II. 

A mag{llapod{s szakmai tartalma 

 

1. Feladatell{tó kötelezettséget v{llal arra, hogy a feladat ell{t{sa sor{n a vonatkozó 

jogszab{lyi rendelkezéseknek, valamint a szakmai előír{soknak megfelelően j{r el, és 

gondoskodik arról, hogy a Szolg{ltató a meg{llapod{sban meghat{rozott szoci{lis 
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szolg{ltat{sokra vonatkozó külön jogszab{lyokat betartsa, és a szakmai követelményeket 

teljesítse, a nyilv{ntart{si és adatszolg{ltat{si kötelezettségeknek eleget tegyen. 

A feladat szakmai tartalma tekintetében figyelemmel kell lenni: 

- az Szt-re, 

- az {llamh{ztart{sról szóló 2011. évi CXCV. törvényre (a tov{bbiakban: [ht.),  

- az {llamh{ztart{sról szóló törvény végrehajt{s{ról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendeletre (a tov{bbiakban: [vr.), 

- a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis ell{t{sok térítési díj{ról szóló 29/1993. 

(II. 17.) Korm. rendeletre, 

- a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletre,  

- a személyes gondoskod{st nyújtó szoci{lis ell{t{sok igénybevételének rendjéről 

szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletre, valamint 

- a feladatell{t{st érintő egyéb szakmai szab{lyokra. 

 

2. Feladatell{tó az al{bbi Szolg{ltatóval l{tja el a feladatot: 

Szolg{ltató szervezet: 

Neve: Kornisné Liptay Elza Szoci{lis és 

Gyermekjóléti Központ 

Székhelye: 4440 Tiszavasv{ri, Vasv{ri P{l út 87. 

Telephelye:  

[gazati azonosítója: S0233914 

Adósz{ma: 15815154-2-15 

Vezetőjének neve: Juh{sz Mariann intézményvezető 

helyettesítési feladatokat ell{tó munkat{rs 

 

Vezetőjének elérhetősége: 

telefon: 06-42-520-002 

mobil: --- 

e-mail: szeszk@gmail.com 

A szolg{ltat{s megnevezése:  fogyatékos személyek otthona 

A szolg{ltatói nyilv{ntart{sba vétel sz{ma: SZ-C-01/00029-6/2015. 

A szolg{ltatói nyilv{ntart{sba vétel 

hat{lya: 

ideiglenes: 2016. december 31. 

A szolg{ltatói nyilv{ntart{st vezető 

hatós{g: 

Szabolcs-Szatm{r-Bereg Megyei 

Korm{nyhivatal Gy{mügyi és Igazs{gügyi 

Főoszt{ly  

címe: 4400 Nyíregyh{za, Hősök tere 5. 

http://net.jogtar.hu/aht
mailto:szeszk@gmail.com
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3. Feladatell{tó kötelezi mag{t arra, hogy a meg{llapod{snak és a mindenkor hat{lyos 

jogszab{lyoknak megfelelő szolg{ltat{st a jelen meg{llapod{s hat{lyba lépését követően, a 

meg{llapod{s tartama alatt, folyamatosan, kiz{rólag a jelen fejezet 2. pontban megjelölt 

Szolg{ltató útj{n, h{tr{nyos megkülönböztetés és vil{gnézeti elkötelezettség nélkül 

biztosítja. 

 

4. Feladatell{tó Szolg{ltató Alapító Okirat{nak, szolg{ltatói nyilv{ntart{sba történő 

bejegyzésének esetleges módosít{s{ról az SZGYF–et a döntés meghozatala, illetve a kérelem 

bead{s{t megelőzően - az ell{t{s biztons{gos megszervezése érdekében - 15 nappal 

t{jékoztatni köteles.  

5. Feladatell{tó köteles a SZGYF-nek haladéktalanul bejelenteni, ha a szolg{ltat{s nyújt{sa 

b{rmely okból tartós akad{lyba ütközik. 

6. Feladatell{tó köteles a SZGYF-nek 15 napon belül bejelenteni: 

a) ha a meg{llapod{s megkötésekor közölt b{rmilyen adatban, illetve a 

meg{llapod{st befoly{soló körülményben v{ltoz{s {llt be, 

b) amennyiben a Feladatell{tó neve, székhelye, adósz{ma, annak a pénzforgalmi 

sz{ml{j{nak a sz{ma, amelyre a szolg{ltatói díj folyósít{s{t kéri, megv{ltozik, 

illetve új pénzforgalmi sz{ml{t nyit. 

7. A bejelentéssel egyidejűleg a Feladatell{tó köteles a megv{ltozott adatokkal kapcsolatos 

dokumentumok hitelesített m{solati péld{nyait is megküldeni. A bejelentésnek az SZGYF–

hez való megérkezéséig a Feladatell{tó a jelen meg{llapod{sban rögzített adatokat tekinti 

hat{lyosnak.  

 

8. Feladatell{tó v{llalja, hogy a Szolg{ltató feladatell{t{s{hoz biztosítja a jogszab{lyokban 

előírt: 

a) a feladat ell{t{s{hoz szükséges képesítési előír{soknak megfelelő szakszemélyzetet 

és a szakmai tevékenységet kisegítő létsz{mot,   

b) a t{rgyi feltételeket, 

c) a szakmai etika norm{inak tiszteletben tart{s{t az adatvédelemre és az adatok 

kezelésére vonatkozó jogszab{lyokkal is összhangban,  

d) az ell{tottak jogainak érvényesülését, érdekeinek védelmét és a panaszjog 

érvényesítésének lehetőségét. 

 

9. Feladatell{tó jelen meg{llapod{s hat{lya alatt köteles eleget tenni a szoci{lis, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi igénybevevői nyilv{ntart{sról és az orsz{gos jelentési rendszerről szóló 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt jelentési kötelezettségének. 

 

10. Feladatell{tó az ell{totti létsz{mról 2016. janu{r 1-jétől a meg{llapod{s al{ír{s{nak 

napj{ig havi bont{sban, majd azt követően minden hónap 10. napj{ig köteles a KENYSZI 

riport Fenntartó {ltal hitelesített m{solat{nak megküldésével t{jékoztat{st adni az SZGYF 

felé. 
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11. Amennyiben a Feladatell{tó az orsz{gos jelentési rendszerbe történő bejelentési 

kötelezettségének hat{ridőben részben vagy egészben nem tesz eleget, vagy valótlan adatot 

szolg{ltat, úgy kötelezi mag{t, hogy az orsz{gos jelentési rendszert működtető szerv {ltal 

kiszabott bírs{got megfizeti. A bírs{g, tov{bb{ a Feladatell{tót és Szolg{ltatót terhelő egyéb 

pénzbüntetés és esetleges kamatai jelen meg{llapod{s alapj{n folyósított t{mogat{s terhére 

nem elsz{molható költség. 

 

12. A szolg{ltat{sra vonatkozóan benyújtott panasz esetén a Szolg{ltató vezetője köteles azt 

haladéktalanul kivizsg{lni, és a vizsg{lat eredményéről, a megtett intézkedésekről ír{sban 

t{jékoztatni a panasztevőt. A t{jékoztat{snak ki kell terjednie arra, hogy amennyiben a 

vizsg{lat eredményével, vagy a megtett intézkedésekkel a panaszos nem ért egyet, abban az 

esetben a Feladatell{tóhoz, mint fenntartóhoz fordulhat.  

 

A Szolg{ltató vezetőjének döntése ellen benyújtott kifog{st 15 napon belül a Feladatell{tó 

bír{lja el. 

 

III. 

A finanszíroz{s szab{lyai 

 

1. Meg{llapodó Felek meg{llapodnak abban, hogy az SZGYF a 2016. évi meg{llapod{s 

megkötéséig, az ell{t{s folyamatos biztosít{sa érdekében, a 2. pontban meghat{rozott 

ütemben megelőlegezi Feladatell{tó részére a feladat ell{t{s{ért az ell{tottak ut{n fizetendő 

nettó 104.588.- Ft/fő/hónap hozz{j{rul{st.  

A feladat ell{t{s{val kapcsolatosan tov{bbi t{mogat{st az SZGYF nem nyújt. 

2. Az SZGYF fizetési kötelezettségét - melynek éves összege legfeljebb 122.995.488.- Ft - 

negyedévenkénti bont{sban, {tutal{ssal teljesíti Feladatell{tó: OTP Bank Nyrt. 11744144-

15404761-00000000 sz{mú pénzforgalmi sz{ml{j{ra, az al{bbiak szerint: 

 

Első-m{sodik 

negyedév 

a jelen meg{llapod{s al{ír{s{t 

követő 10 munkanapon belül 

 

61.497.744.- Ft 

Harmadik negyedév 2016. július 15-ig 30.748.872.-Ft 

Negyedik negyedév 2016. október 15-ig 30.748.872.-Ft 

 

3. Feladatell{tó tudom{sul veszi, hogy az {tutalt összeget a feladat végrehajt{s{ra köteles 

fordítani, és kiz{rólag a jelen meg{llapod{s időtartama alatt felmerült - és a feladat 

megvalósít{s{hoz szorosan és közvetlenül kapcsolódó - költségekre, azaz a Szolg{ltatón{l 

felmerült személyi juttat{sokra, munkaadókat terhelő j{rulékokra és szoci{lis hozz{j{rul{si 

adóra, valamint dologi költségekre fordíthatja. 

 

IV. 

Visszafizetés, kamat 

 

1. Feladatell{tó kötelezi mag{t, hogy a jelen meg{llapod{s megszűnése esetén a megszűnés 

napj{ig kifizetett teljes összeget 15 napon belül visszafizeti az SZGYF M[K-n{l vezetett 
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10032000-00329905 sz{mú sz{ml{j{ra. A visszafizetési hat{ridő a követelés közlésének 

napj{n kezdődik. 

Amennyiben a jelen meg{llapod{s a 2016. évi meg{llapod{s létrejötte miatt szűnik meg, 

abban az esetben Feladatell{tó a megszűnés napj{ig kifizetett teljes összeget a 2016. évi 

meg{llapod{s alapj{n {tutalt t{mogat{s jóv{ír{s{t követő 8 napon belül köteles visszafizetni. 

 

2. Az SZGYF {ltal kifizetett összeg visszafizetésének biztosít{sa érdekében Feladatell{tó a 

jelen meg{llapod{s al{ír{s{t követő 5 napon belül az al{bbi – a jelen meg{llapod{s 4. 

mellékletét képező – biztosítékot köteles nyújtani: 

A Feladatell{tó sz{mlavezető pénzintézete {ltal ellenjegyzett, 2017. m{rcius 31-ig hat{lyos, 

az SZGYF jav{ra szóló, valamennyi – jogszab{ly alapj{n beszedési megbíz{ssal 

megterhelhető - fizetési sz{ml{j{ra vonatkozó, csak az SZGYF ír{sbeli hozz{j{rul{s{val 

visszavonható beszedési megbíz{sra felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi fedezethi{ny miatt 

nem teljesíthető fizetési megbíz{s esetére, a követelés legfeljebb 35 napra való sorba {llít{s{ra 

vonatkozó rendelkezéssel együtt, és amennyiben a Feladatell{tó több banksz{ml{val 

rendelkezik, akkor részéről ezzel egyidejűleg a felhatalmaz{sok érvényesítésének 

sorrendjéről szóló nyilatkozat. 

 

3. Feladatell{tó tudom{sul veszi, hogy az SZGYF jogosult a II. fejezet 9. pontban részletezett 

jelentésekben foglaltakat ellenőrizni mind a Feladatell{tó, mind a Szolg{ltató székhelyén. 

Feladatell{tó köteles biztosítani az ellenőrzés zavartalans{g{t. 

 

4. Feladatell{tó kifejezetten elfogadja, hogy a jelen meg{llapod{s jelen fejezetének 1. pontja 

szerint visszafizetendő működési t{mogat{s összege ut{n, amennyiben a visszafizetéssel 

késedelembe esik, az [vr. 98. § (1) – (4) bekezdés szerint meg{llapított mértékű késedelmi 

kamatot is köteles megfizetni. 

 

5. Feladatell{tó a jelen meg{llapod{ssal kapcsolatban keletkezett visszafizetéseket az SZGYF 

M[K-n{l vezetett 10032000-00329905 sz{mú banksz{ml{j{ra köteles teljesíteni, a közlemény 

rovatban a jelen meg{llapod{s sz{m{nak feltüntetésével. 

 

V. 

A meg{llapod{s megszűnése 

1. A meg{llapod{s - megkötésére visszaható hat{llyal - minden külön jogcselekmény nélkül 

megszűnik a 2016. évi meg{llapod{s al{ír{s{nak napj{n.  

Meg{llapodó Felek ezzel a jelen meg{llapod{s megkötése előtti eredeti {llapotot {llítj{k 

helyre, tekintettel arra, hogy az ideiglenes finanszíroz{s szükségessége a 2016. évi 

meg{llapod{s megkötésével megszűnik.  

 

2. Meg{llapodó Felek a meg{llapod{st közös megegyezéssel, ír{sban a jövőre nézve 

megszüntethetik. 

 

3. Meg{llapodó Felek kiz{rj{k a meg{llapod{s rendes felmond{s{nak – a m{sik félnek fel 

nem róható okból történő - lehetőségét.   
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4. B{rmelyik fél jogosult a meg{llapod{st azonnali hat{llyal, ír{sban felmondani (rendkívüli 

felmond{s), amennyiben a m{sik fél a jelen meg{llapod{sból eredő lényeges kötelezettségét 

súlyosan megszegi.  

 

5. Az SZGYF a jelen meg{llapod{s azonnali hat{lyú felmond{s{ra jogosult különösen,  

a) ha a Feladatell{tó a feladatell{t{s költségéről vagy a döntés tartalm{t érdemben 

befoly{soló valótlan adatot szolg{ltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy 

b) ha a jelen meg{llapod{sban meghat{rozott feladat megvalósít{sa meghiúsul, tartós 

akad{lyba ütközik, vagy 

c) ha a Feladatell{tó neki felróható okból megszegi a jelen meg{llapod{sból, illetve az 

azzal kapcsolatos jogszab{lyokból eredő kötelezettségeit, így különösen: nem tesz 

eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a jelen 

meg{llapod{sban meghat{rozott feladat szab{lyszerű megvalósít{s{t nem lehet 

ellenőrizni, vagy 

d) ha a Feladatell{tó a jelen meg{llapod{sba foglalt nyilatkozatok b{rmelyikét 

visszavonja, vagy 

e) ha a Feladatell{tó a 2016. janu{r 1. és a jelen meg{llapod{s megkötésének időpontja 

közötti időszakban nem felelt meg az [ht. 50. § (1) bekezdés a) pontj{ban 

meghat{rozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. 

 

VI.  

Egyéb rendelkezések 

 

1. A meg{llapod{s megvalósul{sa sor{n felmerülő módosít{si kérelmek bír{lat{nak menete: 

az SZGYF a Feladatell{tó meg{llapod{s módosít{sra ir{nyuló kérelmét elbír{lja, és – 

indokolt esetben – a módosít{s tervezetét elkészíti.  

Az SZGYF a fent meghat{rozottak szerint j{r el a Feladatell{tó {ltal benyújtott, a 

meg{llapod{s közös megegyezéssel történő megszüntetésére ir{nyuló igény esetében is. 

 

2. Ha a Feladatell{tó olyan nyilatkozatot tesz, vagy az SZGYF olyan körülményről szerez 

tudom{st, amely a jelen meg{llapod{s rendkívüli felmond{s{t megalapozza, az SZGYF 

felfüggeszti a jelen meg{llapod{sban meghat{rozott összegek folyósít{s{t, és erről a 

Feladatell{tót ír{sban t{jékoztatja. 

 

3. Meg{llapodó Felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. 

§ b) pontja értelmében a jelen meg{llapod{sban foglalt feladatell{t{sra közbeszerzési elj{r{s 

lefolytat{sa nem szükséges.  

 

VII. 

Z{ró rendelkezések 

 

1. Feladatell{tó képviseletében al{író személy kijelenti és igazolja az 1. mellékletben csatolt 

dokumentumokkal, hogy jogosult a Feladatell{tó képviseletére, tov{bb{ ennek alapj{n jelen 

meg{llapod{s megkötésére és al{ír{s{ra. Al{író képviselő kijelenti, hogy harmadik 

személyeknek semminemű olyan jogosults{ga nincs, mely a Feladatell{tó részéről 

akad{lyozn{ vagy b{rmiben korl{tozn{ a jelen meg{llapod{s megkötését és az abban foglalt 

kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
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2. Feladatell{tó kijelenti, hogy a Szolg{ltató minden tevékenységéért úgy felel, mintha azt 

maga végezné. 

 

3. Meg{llapodó Felek rögzítik, hogy a Feladatell{tó a jelen meg{llapod{s al{ír{s{ig az 

SZGYF részére köteles {tadni a kötelező mellékletként felsorolt dokumentumokat, egyúttal a 

jelen meg{llapod{s al{ír{s{val nyilatkozik arról, hogy a dokumentumokban, valamint a jelen 

meg{llapod{s megkötésének feltételeként jogszab{ly, vagy az SZGYF {ltal meghat{rozott, a 

Feladatell{tó {ltal benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen 

meg{llapod{s al{ír{s{nak időpontj{ban v{ltozatlanul fenn{llnak. 

 

4. Feladatell{tó a jelen meg{llapod{s al{ír{s{val nyilatkozik arról, hogy  

a) az {ltala biztosított adatok, inform{ciók és dokumentumok teljeskörűek, 

valósak és hitelesek, az adott t{rgyban t{mogat{si igényt kor{bban vagy 

egyidejűleg m{shol nem nyújtott be, 

b) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, és {tl{tható 

szervezetnek minősül,  

c) nem {ll fenn harmadik személy ir{ny{ban olyan kötelezettsége, amely a jelen 

meg{llapod{s célj{nak megvalósul{s{t meghiúsíthatja, 

d) tudom{sul veszi, hogy köztartoz{s fenn{ll{sa esetén jelen meg{llapod{son 

alapuló finanszíroz{sban addig nem részesíthető, amíg köztartoz{s{t nem 

rendezi. Köztartoz{s mentességet igazoló okiratot minden pénzügyi 

elsz{mol{shoz csatolni kell. 

5. Meg{llapodó Felek rögzítik az al{bbiakat:  

a) a meg{llapod{s hat{lyba lépésének napja: 2016. janu{r 1.  

b) a meg{llapod{s al{ír{s{nak a napja az utolj{ra al{író al{ír{s{nak a napja. 

6. Meg{llapodó Felek kijelentik, hogy jelen meg{llapod{s teljesítése sor{n kölcsönösen 

együttműködve j{rnak el, az esetleges vit{s kérdéseiket megkísérelik békés úton, 

egyeztetéssel rendezni. 

7. Jelen meg{llapod{s {ltal nem szab{lyozott kérdésekben a mindenkor hat{lyos Polg{ri 

Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó {ltal{nos rendelkezései és a vonatkozó {gazati 

jogszab{lyok előír{sai az ir{nyadók.  

Meg{llapodó Felek a fenti hét fejezet pontjait és négy mellékletet tartalmazó meg{llapod{st 

elolvast{k, közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben 

megegyezőt al{ír{sra jogosult képviselőik útj{n jóv{hagyólag írj{k al{.  

A meg{llapod{s 8 db eredeti, egym{ssal teljes egészében megegyező péld{nyban készült, 

amelyből 6 db az SZGYF-nél, 2 db a Feladatell{tón{l marad. 

 

Budapest,       Tiszavasv{ri, 

2016. év ………………… hó …. nap   2016. év {prilis hó 14. nap 
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…………………………………………..                        ………………………………………….. 

                   B{tori Zsolt           Dr. Fülöp Erik S{ndor 

                    főigazgató            polg{rmester 

       SZGYF képviseletében                     Feladatell{tó képviseletében 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:   Pénzügyi ellenjegyzés: 

Budapest, 2016. év …….…… hó … nap Tiszavasv{ri, 2016. év {prilis hó 14. nap 

 

 

……………………………………………           ……………………………………….. 

Helmanné Enner Margit                                    Feladatell{tó gazdas{gi vezetője 

gazdas{gi vezető 

 

Jogi ellenjegyzés:                                                                                                                  

Budapest, 2016. év ……………… hó … nap  

 

 

…………………………………………………                        

dr. Di Giovanni Anett 

mb. jogi és igazgat{si főoszt{lyvezető 

 

 

Szakmai ellenjegyzés: 

Budapest, 2016. év……………….hó……..nap 

 

…………………………………………………. 

Guly{sné dr. Kov{cs Erzsébet 

mb. szakmai ir{nyít{si főoszt{lyvezető 

 

Az al{bbi mellékletek a meg{llapod{s elv{laszthatatlan részét képezik. 

- 1. melléklet: Feladatell{tó képviselőjének al{ír{si jogosults{g{t igazoló okirat és al{ír{si 

címpéld{ny 

-  2. melléklet: Feladatell{tó képviselőjének a sz{mlavezető pénzforgalmi intézmény {ltal 

vezetett al{ír{si kartonja m{solat{nak a sz{mlavezető pénzforgalmi intézmény {ltal 

hitelesített eredeti péld{nya 

-  3. melléklet: a Szolg{ltató hat{lyos szolg{ltatói nyilv{ntart{sba bejegyzése 

- 4. melléklet: A IV. fejezet 2. pont szerinti beszedési megbízásra felhatalmazó 

nyilatkozat 

Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

dolgozóinak 2016. április 20-ára meghirdetett pedagógus 

sztrájkban való részvételével kapcsolatban.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 



28 

 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény vezetője 

tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy az intézmény a 2016. április 20-ai egész napos 

sztrájkban, amit a Pedagógusok Szakszervezete hirdetett meg, részt kívánnak venni. 

Jogszabály alapján a fenntartónak kell kijelölnie azt az intézményt, amelyik az elégséges 

szolgáltatást fogja nyújtani aznap a településen. Intézményvezető asszony tájékoztatott arról 

is, hogy még tegnap nem állt a rendelkezésére arról információ, hogy hány fő gyermek fogja a 

felügyeletet igényelni, úgy véli, hogy erről a későbbiekben tájékoztatni fogja az 

önkormányzatot. Illetőleg szeretnék kérni, hogy a sztrájk idejére a dolgozók munkabérükben 

részesüljenek. Majd elmondta, hogy a határozat-tervezet a tegnapi nap folyamán kiküldésre 

került, amely tartalmazza, hogy tudomásul veszi a képviselő-testület, hogy az intézmény 

dolgozói részt vesznek az április 20-ra meghirdetett egész napos sztrájkban, támogatja és 

tudomásul veszi a sztrájkban részt vevő dolgozók kiesett munkaidőre járó bér tárgyában a 

munkáltató és a munkavállalók közötti megállapodást, az elégséges szolgáltatás nyújtására 

pedig a Fülemüle Zöld Óvodát jelöli ki, amennyiben ez nem lesz elegendő a 

gyermekfelügyeletet igénylők létszáma tekintetében, akkor a Varázsceruza Óvoda 

tagintézményét is kijelöli.  

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

A témával kapcsolatban elmondta, hogy az iskolának friss információja van erről, mely arról 

szól, hogy minden intézménynek a sztrájk ideje alatt nyitva kell lennie, valamint biztosítani 

kell a gyermekfelügyeletet és az étkeztetést. Tegnap délután 14:20 perckor adták ki ezt a 

sajtóközleményt és majd a szakszervezet ma fogja az iskolát tájékoztatni a további teendőről. 

Elsőként arról volt szó, hogy biztosítani kell az elégséges szolgáltatást, valamint arról is szó 

volt, hogy tankerületenként fognak kijelölni egy iskolát, településenként pedig egy óvodát, 

azonban a tegnap délutáni megállapodásban már mást olvasott. Tehát ez az egy pont, amit 

megtehet az önkormányzat, de ha másképp kell cselekedni az intézménynek, akkor a 

fenntartónak azt tudomásul kell vennie.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Tudomásul veszik.  

 

Badics Ildikó jegyző: 

A sztrájkötvény szerint ki kell jelölni egy intézményt és a törvényt felülírni nem lehet. Az 

állam rendelkezhet úgy, hogy a hozzá tartozó intézményekbe ez az elvárás.  

 

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2016. (IV. 14.) Kt. számú  

határozata 
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a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény dolgozóinak 2016. április 20-ára 

meghirdetett pedagógus sztrájkban való részvételével kapcsolatban 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§ - ban foglalt felhatalmazás alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Tudomásul veszi, hogy a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény dolgozói a 

Pedagógusok Szakszervezete által 2016. április 20-ára meghirdetett egész napos 

országos pedagógus sztrájkban részt vesznek. 

2. Támogatja és tudomásul veszi a sztrájkban részt vevő dolgozók kiesett munkaidőre 

járó bér tárgyában a munkáltató és a munkavállalók közötti megállapodást.  

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó elsődlegesen a 

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Zöld Óvoda Ifjúság utcai 

tagintézményét, amennyiben szükséges a Varázsceruza Óvoda Gombás A. utcai 

tagintézményét jelöli ki az elégséges szolgáltatás nyújtására. 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy fentiekről soron kívül tájékoztassa az intézményvezetőt. 

 

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (4.np.): Egyebek 

 

Hozzászólások: 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Bejelentette, hogy 2016. április 15 napján egyszerű állampolgárként, privát emberként, 

Sándor Mária kezdeményezéséhez fog csatlakozni és fekete ruhában, pólóban vagy fekete 

kitűzőt viselve fog menni dolgozni. Ez nem sztrájk, hanem együttérzés az egészségügyben 

dolgozókkal, a szociális ágazatban dolgozókkal és a pedagógusokkal szemben. Egyfajta 

figyelemfelhívás, figyelemfelkeltés. Továbbá szükségesnek találta elmondani a vasárnapi 

nyitva tartással kapcsolatos felháborodását is, mellyel kapcsolatban vannak pro és kontra 

érvek, de a kereskedelemben is vannak olyan emberek, akik megérdemelnék a szabadságot, 

így a szolidaritását és együttérzését a holnapi nap folyamán a kereskedelemben dolgozókért is 

kifejezi.  Kérte, hogy aki teheti, csatlakozzon Sándor Mária kezdeményezéséhez.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Hangsúlyozta, hogy ő megfogadja képviselő asszony javaslatát.  

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Emlékeztette a testületet, hogy az előző testületi ülésen számos problémát jelezett a 

körzetéből, azonban a Hősök utcában pillanatok alatt elkészült a járda és a vízelvezetés. 

Ezúton szeretné megköszönni az önkormányzatnak a gyors intézkedését és reméli, hogy a 

jövőben is az általuk jelzett problémáknak ilyen gyorsan fognak nekiállni.  

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik 

polgármester bezárta, a Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 


