JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2016. július 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
nyílt üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, M unkácsi
M ihály alpolgármester, Balázsi Csilla, Császár József Sándor, Dr. Rojkó
László, Szabó Krisztián, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt és Szőke
Zoltán képviselők.

Távol maradt:

Bakné Répási Ágnes és Balogh Sándor képviselők.

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető aljegyző, Petruskáné dr.
Legeza Tímea osztályvezető, Girus András osztályvezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő,
Kovács Edina köztisztviselő, Erdei Kolett köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő,
Gáll Antalné a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nácsáné Dr. Kalán
Eszter a Kornisné Központ vezetője, a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Kerekesné Lévai Erika a M agiszter Alapítványi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
vezetője, Kutykó Róbert a Nyírvidék Képző Központ és a Nyírségi Szakképzés-szervezési
Nonprofit Kft. megbízott vezetője, Krasznainé dr. Csikós M agdolna a Városi Kincstár
vezetője, pályázó, Volosinóczki Béla a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. ügyvezetője,
Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea a Rehab Team Kft. ügyvezetője, Szabó András a TivaSzolg Kft. ügyvezetője, M észáros Lászlóné a Tiva-Szolg Kft. pénzügyi vezetője, Zagyva
György Gyula a közmunkaprogram vezetője, Orosz M ihály Zoltán Érpatak polgármestere,
valamint a Becsület Légiója Egyesület elnöke, M olnár Lilla és Szabó Brigitta.
Meghívottként távolt maradt:
Nánási Anita köztisztviselő, Tamás Attiláné köztisztviselő, M oravszki Zsoltné az Egyesített
Óvodai Intézmény vezetője, Kulcsár Sándorné a M agiszter Alapítványi Óvoda vezetője,
Balogh István a Tiszavasvári Ruszin Nemzetiségi Önkormányz at elnöke, Lakatos József
Gusztáv a Tiszavasvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Dr. Hosszú József a
Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője.
Jegyzőkönyv-vezető: Csórián Erika
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen.
Javasolta, hogy a meghívott vendégekre való tekintettel elsőként 9, 10, 8, 11, 12, 17, és 3.
napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület, majd kérte, hogy vegye le a testület
napirendjéről a „Kártérítési ügy megtárgyalásáról” szóló 25. zárt napirendi pontot. Végezetül
kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának
elfogadásáról.
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A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett és D r. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi
pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetésével
kapcsolatos és taggyűlésen történő képviseletével kapcsolatos döntésekről.
2. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési
ügyvezetésével kapcsolatos döntésekről.

Közhasznú

Nonprofit

Kft.

3. Előterjesztés a M agiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és
Szakiskola 2015/2016. tanévben végzett szakmai tevékenységéről.
4. Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. számviteli politikájáról.
5. Előterjesztés a Tiva-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság törzstőke leszállításáról.
6. Előterjesztés Járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosítása/bővítése
közreműködői szerződés módosításának jóváhagyásáról.

és

7. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításáról.
8. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.
9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
10. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
11. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,
valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
12. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról.
13. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.
14. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2015/2016-os nevelési év
működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2016/2017-es nevelési év előkészületeiről.
15. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2016/2017 nevelés i
évben indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezéséről.
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16. Előterjesztés a HÉSZ 2016. évi 1., 2. és 3. számú módosításával kapcsolatos
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.
17. Előterjesztés a Vodafone M agyarország Zrt. által bérelt tiszavasvári 637 hrsz -ú
ingatlanrész bérleti díjának csökkentéséről.
18. Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról.
19. Előterjesztés a Találkozások Házában lévő pincehelyiség hasznosításáról.
20. Előterjesztés a helyi közutak kátyúzására megkötött vállalkozási szerződés utólagos
jóváhagyásáról.
21. Előterjesztés a Családok Átmeneti Otthona jövőbeni működéséről.
22. Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2016. I. félévi munkájáról.
23. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
24. Előterjesztés a Városi Kincstár igazgatói álláshelyének betöltésére beérkezett pályázat
érvényességének megállapításáról és elbírálásáról.
25. Előterjesztés az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése tárgyban, az
Egyenlő Bánásmód Hatóság által Tiszavasvári Város Önkormányzatával szemben
indított eljárásról.
26. Előterjesztés a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj odaítéléséről.
27. Előterjesztés rendkívüli
fellebbezésről.

települési

támogatás

elutasítása

ellen

benyújtott

28. Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérbeadásáról.
29. Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról.
30. Előterjesztés a tiszavasvári 6481 hrsz-ú üdülőingatlan értékesítésére kötendő
adásvételi szerződés módosításáról.
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetésével kapcsolatos és taggyűlésen történő
képviseletével kapcsolatos döntésekről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat -tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Kutykó Róbert megbízott ügyvezető:
Elmondta, hogy szeretné megköszönni az együttműködést és hozzátette, még hogy ő erre a
rövid időszakra kapott megbízást, egyébként6 Kőhegyi Edit lesz az ügyvezető. M egjegyezte
még, hogy arról biztosítják a képviselő-testületet, hogy ugyanabban a formában ugyanúgy
fogják végezni a munkájukat annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb terhet jelentsen ez
az önkormányzatnak.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy személyesen is gratulált az egykori ügyvezető asszonynak Gaszperné Román
M argitnak és a képviselő-testület nevében is köszöni azt a kitartó s hasznos munkát , amiben
együtt dolgozhattunk vele.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2016.(VII.28.) Kt. számú
határozata
A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetésével és taggyűlésen
történő képviseletével kapcsolatos döntésekről
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
M agyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§ -a alapján, a Nyírvidék Képző
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Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2016. július 18.-án megtartott
taggyűlésén hozott döntéseket az alábbiak szerint utólag jóváhagyja:
1. Támogatja Gaszperné Román M argit ügyvezető ezen jogviszonyának 2016. július 19.
napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését, egyúttal tudomásul veszi
Gaszperné Román M argit munkaviszonyának szintén közös megegyezéssel ugyanezen
nappal történő megszűnését.
2. Támogatja az ügyvezető részére 2016. január 1. – 2016. július 19. közötti időszakra a
felmentvény megadását, mely felmentvény igazolja, hogy az ügyvezető 2016.-ban
jogviszonyának megszűnéséig munkáját a törvényi és a társasági szerződésben írott
elvárások szerint, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva törvényesen
végezte.
3. Támogatja, hogy a 2016. július 20.-tól július 31.-ig terjedő időszakban az ügyvezetői
feladatokat a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője, Kutykó
Róbert (szül: Nyíregyháza, 1978.05.06., a.n.: Simon M argit, lakcím: 4400
Nyíregyháza, Kórház utca 73.) megbízással lássa el az ügyvezetői és pénzügyi vezetői
díjazás különbözeteként megállapított havi bruttó 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint
időarányos megbízási díj fejében.
4. Támogatja, hogy a Kft. ügyvezetőjéül 2016. augusztus 1. napjától kezdődően
meghatározatlan időre Kőhegyi Editet válassza meg, aki az ügyvezetői teendőket
munkaviszony keretében, havi bruttó 450.000 forintos díjazással látja el.
5. Támogatja, hogy 2016. augusztus 1.-től Nyíregyháza M egyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármestere hatáskörébe utalja (a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe nem tartozó) az ügyvezetői feladatokkal kapcsolatos munkáltatói jogkör
gyakorlását.
6. Támogatja, hogy a Kft. Gaszperné Román M argit ügyvezetőnek négy havi bruttó
munkabérnek megfelelő jutalmat fizessen ki, amennyiben ez nem okoz Tiszavasvári
Város Önkormányzata esetében többlettámogatási igényt.
7. Támogatja, hogy a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-t a Nyírségi
Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén Kutykó Róbert
pénzügyi vezető képviselje, és a tulajdonosi érdekeknek megfelelő szavazatát a
taggyűlésen tegye meg.
8. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

Határidő: azonnal

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

Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos döntésekről .
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2016.(VII.28.) Kt. számú
határozata
A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos
döntésekről
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
M agyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§ -a alapján, a Nyírségi Szakképzésszervezési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2016. július 18.-án megtartott
taggyűlésén hozott döntéseket az alábbiak szerint utólag jóváhagyja:
1. Támogatja Gaszperné Román M argit ügyvezető ezen jogviszonyának 2016. július 19.
napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését, egyúttal tudomásul veszi
Gaszperné Román M argit munkaviszonyának szintén közös megegyezéssel ugyanezen
nappal történő megszűnését.
2. Támogatja az ügyvezető részére 2016. január 1. – 2016. július 19. közötti időszakra a
felmentvény megadását, mely felmentvény igazolja, hogy az ügyvezető 2016. évben
jogviszonyának megszűnéséig munkáját a törvényi és a társasági szerződésben írott
elvárások szerint, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva törvényesen
végezte.
3. Támogatja, hogy a 2016. július 20.-tól július 31.-ig terjedő időszakban az ügyvezetői
feladatokat a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője, Kutykó
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Róbert (szül: Nyíregyháza, 1978.05.06., a.n.: Simon M argit, lakcím: 4400
Nyíregyháza, Kórház utca 73.) megbízással lássa el, díjazás nélkül.
4. Támogatja, hogy a Kft. ügyvezetőjéül 2016. augusztus 1. napjától kezdődően
meghatározatlan időre Kőhegyi Editet válassza meg, díjazás nélkül.
5. Támogatja, hogy 2016. augusztus 1.-től Nyíregyháza M egyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármestere hatáskörébe utalja (a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe nem tartozó) az ügyvezetői feladatokkal kapcsolatos munkáltatói jogkör
gyakorlását.
6. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa
Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

7

Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola,
Középiskola és Szakiskola 2015/2016. tanévben végzett szakmai
tevékenységéről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat -tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy rendkívül kidolgozott minden szakterületre kiterjedő beszámolót olvashattak,
amely megkönnyíti a döntésüket. Végezetül gratulált és további sok sikert kívánt.
Balázsi Csilla képviselő:
Hozzászólásában elmondta, hogy számára egy nagy élmény volt az idei farsang, amin részt
vett és az szinte visszaigazolódott az általuk adott anyagba. Végezetül gratulált és további sok
sikert kívánt.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Elmondta, hogy elképesztő, amit a pedagógusok végeztek gratulált, és sok sikert kíván a
továbbiakban.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
207/2016. (VII. 28.) Kt. számú
határozata
Beszámoló a Magiszter Alapítvány Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
2015/2016. tanévben végzett szakmai tevékenységéről.

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete
1.

a M agiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Középiskola
2015/2016. tanévről készített szakmai beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

2.

felkéri a város polgármesterét, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott
döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

9

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

52

53

54

55

56

57

58

59

Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiva-S zolg Kft. számviteli politikájáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
(amely a 6/2016.(VII.28.) számú alapítói határozatnak minősül)
A TIVA-S zolg Kft. számviteli politikájáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIVA-Szolg Kft. (továbbiakban:
Kft.), mint kegyeleti közszolgáltatást végző szervezet számviteli politikájával kapcsolatban az
alábbi döntést hozza:
1. A Kft. számviteli politikáját a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 39. § (1) bekezdés m) pontját szem előtt tartva a határozat mellékletében
szereplő formában elfogadja.
2. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy amennyiben az 1. pont szerint elfogadott számviteli
politikát módosítani kívánja ismételten terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
Szabó András
ügyvezető
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Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiva-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke leszállításáról .
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kiegészítésként elmondta, hogy egy pontot helyesbít az előterjesztés harmadik oldalán, a
tőketartaléknál szerepel a 128.000 Ft ez a lekötött tartalék részét képezi, amit kért, hogy innen
töröljenek.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat -tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETE
209/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
(társasági határozat száma: 5/2016. (VII.28.) számú alapító határozat)
a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság törzstőke-leszállításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. tv. (Ptk.) 3:202 § alapján biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hoz za
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései szerint működő, a
Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégjegyzékben nyilvántartott, 1996.
március 4. nap bejegyzett, Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8.)
egyszemélyes gazdasági társaság tagja, Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári
Városháza tér 4. sz., 2016. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén a társaság
törzstőkéjének 67.000.000 Ft-ról hatvanhétmillió forintról 19.500.000 Ft-ra tizenkilencmillió
ötzázezer forintra történő leszállításáról hoz határozatot.
Az eredeti törzstőke mértéke: 67.000.000,- Ft (hatvanhétmillió forint),
A törzstőke-leszállítás mértéke: 47.500.000 Ft (negyvenhétmillió ötszázezer forint).
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A törzstőke leszállítás után a tag törzsbetétje:
Tiszavasvári Város Önkormányzata: 19.500.000 Ft (tizenkilencmillió ötszázezer forint).
A törzstőke leszállítás oka:
- 47.372.000 Ft összeg tekintetében veszteségrendezés
- 128.000 Ft összeg tekintetében a törzstőke leszállítására a társaság törzstőkéjén felüli
lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és a törzstőke leszállításról
hozott határozatot megelőző 5 évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal
törzstőke leszállítást. Az így képzett lekötött tartalék a társasági veszteségek csökkentésére,
vagy utóbb a társaság törzstőkéjének felemelésére fordítható, tilos abból a tagok javára
kifizetést teljesíteni.
A Képviselő-testület
1.) Felkéri az ügyvezetőt, hogy a Ptk. 3:203 § ide vonatkozó rendelkezései szerint intézkedjen
a törzstőke leszállításról szóló határozat Cégközlönyben történő közzétételről.
A hirdetménynek tartalmaznia kell a törzstőke leszállításáról szóló döntés tartalmát.
A társasággal szemben a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét
megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő biztosítékot nem igényelhet a
társaságtól a Ptk. 3:204 § (1) bek. c), d) pontja alapján, mivel a törzstőke leszállítás
kötelező.
Az ügyvezető a törzstőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő 30 napon
belül köteles azt a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni, és intézkedni a törzstőke
leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két
közzététel között legalább 30 napnak kell eltelnie.
A Ptk. 3:203 § (3) bek. szerint a társaság az ismert hitelezőknek a hirdetmény első
közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú
értesítést küldeni.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Szabó András TIVA-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezető
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Tárgy (6.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
Járóbeteg
szakellátás
átcsoportosítása/bővítése
és
közreműködői
módosításának jóváhagyásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

kapacitás
szerződés

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy mivel történt egy egyeztetés a Rehab Team Kft .
képviselőivel és ügyvezetőjével, amelyről azt gondolja, hogy még további megbeszéléseket
igényel ezért a 2. határozat-tervezetet a járóbeteg szakellátás kapacitás átcsop ortosítására
vonatkozó javaslatot most levenné a napirendről, arról majd a későbbiekben kerülne ki egy új
előterjesztés a képviselő-testület elé. Kérte, hogy az 1. és 3. határozat-tervezetről szavazzon a
testület, a 2-ról nem, mivel ez még egyeztetést kíván a továbbiakban.
Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítés:
Kiegészítésként elmondta, hogy az 1. határozat-tervezet mellékletét képező közreműködési
szerződésben az Egészségügyi Kft. ügyvezetőjének a javaslatára szeretné kérni törölni a
szerződés 6. pontjában, ez konkrétan a táblázat alatt a 15. oldalon található július október
időszakra szóló számadatot.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az 1. határozattervezetet 3 igen szavazattal, és két tartózkodással, ellenszavazat nélkül, a 3. határozattervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület
számára elfogadásra.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Járóbeteg szakellátás kapacitás
átcsoportosítása/bővítése és közreműködői szerződés módosításának jóváhagyásáról szóló
előterjesztést levette napirendjéről azzal, hogy a testületi ülésre a Rehab Team Kft.
képviselője kerüljön meghívásra.
Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Hozzászólásában elmondta, hogy gazdaságilag n em működik a legmegfelelőbben az
Egészségügyi Kft. A szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok egy részében van egy bizonyos
betegforgalom túllépés, ami degressziót okoz, ennek következményeként a finanszírozásban
nehéz helyzetbe került az önkormányzat, illetve az Egészségügyi Kft., amit a jövőre nézve
korrigálni kell. Ezért lesz szükség a közreműködési szerződéseknek a módosítására. Nemcsak
a REHAB TEAM Kft. felé kell ilyen igénnyel fellép nie az önkormányzatnak, illetve az
Egészségügyi Kft-nek ezt megbeszélni, hanem a szakorvosok felé is, akik ezt a volumen
korlátot túllépik, mert az így keletkezett veszteséget az önkormányzatnak kell finanszíroznia.
Kérte ügyvezető asszonytól, hogy ezeket a problémákat próbálja meg korrigálni a jövőben,
amiről egy tájékoztató készülni fog a képviselő-testület részére.
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Szőke Zoltán képviselő:
Hozzászólásában elmondta, hogy a Szociális és Humán Bizottság hosszasan tárgyalta ezeket a
határozat-tervezeteket ezért is tették azt a javaslatot a képviselő-testület felé, hogy hívja meg a
REHAB TEAM Kft. vezetőjét és örül, hogy elfogadták a meghívást. Erre való te4kintettel
kérte, hogy bővebb tájékoztatást mind az Egészségügyi Kft., mind a REHAB TEAM Kft.
részéről, hogy őket hogyan érintené az 1. határozat-tervezetben lévő szerződésmódosítás.
Volosinóczki Béla a Tiszavasvári REHAB TEAM képviselője:
M egkérdezte, hogy nem látta a tervezetben mennyi pontszámban korlátozná őket, valamint
nem szerepel benne, hogy milyen szorzóval, mert az 1.2-es szorzó az nem valós, és ezt meg is
beszélték együtt. Elmondta, hogy ezekkel a feltételekkel nem fogják aláírni, 386.000 eFt
miből lett ez kiszámolva.Harminc órával visszavette a pontjaikat 450.000 pont jár a REHAB
TEAM Kft-nek ezt ha lekorlátozzák akkor csak 1.5 szorzóval fogadják el ezt a szerződést,
mivel, hogy 100%-ig az 1.5-es szorzóval fizeti az OEP.
Nácsáné dr. Kalán Eszter a Tiszavasvári Egészségügyi Kft. ügyvezetője:
Válaszában elmondta, hogy van az Egészségügyi Kft. és az OEP között egy elfogadott
finanszírozási szerződés, ami novembertől kezdődik, tehát nem egyezik a naptári évvel és a
vonatkozó hónapok vannak bemásolva ebbe a szerződést ervezetbe. Az egy hónapra eső tvk,
ami a finanszírozási szerződés alapján jár 1.672.948 tvk, ez teljesítményt jelent, vagyis egy
feladategység, amire az állam hajlandó finanszírozni a Járóbeteg összes 130 óráján leadott
beavatkozásokat. Elmondta,hogy az a lényeg hogy a 1.672.948 órát el kell osztani 130-al és
ez 12.868.83-ra jön ki és az országos átlagos szorzópont az 1.5, de nekik nem bírja ezt a
teljesítményük, a túljelentés miatt az ők szerződésükben 1.22 van, tehát ő ennél magasabbat
nem tud átadni. Erre való tekintettel ha a 12.869 –et megszorozzuk az 1.22-vel akkor egy
órára 15.699.9 az eredmény , ha ezt visszaszorozzák, akkor azt jelenti, hogy a 30 órára
maximum 471.000 eFt az átadható a 100%-os teljesítmény alapján. Végezetül elmondta, hogy
nem önkényesen lett ez megállapítva, hanem a finanszírozási szerződés alapján és az, hogy az
OEP-es finanszírozási táblázatban évek óta nem szerepel a fogászati röntgen az egy
rendszerhiba, amire nem is kapnak semmilyen finanszírozást.
Volosinóczki Béla a Tiszavasvári REHAB TEAM képviselője:
M egkérdezte, hogy miért 130 óra?
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy van szakorvosi és nem szakorvosi ellátás, ahol jelentkezik
valamilyen fajta betegforgalom túllépés, és ezek veszteséget eredményeznek az
önkormányzatnál. Ezért kezdeményezte ügyvezető asszony is illetve kezdeményeznie kell a
képviselő-testületnek is, hogy ezt az állapotot valamilyen módon kezelnie kell, ennek az első
lépése, hogy a képviselő-testület dönt, hoz egy határozatot, aminek a mellékletét képezi a
közreműködői szerződés, ami a meglévő közreműködői szerződés alapvető módosításáról
szól, ezzel fognak a REHAB TEAM Kft. képviselői felé fordulni, akik majd megnézik ezt a
tervezetet. Ha ebben látnak olyan pontot, ami számukra nem megfelelő, akkor azt jelezzék a
képviselő-testület felé. Véleménye szerint ezt az állapotot kezelni kell, mivel lényeges
veszteséget okoz az Egészségügyi Kft-nek, illetve az önkormányzatnak is.
Volosinóczki Béla a Tiszavasvári REHAB TEAM képviselője:
Véleménye szerint, ha mindenkit lekorlátoznak, vagyis nemcsak őket, hanem az egész
Járóbeteg szakrendelést akkor azt 1.5 szorzóval fizetik ki, mivel vannak olyan esetek, mint
például december, amikor nincsenek rendelések szabadságolások miatt, tehát a decemberi
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hónap általában 1.5 szorzóval van kifizetve. Elmondta, hogy nekik 1.2 az átlaguk, mert
túlteljesít a rendszerük de az ő szerződésükbe sosem volt korlát az szerepelt benne, hogy az
OEP által kifizetett összeget megkapják.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy van egy álláspont egy közreműködői szerződés
tervezet, amelyet ügyvezető asszony dolgozott ki. Ezzel kapcsolatban három döntési
lehetősége lesz a REHAB TEAM Kft-nek az egyik, hogy nem fogadják el, vagy
módosításokat eszközölnek, vagy aláírják. Véleménye szerint ezt nem egy testületi ülésen
kell megvitatni, javaslata szerint azok a pontok, amelyek számukra nem elfogadhatóak a
szerződéstervezetben azt írásban jelezzék az ügyvezető asszony felé, de lényegesnek tartja,
hogy ezt az állapotot kezelni kell.
Volosinóczki Béla a Tiszavasvári REHAB TEAM képviselője:
Hozzászólásában elmondta, hogy akkor a 130 órát módosítani kellene 113 órára, és volt egy
megegyezés az önkormányzattal, amiben az állt, hogy volt egy ép ület, amit kaptak, amihez az
önkormányzatnak volt egy fix anyaga, és volt az ő befektetett pénzük, azért volt ez a
megegyezés, mert ebbe a saját pénzüket fektették be. Ha nem így lett volna, akkor megértené
ezt a korlátot de így, hogy ők fejezték be az épületet és tettek bele mindent, így nem.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Hangsúlyozta, hogy erről beszélt már az előzőekben is, hogy ha van olyan pont , ami a
számukra nem elfogadható akkor azt jelezzék. Elmondta, hogy minden területen pontosan fel
kell mérni az adott helyzetet, ahol túllépés azt pedig kezelni kell.
Volosinóczki Béla a Tiszavasvári REHAB TEAM képviselője:
Hozzátette még, hogy elfogadják a korlátozást azzal a feltétellel, ha a járóbeteg szakellátó is
le lesz korlátozva és 113 órával legyen kiszámolva ne 130-al, mert az nem valós szám, és
akkor mindenkinek 1.5-ös szorzója lesz.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy ez lenne a cél, minél magasabb legyen a szorzó, és minél jobban tartsuk be a
volumen korlátot.
Dr. Rojkó László képviselő:
Hozzászólásában elmondta, hogy azt látta, hogy a Strandfürdő Kft. ügyvezetője ragaszkodik a
100%-hoz . A 100% az amit Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka felsorolt, ők viszont túllépik
ezt a 100%-ot. Ezért van vesztesége az önkormányzatnak és ezt akarják visszatartani.
Volosinóczki Béla a Tiszavasvári REHAB TEAM képviselője:
Hozzászólásában elmondta, hogy van egy táblázat, amelyben szerepel ki mennyit kap az
OEP-től, ők átlagban 700.000 eFt-ot kapnak, levonásokkal mindennel együtt.
Dr. Rojkó László képviselő:
Elmondta, hogy egyértelműen annyit ad az OEP, amennyit benyújtanak, alapvetően azt a
100%-ot arra értik, amit kitermelnek annak a 100%-át kérik , viszont önök túlteljesítettek, ami
az önkormányzatnak nem jó.
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Volosinóczki Béla a Tiszavasvári S trandfürdő Kft. ügyvezetője:
Hozzátette, hogy van egy táblázat, ami leírja, hogy mennyi pontnak mennyit fizet 100%osan, 450.000 pontra fizet nekik 100%-osan.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Véleménye szerint a cél ne legyen sehol sem túllépés, a maximális szorzó legyen
mindenkinél.
Volosinóczki Béla a Tiszavasvári S trandfürdő Kft. ügyvezetője:
Elmondta, hogy benne vannak a korlátozásban.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
M egjegyezte, hogy az a cél, mindenki egységesen objektív mércével a korlátokon belül
maradjon.
Nácsáné dr. Kalán Eszter a Tiszavasvári Egészségügyi Kft. ügyvezetője:
Hozzászólásában elmondta, hogy a volumen túllépést arányosítani kell, viszont a szerződés
alapján nem tett különbséget szakorvosi és nem szakorvosi óra között, mert ha szakorvos jön
valószínűleg magasabb díjazásért vállalja el, igaz, hogy a személyzetet a Kft.-nak kell
biztosítani és minden más vizsgálathoz szükséges eszközt.
Végezetül elmondta, hogy vannak hiányszakmák, nincs utánpótlás, sokan azzal keresték meg,
hogy mikor lesz szemészorvos, beszélt szemészorvossal de azt mondták, hogy 12.000
Ft/óráért jönnek ki, úgy hogy rendelnek legalább 4 órát. M átészalka és Kisvárda ilyen
óradíjakat ígér az orvosoknak, vagyis ahhoz, hogy legyen Járóbeteg Szakellátás és legyen
megfelelő szolgáltatás azt valamiből biztosítani kell. A tiszavasvári lakosokat nem a
gazdálkodás érdekli, hanem az a szolgáltatás, amit kapnak, három napra állt le a fogászati
röntgengép, ami 30 évesnél idősebb és a facebookon iszonyatos megnyilvánulásokat kaptak,
pedig ki volt írva, és értesítettek mindenkit, de senki nem kért elnézést. Összefoglalva
elmondta, hogy ilyen elvárások és gazdasági viszonyok mellett nehéz egy elégedett
lakosságot viszont látni.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Végezetül elmondta, hogy a közreműködői szerződéseket felül kell vizsgálni és az összes
szerződést, valamint a volumen korlátok betartása a cél, és a közös álláspont kialakítása,
amelyhez több egyeztető megbeszélésre lesz szükség.
Szőke Zoltán képviselő:
Hozzászólásában elmondta, hogy azt látta, hogy elmaradtak az előzetes egyeztetések, a Kft.
szembesült egy olyan dologgal, amire nem volt igazán felkészülve és mi is azt láttuk, mint
képviselő tagok, hogy nem igazán történtek olyan egyeztetések, amelyek kompromisszumos
megoldást nyújtottak volna és mindenki számára jó lehet. Azért is kérték a REHAB TEAM
Kft.-nek a meghívását, hogy mondják el a véleményüket, előterjesztést sem kaptak, amit
óriási hibának gondol, hogy úgy akarnak döntést hozni, hogy nem történik egyezt etés.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Tudomása szerint, az elmúlt időszakban ügyvezető asszony megkereste a
szerződésmódosítással kapcsolatban a REHAB TEAM Kft-t. Elmondta még azt is, hogy a
szabályos ügymenet ebben az esetben, hogy a képviselő-testületnek a 100%-ban tulajdonában
lévő Egészségügyi Kft-nek az ügyvezetője megvizsgálja, tesz egy több területre kiterjedő
javaslatot. Ezt kérte ügyvezető asszonytól is, mivel a képviselő-testületnek van
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kezdeményezési jogosultsága azzal kapcsolatban, hogy az adott helyzetet kezelje. Az
ügyvezető asszony tett egy javaslatot, ha az önkormányzat ezt elfogadja az adott helyzetnek a
kezelésére vetítve, akkor lesz egy ajánlat, képviselő-testület dönt, majd ezzel az ajánlattal
keresik meg a REHAB TEAM Kft.-t, ha mégsem sikerül konszenzus, akkor új javaslatokat
kell kidolgozni.
Dr. Rojkó László képviselő:
M egköszönte Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezető asszony áldozatos munkáját.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el , Dr. Fülöp
Erik polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ -TES TÜLETÉN EK
210/2016. (VII.28.) Kt. számú
határoz ata
Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. és a Rehabilitációs Team Kft. közötti
közreműködői szerződés módosítása
(amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a
11/2016. (VII.28.) számú alapítói határozatának minősül)
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
M agyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. §-ában foglaltak alapján az alábbi
határozatot hozza:
1.
Felkéri a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2015. január
napján
kelt
közreműködői
szerződések
(fiziko
és
gyógytorna)
megszűnéséről/megszüntetéséről intézkedjen és kezdeményezze az új közreműködői
szerződés határozat melléklete szerinti tartalommal történő megkötését.
Határidő: azonnal

Felelős: Nácsáné dr. Kalán Eszter

2.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kft ügyvezetőjét. A 2013. évi
V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe
tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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Ezután dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 3. határozat-tervezetét bocsátotta
szavazásra.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ -TES TÜLETÉN EK
211/2016. (VII.28.) Kt. számú
határoz ata
járóbeteg szakellátás kapacitás – és óraszámnövelés
(amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a
12/2016. (VII.28.) számú alapítói határozatának minősül)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:
1.
A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelméhez hozzájárul,
és felhatalmazza a kapacitás – és óraszámnövelésre vonatkozó pályázat benyújtására azzal,
hogy a havi minimum teljesítményvolumen korlát lehetőség szerint 1000000 TVK
pontértékkel emelkedjen.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Nácsáné dr. Kalán Eszter ügyvezető

2.
Felkéri az ügyvezetőt, hogy a pályázat eredményéről számoljon be a Képviselőtestület részére.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Nácsáné dr. Kalán Eszter ügyvezető

3.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kft ügyvezetőjét. A 2013. évi
V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe
tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
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Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ -TES TÜLETÉN EK
212/2016. (VII.28.) Kt. számú
határoz ata
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról
mely, Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 6/2016. (VII.28.) számú alapítói
határozatának minősül
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
M agyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. §-ában biztosított hatáskörében
eljárva „A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról”
szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1.) Elfogadja Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását
a határozat melléklete szerinti tartalommal.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozat egy példányát küldje meg Tiszavasvári Város
Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére.
3.) Felhatalmazza a polgármestert Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft alapító
okirat módosításának aláírására.
4.) A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv
hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik
hatályossá.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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Dr. Szilágyi Ügyvédi Iroda

§

212/2016. (VII.28.) Kt. sz. határozat melléklete

Dr. Sebőkné Dr. Szilágyi Ibolya ügyvéd

Ügyszám:

4440. Tiszavasvári, Kossuth Lajos út 1.
Tel.: 42-520-200; 30-436-71-59
e-mail: postmaster@drszilagyi.t-online.hu

Hiv. szám:
Tárgy:

ALAPÍTÓI DÖNTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) alapítója az
Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja:
8.3. pont törölve, helyette:
8.3. A Felügyelő Bizottság:
a.) A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll.
b.) A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2016. augusztus 1. napjától 2021.
július 31. napjáig tart. (új)
Galambosné Rózsa Ilona
(sz.: Hódmezővásárhely, 1951. szeptember 17., an.: Kabodi Ilona), adóazonosító
jele: 8309392192; 4440 Tiszavasvári, Élmunkás út 4/b.)
Köblös András
(sz.: Bűdszentmihály, 1942. május 23., an.: M olnár Irma), adóazonosító jele:
8275352509; 4440 Tiszavasvári, Aradi Vértanuk u. 6/a.)
Várkonyiné Kerekes Judit Zsuzsanna
(sz. Tiszavasvári, 1955. július 16., an.: Virág Piroska), adóazonosító jele:
8323374805; 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 34.)
Mészáros Lászlóné sz. Szabó Julianna
(sz. Tiszalök, 1964. július 22.; an.: Soós Julianna; adóazonosító jele: 8356312264;
4440 Tiszavasvári, Bajcsy -Zs. u. 54/a.)
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Kerekesné Lévai Erika
(sz.: Tiszalök, 1962. január 29., an.: Varga Margit), adóazonosító jele:
8347263213; 4440 Tiszavasvári, Árpád u. 9/b.) (új)

8.4. pont törölve, helyette:
8.4. A könyvvizsgáló:
a.) A Társaság könyvvizsgálója: Szélesné Szelkó Ildikó (szül. 1966. szeptember 21.,
an.: Giba Ilona; adóazonosító jele: 8364221930; 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 49.
szám alatti lakos, az EXPERTUS-AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft., (4400
Nyíregyháza, Bocskai u. 49). ügyvezetője.
b.) A könyvvizsgáló megbízása 2016. augusztus hó 01. napjától 2021. július 31.-ig
terjedő meghatározott ideig tart. (új)

Az Alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Tiszavasvári, 2016. július 28.

_______________________________
Tiszavasvári Város Önkormányzata
alapító képviseletében
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Az alapító okirat módosítását elkészítettem és Tiszavasváriban 2016. július 28. napján
ellenjegyzem:
Dr.
Sebőkné
Dr.
Nyíregyházi
Lajstromszám:
Dr.
Szilágyi
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.

Szilágyi
Ügyvédi
Ügyvédi

125

Ibolya

ügyvéd
Kamara
377
Iroda

Dr. Szilágyi Ügyvédi Iroda

§

Dr. Sebőkné Dr. Szilágyi Ibolya ügyvéd

Ügyszám:

4440. Tiszavasvári, Kossuth Lajos út 1.
Tel.: 42-520-200; 30-436-71-59
e-mail: postmaster@drszilagyi.t-online.hu

Hiv. szám:
Tárgy:

ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben a 2000.03. 03., 2000. 05. 18., 2001. 01. 05., 2001. 06. 28., 2001. 07.
19., 2001. 10. 25., 2004. 06. 30., 2004. 09. 13., 2005. 10. 24., 2006. 11. 02., 2006. 12. 14.,
2007. 04. 26., 2007. 11. 22., 2008. 01. 17., 2008. 06. 19., 2011. 06. 20., 2012.05.11., 2013.
01. 31., 2013. 06. 10., 2013. 08. 28., 2015. április 23.; 2016. január 27.; és 2016. július 28.
napján kelt módosításokkal, melyet Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint alapító,
„Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. tv. és a „Polgári Törvénykönyvről” szóló
2013. évi V. törvény alapján hozott a Közétkeztetési Kft. Alapító Okiratáról.
(A módosítások kiemelt dőlt betűvel szedve)
1./ A társaság cégneve, és rövidített cégneve:
1.1. A társaság cégneve:

Tiszavasvári

Város

Közétkeztetési Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. A társaság rövidített cégneve: Közétkeztetési Nonprofit Kft.
2./ A társaság székhelye, telephelye:
2.1. A társaság székhelye: 4440 Tiszavasvári,Városháza tér 4.
2.2. A társaság telephelye:
2.2.1. 4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 2.
2.2.2. 4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 8. B ép. /óvoda/
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2.2.3. 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.
2.2.4. 4440 Tiszavasvári, Egység u. 6.
2.2.5. 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. /iskola/
2.2.6. 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 89.
2.2.7. 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.
2.2.8. 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 76.
2.2.9. 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 4.
2.2.10. 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 8.
2.2.11. 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 24.
2.2.12. 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.
2.2.13. 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. /óvoda/
2.2.14. 4440 Tiszavasvári, 0358/155 hrsz-ú ingatlan
2.2.15. 4440 Tiszavasvári, 0358/131 hrsz-ú ingatlan
2.2.16. 4440 Tiszavasvári, 0358/142 hrsz-ú ingatlan
3./ A társaság alapítója:

Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám: 15404761-2-15
Képviseletében: a mindenkori polgármester

4./ A társaság tevékenységi körei:
4.1. Közhasznú tevékenységi körök:
Fő tevékenység (közhasznú):
Egyéb vendéglátás
Egyéb közhasznú tevékenységek:
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
M .n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M .n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
M .n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
4.2. Egyéb, nem közhasznú tevékenységek:
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
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Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Éttermi, mozgó vendéglátás
Raktározás, tárolás
Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Rendezvényi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely -szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
A társaság – amennyiben valamely gazdasági tevékenysége folytatásához hatósági engedély
szükséges – az engedélyt legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg a
Cégközlönyben köteles közzétenni. E rendelkezés nem alkalmazható az alapítási engedély
tekintetében.
4.3. Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító kijelenti, hogy a Társaság közhasznú
tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a „M agyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 8. pontja, 8a. pontja,
valamint 14. pontja továbbá „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 57. § (1) bek. c. pontja, 86. § (1) bek. b. pontja, 86 §. (2) bek. c. pontja alapján az
Önkormányzatnak kell ellátnia.
A fentiekre tekintettel a társaság közhasznú szervezet.
4.4. A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a „Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi
CLXXV törvény 2. § 20. pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
- Étkeztetés
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés;
- Szociális tevékenység;
- Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe
vehető szolgáltatások.
4.5. Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító kijelenti, hogy a Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét kizárólag a közhasznú tevékenység
céljainak megvalósítása érdekében végzi. Ezen célok elérését az üzletszerű gazdasági
tevékenységek nem veszélyeztethetik. A közhasznú társaság közhasznú szolgáltatásaiból
tagjain kívül bárki más is részesülhet.
5./ A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének időtartama, üzleti év:
5.1. A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot az Alapító határozatlan időre hozza
létre.
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5.2. A működés megkezdésének időpontja: 1997. 07.01.

6./ A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéje :
6.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint

7./ A törzstőke rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
A társaság jegyzett tőkéjét 1997. IV. hó 28. napján az OTP Tiszavasvári fiókjánál
nyitott bankszámlájára teljes egészében befizette.

8./

A

Nonprofit

Korlátolt

Felelősségű

Társaság

szervezete:

8.1. A taggyűlés
A taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. A taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben
az Alapító döntését kell kérni. Az Alapító határozatait határozatok könyvében kell
nyilvántartani. A társaság éves eredmény -beszámolójának (mérlegnek) jóváhagyására
kizárólag a Felügyelő Bizottság írásbeli véleményezése alapján kerülhet sor.
Az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak a következők:
Az éves eredmény-beszámoló (mérleg) megállapítása és a nyereség felosztása
(felhasználása, elveinek meghatározása);
Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a törzstőke felemelése és
leszállítása;
Üzletrész felosztása és bevonása;
Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezető
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és
megállapítása;

díjazásuk

Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább
egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével,
vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a
Társaság szokásos tevékenységébe tartozik;
A nyersanyag norma és az étkezési térítési díj megállapítása;
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Az alapításért felelős tagok, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen
kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított
perekben a társaság képviseletéről;

A Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és
szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve
működő társaságba tagként való belépésről döntés;
Az Alapító Okirat módosítása;
Éves üzleti terv elfogadása;
A társaság által benyújtandó olyan pályázat, ahol a pályázó által biztosítandó forrás az
üzleti tervben meghatározott éves bevétel 5 %-át meghaladja;
Olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeinek
gyakorlásáról.
Az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak a felsoroltakon kívül mindazok a
döntések, amelyeket a PTK ide utal.
Az alapítói jogokat gyakorló Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének ülését szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Az ülést
az ügyvezető hívja össze írásbeli meghívó útján az ülés napját megelőzően legalább 8
nappal, a napirend megjelölésével. Az ülések nyilvánosak.
Az alapítói jogokat gyakorló képviselő-testület határozat hozatalában nem vehet részt
az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú
szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeni szolgáltatás. A Képviselő Testület döntéseit az alapító kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyekben nyílt szavazással, a jelenlévők és a határozathozatalban
részt venni jogosult képviselők egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve, ha bármely
kérdés eldöntésében önkormányzati rendelet eltérő arányú szavazattöbbséget állapít
meg. A képviselő-testület, mint alapító üléseire a felügyelő bizottság elnökét és tagjait,
valamint a társaság könnyvizsgálóját meg kell hívni.
A testület ülése akkor határozatképes, ha azon a megválasztott kép viselők több, mint
fele jelen van. Ha az eredeti testületi ülés nem volt határozatképes, a megismételt ülés a
jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirenden szereplő
ügyekben. Az eredeti ülés és a megismételt ülés között legalább 3, és legfeljebb 8
napnak kell lennie. A meghívóban a határozatképességre vonatkozó szabályokra utalni
kell.
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A Képviselő-testületi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyek nyilvánosak, azok
megtekinthetők az Önkormányzat hirdetőtábláján.
Az alapító jogkört gyakorló testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről a
polgármester gondoskodik hivatali szervezete útján.

Az alapítói jogkörben hozott képviselő testületi határozatokat az ügyvezető a
határozatok könyvében tartja nyilván, melyből megállapítható az alapítói döntés
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a támogatók és ellenzők számaránya.
8. 2. Az ügyvezető:
a.) A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyeinek intézését és képviseletét az
ügyvezető látja el. Ő dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik az Alapító
kizárólagos döntési hatáskörébe, valamint a Társaság munkavállalói tekintetében
gyakorolja a munkáltatói jogokat.
b.) A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője Gáll Antal Lászlóné sz.
Takács Mária (a.n. Juhász Etelka; szül.: 1956. 11. 15.; adóazonosító jele: 8328253917;
4440 Tiszavasvári, Krúdy Gy. út 20. szám alatti lakos, akinek a mandátuma 2013.
július hó 01. napjától határozott időre, 2018. június 30-ig áll fenn. Az ügyvezető
feladatait munkaviszony keretében látja el, Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 138/2013. (V. 23.) Kt. számú határozata alapján.
8.3. A Felügyelő Bizottság:
a.) A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll.
b.) A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása
2021. július 31. napjáig tart. (új)

2016. augusztu s 1. napjától

Galambosné Rózsa Ilona
(sz.: Hódmezővásárhely, 1951. szeptember 17., an.: Kabodi Ilona), adóazonosító
jele: 8309392192; 4440 Tiszavasvári, Élmunkás út 4/b.)
Köblös András
(sz.: Bűdszentmihály, 1942. május 23., an.: M olnár Irma), adóazonosító jele:
8275352509; 4440 Tiszavasvári, Aradi Vértanuk u. 6/a.)
Várkonyiné Kerekes Judit Zsuzsanna
(sz. Tiszavasvári, 1955. július 16., an.: Virág Piroska), adóazonosító jele:
8323374805; 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 34.)
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Mészáros Lászlóné sz. Szabó Julianna
(sz. Tiszalök, 1964. július 22.; an.: Soós Julianna; adóazonosító jele: 8356312264;
4440 Tiszavasvári, Bajcsy -Zs. u. 54/a.)

Kerekesné Lévai Erika
(sz.: Tiszalök, 1962. január 29., an.: Varga Margit), adóazonosító jele:
8347263213; 4440 Tiszavasvári, Árpád u. 9/b.) (új)
c.) A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök köteles
haladéktalanul tájékoztatni a Társaság Alapítóját, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak
száma 3 alá csökken. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
Köteles megvizsgálni a társaság működésével összefüggő valamennyi lényeges
üzletpolitikai jelentést, minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos
döntési hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapítói döntések előkészítése és meghozatala során
tanácskozási jog illeti meg.

8.4. A könyvvizsgáló:
a.) A Társaság könyvvizsgálója: Szélesné Szelkó Ildikó (szül. 1966. szeptember 21.,
an.: Giba Ilona; adóazonosító jele: 8364221930; 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 49.
szám alatti lakos, az EXPERTUS-AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft., (4400
Nyíregyháza, Bocskai u. 49). ügyvezetője.
b.) A könyvvizsgáló megbízása 2016. augusztus hó 01. napjától 2021. július 31-ig
terjedő meghatározott ideig tart. (új)
8.5. Vezető tisztségviselők összeférhetetlensége:
Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. E rendelkezést a Felügyelő Bizottság
tagjaira és a könyvvizsgálóra is alkalmazni kell.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, tagja, vagy könyvvizsgálója
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az
alapítói
jogokat
gyakorló
képviselő
testület
tagja,
az
ügyvezető,
- a társasággal ezen megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló
személy,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásában részesülő személy (kivéve a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeni szolgáltatásokat),
- továbbá a fentiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 évig a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál
nyilvántartott
adó
és
vámtartozását
nem
egyenlítette
ki,
b.) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c.) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki.
d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűle g
más közhasznú szervezetnél is betölt.
Nem lehet továbbá a Társaság vezető tisztségviselője, aki a PTK összeférhetetlenségre
vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá esik.
8.6. Megszűnik a vezető tisztségviselők megbízatása és a felügyelő bizottsági
tagság:
A megbízás időtartamának lejártával,
Visszavonással,
Lemondással,
Elhalálozással,
Kizáró ok következtében.
9./ A Társaság cégjegyzése:
A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel, vagy géppel írt, előírt, előnyomott,
vagy nyomtatott teljes, vagy rövidített cégneve alá, vagy felé, az ügyvezető önállóan, a hiteles
cégaláírási nyilatkozatának, illetve aláírás-mintájának megfelelően írja a nevét.
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10./ A nyereség felosztása:
A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, azt a közhasznú
tevékenységek folytatásának elősegítésére kell fordítani, az Alapító által meghatározott elvek
szerint.
11./ Egyéb és záró rendelkezések:
11.1. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el.
A társaság, mint közhasznú szervezet tevékenységének eredményéről beszámolót készít,
melyet a felügyelő bizottság előzetes véleményezése alapján az alapítói jogokat gyakorló
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hagy jóvá. A közhasznú szervezet a
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a
beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe, továbbá a működésével
kapcsolatban keletkezett iratokba a társaság székhelyén hivatalos munkaidőben – előre
egyeztetett időpontban - bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot készíthet.
11.2. Az Alapító határozatairól a Társaság ügyvezetője nyilvántartást vezet, amely időrendi
sorrendben tartalmazza az Alapítói határozatok időpontját, hatályát, illetve a döntést
támogatók és ellenzők szavazati arányát. Az Alapító a döntéseit a Polgármesteri Hivatal helyi
hirdetőtábláján teszi közzé.
11.3. A közhasznú fokozatú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az alapító okirat 4.3.
pontjában meghatározottak szerinti közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el,
amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint
valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, továbbá a
létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
folyamatosan nyilvánosságra hozza:
A helyi nyomtatott sajtóban
A Vasvári Hírmondóban
A város honlapján (www. tiszavasvari.hu) és
A helyi televízióban (Tiszavasvári Városi Televízió)
A kft. honlapján: www.etkeztetes-tv.hu
11.4. A közhasznú fokozatú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli
megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon más helyi – vagy
másodsorban helyi érdekeltségű – hasonló tevékenységet folytató közhasznú
tevékenységet ellátó szervezetet illeti meg. A konkrét szervezet kijelöléséről az Alapító a
jogutód nélküli megszűnés időpontjában, azzal egyidejűleg dönt.
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Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a „Polgári Törvénykönyv”-ről szóló
2013. évi V. törvény előírásai, a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok és
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó határozatai az
irányadóak.
Kelt: Tiszavasvári, 2008. 07. 17.
Az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalva Tiszavasváriban 2016. 07. 28. napján:

_______________________________
Tiszavasvári Város
Önkormányzata
alapító képviseletében
Dr. Fülöp Erik
polgármester

ZÁRAD ÉK:
A Közétkeztetési Nonprofit Kft. jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
vonatkozásában, mint a társaság jogi képviselője igazolom, hogy az alapító okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege a módosítások alapján a cég működésére vonatkozó hatályos
adatokat tartalmazza. (A változás dőlt betűtípussal kiemelve).

Az egységes szerkezetű alapító okiratot elkészítettem és Tiszavasváriban, 2016. július
28.
napján
ellenjegyzem:
Dr. Sebőkné Dr. Szilágyi Ibolya ügyvéd
lajstromszám:
Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 377
Dr. Szilágyi Ügyvédi Iroda
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1.
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Tárgy (8.np.):
Előadó:

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

Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés között
végzett munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően:
Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról
Ssz.
1. 2016. június 25.
2. 2016. június 27.
3. 2016. június 27.
4.
5.

2016. június 28.
2016. június 28.

6.

2016. június 29.

7.
8.

2016. június 30.
2016. július 4.

9.
10.
11.
12.
13.

2016. július 5.
2016. július 6.
2016. július 7.
2016. július 7.
2016. július 10.

14.
15.

2016. július 13.
2016. július 13.

16.

2016. július 19.

17.
18.

2016. július 20.
2016. július 20.

19.

2016. július 21.

M úzeumok Éjszakája
Közmunka egyeztetés
Egészségügyi megbeszélés
Pályázati lehetőségek
M oravszki Judit vállalkozó megbeszélése
Strandbelépők átadása a kitűnő tanulóknak
M agyar Polgármesterek
Budapest
Közösségének elnökségi ülése
Szabolcs-Szatmár-Bereg
M egyei Önkormányzat
Közgyűlés
Nyíregyháza
Sajtótájékoztató
Dr. Lukács László
országgyűlési képviselő,
Tilly László, Dr. Lukács
László, Nácsáné dr. Kalán
Eszter Hajnalka a Kornisné Egészségügyi témával kapcsolatos
Központ intézményvezetője megbeszélés
Budapest
Elnökségi ülés
M egakom - Róka László
Pályázati megbeszélés
Intézményvezetői értekezlet
Nyírvasvári
Koszorúzás
Gaszperné Román M argit a
Nyírvidék Képző Központ
és Nyírszakképzés
ügyvezetője
Aktuális kérdések megbeszélése
Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Dr. Görögné dr. Siket
Krisztina közjegyző
Krasznainé dr. Csikós
M agdolna a Városi Kincstár
vezetője
Kompár László vállalkozó
Nácsáné dr. Kalán Eszter
Hajnalka a Kornisné
Központ vezetője
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Közjegyzői okirat kiállítása a
Ferment Hungary Kft. jelzálog
szerződés elfogadásával
kapcsolatban
Közmunkával kapcsolatos
kérdések megbeszélése
Aktuális kérdések megbeszélése
Aktuális kérdések megbeszélése

20.

2016. július 21.

21.

2016. július 22.

22.

2016. július 22.

23.

2016. július 25.

24.

2016. július 25.

Nácsa Balázs a Tiszatér
Társulás ügyvezetője
Lakatos József Gusztáv a
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
Lakatos M ihály képviselő
Tiszavasvári
Önkormányzati Tűzoltóság
Nácsáné dr. Kalán Eszter
Hajnalka a Kornisné
Központ vezetője
Gáll Antalné a
Közétkeztetési Nonprofit
Kft. ügyvezetője

HACS pályázati megbeszélés

Aktuális kérdések megbeszélése
Elnökségi ülés
Aktuális kérdések megbeszélése
Aktuális kérdések megbeszélése

Hozzászólások:
Szőke Zoltán képviselő:
M egkérte Polgármester Urat, hogy készítsen egy beszámolót, hogy az elmúlt hat esztendőben
milyen munkahelyteremtéssel kapcsolatos tárgyalások voltak, mivel a lakosok kíváncsiak
arra, hogy a munkalehetőségek miként alakulnak a jövőre nézve, hogy ne vándoroljon el sok
fiatal.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy nagy büszkeségünk a Járműszerelvény Zrt. letelepedése a városban, ahol
jelenleg 70 fő dolgozik, de a 150 főt is elérheti a későbbi fejlesztéseket követően. Továbbá
elmondta, hogy kormányzati információkat hallottunk például a Tanuszoda létesítése, amelyre
a Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr ígéretet tett, amelyre van egy bizonyos
keretösszeg is, hogy minden Járási területen ez meg fog épülni.
Dr. Rojkó László képviselő:
Elmondta, a Tanuszoda létesítésével kapcsolatban, hogy Tiszavasvári nincs benne.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Válaszul elmondta, hogy 2018.-ig minden Járási Központ egy Tanuszodát fog kapni.
Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere:
Hozzászólásában elmondta, hogy a képviselő úr olyan dolgot kér számon polgármester úrtól
olyan stratégiákat írjon elő olyan támogatásokat nyújtson, hogy a vidék fellendítéséhez
hozzájáruljon holott ez a kormány dolga. Továbbá elmondta, azt látja a kormány helyi
delegált képviselője a dr. Hosszú József Járási Hivatal vezető úr nem az , hogy segítené,
hanem vérlázító módon megpróbálja aláásni a helyi munkát. Azt kérdezte képviselő úrtól,
hogy abban az ügyben, amely a hangfelvételen kiderült , hogy ő mit tett hogy ez ne
fordulhasson elő. Elmondta, hogy nem kell csodálkozni ezek után, hogy nincsenek megfelelő
beruházások, ha Tiszavasvári életét előrébb akarják vinni azon kellene munkálkodni, hogy a
saját pártjának képviselői ne aláássák a helyi munkát, valamint a kormány mulasztásait nem a
helyi önkormányzaton kell számon kérni.
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Szőke Zoltán képviselő:
Hozzászólásként elmondta, hogy azokat az állításokat majd a megfelelő helyen cáfolja vagy
bizonyítsa, amelyek az Érpataki polgármester úr elmondott. Elmondta még, hogy Tiszavasvári
polgármesterért megkérte arra, hogy menjen a kormányhoz , menjen el az országgyűlési
képviselőhöz vagy olyan befektetőkhöz ahová menni kell, hogy Tiszavasváriban
munkahelyek legyenek, mert az emberek elvándorolnak.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Válaszképpen elmondta, hogy nemcsak a tiszavasvári ifjúság vándorol el, hanem itt országos
jellegű problémáról van szó. Sajnos M agyarországon kevés a munkalehetőség, ezért
külföldön próbálnak szerencsét a fiatalok.
Dr. Rojkó László képviselő:
Elmondta, hogy Tiszavasvári is M agyarországnak egyik városa, nyilvánvaló, ha országosan
problémák vannak, akkor ez mutatkozik itt is.
A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–
testületi ülés között végzett munkájáról.
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Tárgy (9.np.):
Előadó:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
213/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:
147/2016. (V.19.)
148/2016. (V.19.)
149/2016. (V.19.)
166/2016. (V.26.)
193/2016. (VI.23.)

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

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Tárgy (10.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet -tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta meg:

TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
20/2016.(VIII.1.) önkormányzati
rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
a) 2 615 117 E Ft költségvetési bevétellel
b) 2 893 218 E Ft költségvetési kiadással
c) 278 101 E Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
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ca) 179 805 E Ft működési hiánnyal
cb) 98 296 E Ft felhalmozási hiánnyal,
d) 414 948 E Ft finanszírozási bevétellel
e) 136 847 E Ft finanszírozási kiadással
f) 278 101 E Ft finanszírozási többlettel, ebből:
fa) 231 646 E Ft működési többlettel
fb) 46 455 E Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
h) Az önkormányzat a kiadások között 2 199 E Ft általános, 84 684 E Ft céltartalékot állapít
meg.
3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.)
önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., 2.1, 2.2, 6., 7., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.3., 9.3.,
9.3.1., 9.6., 9.6.1., 9.7., 9.7.1., 9.7.2., 9.8., 9.8.1., 9.9., 9.9.1., 10., 11., 12., melléklet helyébe e
rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
melléklete, 3. táj., 4. táj., 5. táj., és 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 28. 29. 30. és 31.
melléklete lép.
4.§ Ez a rendelet 2016. augusztus 2-án lép hatályba.
Tiszavasvári, 2016. július 28.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Kihirdetve: 2016. augusztus 1.
Badics Ildikó
jegyző
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Tárgy (11.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról
szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról .
Badics Ildikó jegyző
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 2 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület
számára azzal, hogy a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fsz. 2. szám alatti lakás ne kerüljön
átminősítésre munkaköri bérlakássá, továbbra is maradjon szociális bérlakás.
Hozzászólások:
Szőke Zoltán képviselő:
Kérte, hogy a képviselő-testület támogassa a Szociális és Humán bizottság tervezetét, mivel
bizonyosságot nyert, hogy több olyan tiszavasvári család van, aki a rászorultsági listán
szerepel szociális bérlakásra vár és a lakhatóságukat kellene megoldani. A szociális
bérlakások az elmúlt években lelakott állapotba kerültek, közüzemi tartozásokkal lettek
otthagyva. Elmondta még, hogy van egy rászoruló család, aki kérte a lakhatásának olyan
megoldását, hogy átköltözhessen egy kisebb lakásba és ott tudjon élni. Ez is azt támasztaná
alá, amit a határozatban megszavaztak és kérnék a támogatását , hogy ez a lakás marad jon
szociális bérlakás.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester elsőként a Szociális és Humán Bizottság módosító javaslatát bocsátotta
szavazásra azzal, hogy a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fsz. 2. szám alatti lakás ne kerüljön
átminősítésre munkaköri bérlakássá, továbbra is maradjon szociális bérlakás.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elutasította
a Szociális és Humán Bizottság módosító javaslatát.
Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester az eredeti rendelet-tervezetét bocsátotta szavazásra.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3nem szavazattal és tartózkodás nél kül az alábbi
rendeletet alkotta meg:
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2016.(VII. 29.) önkormányzati rendelete
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a lakások és nem lakás célú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1.§ (1) A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2.§ Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. július 29.
Badics Ildikó
jegyző
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1. melléklet a 21/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelethez
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETE
a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati
rendeletének
2. melléklete
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjáról
1.) Szociális bérlakások:
Ady E. u. 10.
II/2.; III/1.; III/2.; III/3.
Ady E. u. 14.
II/3., III/5.
Bercsényi u. 6.
1 db lakás
Bocskai u. 77.
1 db lakás
Déryné u. 9.
1 db lakás
Egység u. 2.
1 db lakás
Gépállomás u. 18. 2 db lakás
Katona J. u. 8.
1 db lakás
Korondi u. 5.
1 db lakás
Kossuth u. 2.
II/1.; II/3.; II/6.; III/1.
Kossuth u. 3.
fsz/1.; fsz/3.; I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; II/9. III/10.; III/11.; III/12.
Kossuth u. 12.
I/3.;I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; III/15.; III/17.
Krúdy u. 4.
II/3.
Krúdy u. 14.
III/7.
Krúdy u. 16.
III/7.
Kodály Zoltán u.5-7. 4 db lakás
M ester u. 40.
1 db lakás
M ihálytelep u. 8.
1 db lakás
Őz u. 6.
1 db lakás
Salétromkert u. 5.
3 db lakás
Szarvas u. 6.
1 db lakás
Szarvas u. 10.
1 db lakás
Szarvas u. 14.
1 db lakás
Széchenyi u. 18.
1 db lakás
Szilágyi u. 14.
1 db lakás
Szabó M agda u. 10. 1 db lakás
Vasvári P. u. 6.
II. lh. IV/10., II/4. I.lph. IV/10.
Vasvári P. u. 93.
1 db 80 m2-es és 1 db 58 m2-es lakás
Víz u. 3.
1 db lakás
Víz u. 6.
1 db lakás
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2.) Munkaköri bérlakások:
Kossuth u. 3.
II/8.; fsz/2.
Vasvári P. u. 6.
I. lépcsőház
II. lépcsőház

I/1.; I/2.; I/3.; II/4.; II/5; II/6.; III/7.; III/8; III/9.; IV/11.;
I/1.; I/2.; II/6.; III/7; III/8.; III/9.; IV/11.

3.) Városi közérdekből bérbe adott bérlakások:
Kossuth u. 39.
Károly Róbert u. 2.
Vasvári P. u. 6.
Vasvári P. u. 110.
Kossuth u. 2.
Báthori u. 6.
Kossuth u. 12.

II/1.
2 db lakás
II. lépcsőház II/5.
1 db lakás
III/5.;
I/1.

4.) Piaci alapon bérbe adott bérlakások: 5.) Vendéglakás
Krúdy Gy. u. 16. III/16.
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 21/2016 (VII.29.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Lakásrendelet) 4. § (1) bekezdése határozza meg az Önkormányzat tulajdonában lévő
bérlakások hasznosítás célja szerinti kategóriáit.
A Lakásrendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület a bérlakásokat a
Lakásrendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott hasznosítási cél alapján a lakás
rendeltetésének megfelelően jogosult átminősíteni.
2. Részletes indokolás
1. §-hoz
Az önkormányzati lakások célszerű hasznosítása miatt szükséges azok típusbesorolását a
könnyebb és tényszerű hasznosítás érdekében megváltoztatni.

195

Tárgy (12.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának
módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat -tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETE
214/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának módosításáról
mely, a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 13/2016. (VII.28.) számú alapítói határozatának minősül
Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete A Tiszavasvári Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és M agyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 3:102.§-ban és a 3:109.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A Képviselő-testület
1. A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
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Társaság Felügyelő Bizottságába Gazdag Jánosné sz. Simon Anna (szül: Tiszalök,
1957.10.03. an.: Zsignár Anna) 4440 Tiszavasvári, Csokonai u. 8. szám alatti lakost,
és
Köblös M áté (szül: Debrecen, 1986.09.15. an: Alföldi Piroska) 4440 Tiszavasvári,
Aradi Vértanúk utca 6/A. szám alatti lakost választja meg 2016. július 28. napjától
2019. július 31. napjáig terjedő időre.
2. Elfogadja a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft alapító okiratának módosítását a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
3. Felhatalmazza a polgármestert a módosító irat aláírására, az ügyvezető részére történő
megküldésére.
4. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb
szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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1. melléklet a 214/2016. (VII.28.) Kt. sz. határozathoz
Alapító okirat módosítás
Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., mint
alapító, a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korl átolt
Felelősségű Társaság 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. 2014. július 31 -én kelt,
2016. április 14-én, 2016. április 28-án módosított alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja.
1./

Az alapító okirat I.3. pontja az alábbiak szerint változik :

I.3. A társaság székhelye: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6., amely a központi
ügyintézés helye is.
2./

Az alapító okirat VI.4. pontja az alábbiak szerint változik :

VI. 4/ A Fe lügyelő Bizottság:
A társaságnál 3 tagból álló nem ügydöntő Felügyelő Bizottsá g működik. A Felügyelő
Bizottság tagjait az alapító jogosult megválasztani határozott időre, öt évre. A
Felügyelő Bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.
A Felügyelő Bizottság Elnöke köteles jelezni az alapítónak, ha a tagok száma 3 fő
alá csökken.
A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő
Bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges, határozatait
szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs
helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve
munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg,
melyet az alapító hagy jóvá.
A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a
Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság
ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a
kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A számviteli törvény szerinti beszámoló illetve a közhasznú szerve zetekre vonatkozó
jogszabályban meghatározott éves beszámoló jóváhagyása csak akkor történhet
meg, ha a felügyelő bizottság a beszámolóval kapcsolatban álláspontját kialakította.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentés t, a szerve zet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szerve zet könyveibe
és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
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A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szerve zet vezető szervének ülésén
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz.
A felügyelő bizottság a képviselő-testületet vagy az ügyvezetőt köteles tájékoztatni,
és a képviselő-testület összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szerve zet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy kö vetke zményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
képviselő-testület döntését teszi szükségessé;
b) a ve zető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A képviselő-testületet, mint döntést hozó szervet a felügyelő bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell
hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv összehívására a
felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Malinák Gyula (sz.: Sály, 1946. július 06., an.: Pisák Julianna) 4440
Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. sz. alatti lakos.
Az alapító Dr. Malinák Gyula felügyelő bizottsági tagot 2014. július 31. naptól
2019. július 31. napig tartó határozott időtartamra választotta meg.
Köblös Máté (sz: Debrecen, 1986.09.15, an: Alföldi Piroska, szig: 942696HA)
4440 Tiszavasvári, Aradi vértanúk u. 6/A. sz. alatti lakos.
Gazdag Jánosné (szn: Simon Anna, sz: Tiszalök, 1957.10.03, an: Zsignár Anna)
4440 Tiszavasvári, Csokonai u. 8. sz. alatti lakos.
Az alapító Köblös Máté és Gazdag Jánosné felügyelő bizottsági tagokat 2016.
július 28. naptól 2019. július 31. napig tartó határozott időtartamra választotta
meg.
Fenti alapító okirat módosítást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő
Testülete - mint az alapítói jogokat gyakorló szerv megtárgyalta, elfogadta …../2016.
(VII.28.) KT határozatával.
A Kép viselő Testület felhatalmazást adott Dr. Fülöp Erik polgármester részére, a fenti
alapító okirat módosítás aláírására.
Tiszavasvári, 2016. július 28.
-------------------------------------Dr. Fülöp Erik
polgármester
Készítettem és ellenjegyeztem:
Tiszavasvári, 2016. július 28.
-------------------------------------Dr. Vaskó László
ügyvéd
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Tárgy (13.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának
módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kiegészítésként elmondta, hogy Szociális Bizottsági ülésen felmerült egy olyan javaslat, hogy az
alapító okiratban szereplő maximális gyermeklétszám kerüljön módosításra a Lurkó-Kuckó óvoda
tekintetében mivel itt eggyel kevesebb csoport fog indulni a következő nevelési évben. Ezzel
kapcsolatban tájékoztatta még a képviselő-testületet, hogy a köznevelési törvény értelmében ennek
az adatnak a megváltoztatása intézmény átszervezésnek minősül, amely fenntartói döntést igényel,
és ezt csak március 31-ig lehet módosítani.
Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület
számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
215/2016. (VII. 28.) Kt. számú
határozata
az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény a Tiszavasvári Város Önkormányzata által 2014.
szeptember 11. napján kiadott, alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvén y 21. § (2) bekezdése
alapján – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2016. (VII.28.)
Kt. számú határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (26) bekezdésére figyele mmel kerül
átszerkesztésre az alapító okirat.
1.
Az alapító okirat 3. pontja- mely a módosított okiratban 1.2.2. pontjába foglalt táblázat 4. sorában
szerepel- helyébe a Varázsceruza Óvoda Tiszavasvári, Gombás András u. 8. B ép. szöveg lép.

2.
Az alapító okirat 5., 9. pontjai elhagyásra kerülnek.
3.
Az alapító okirat 10. pontja- mely a módos ított okiratban 2.2., 3.1. pontjaiban szerepel- „Alapító
jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő –testülete 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. Az alapító szerv neve és székhelye:
Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.” helyébe a „ 2.2. A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1. megnevezése:
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2.2.2. székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4., 3.1. A
költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete 3.1.2. székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4. „ szöveg lép.
4.
Az alapító okirat 11. pontja elhagyásra kerül.
5.
Az alapító okirat 12. pontja- mely a módosított okirat 3.2. pontjában szerepel-„
Fenntartó/működtető neve és székhelye” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv fenntartójának
megnevezése, székhelye” szöveg lép.
6.
Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül.
7.
Az alapító okirat 15. pontja- mely a módosított okirat 5.2. pontjában szerepel- „ Foglalkoztatottjaira
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése” helyébe „ A költségvetési szervnél
alkalmazásban álló személyek jogviszonya” szöveg lép táblázatba foglalva.
8.
Az alapító okirat 16., 17. pontjai- mely a módosított okirat 6.3. pontjában szerepel-„ A
feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon”, A feladatellátást szolgáló vagyon feletti
rendelkezési joga” helyébe „ A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon” szöveg lép táblázatba
foglalva.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
3. Az Egyesített Óvodai Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata egyéb pontjai nem
módosulnak.

4. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a M agyar Államkincstárnál
a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését.

Határidő: 2016. augusztus 5.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Badics Ildikó jegyző
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Okirat száma: 17055/2016.

215./2016. (VII.28.) Kt. számú határozat 1. melléklete

Módosító okirat
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény a Tiszavasvári Város Önkormányzata által
2014. szeptember 11. napján kiadott, alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevel ésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §
(2) bekezdése alapján – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (VII.28.) Kt. számú határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (26) bekezdésére figyelemmel
kerül átszerkesztésre az alapító okirat.
1.
Az alapító okirat 3. pontja- mely a módosított okiratban 1.2.2. pontjába foglalt táblázat 4.
sorában szerepel- helyébe a Varázsceruza Óvoda Tiszavasvári, Gombás András u. 8. B ép.
szöveg lép.
2.
Az alapító okirat 5., 9. pontjai elhagyásra kerülnek.
3.
Az alapító okirat 10. pontja- mely a módosított okiratban 2.2., 3.1. pontjaiban szerepel- „Alapító
jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő –testülete 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. Az alapító szerv neve és székhelye:
Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.” helyébe a „ 2.2. A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2 .1.
megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2.2.2. székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér
4., 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Tiszavasvári Város
Önkormányzatának Képviselő- testülete 3.1.2. székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4. „
szöveg lép.
4.
Az alapító okirat 11. pontja elhagyásra kerül.
5.
Az alapító okirat 12. pontja- mely a módosított okirat 3.2. pontjában szerepel-„
Fenntartó/működtető neve és székhelye” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv
fenntartójának megnevezése, székhelye” szöveg lép.
6.
Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül.
7.
Az alapító okirat 15. pontja- mely a módosított okirat 5.2. pontjában szerepel- „
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése” hely ébe „ A
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya” szöveg lép táblázatba
foglalva.
8.
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Az alapító okirat 16., 17. pontjai- mely a módosított okirat 6.3. pontjában szerepel-„ A
feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon”, A feladatellátást szolgáló vagyon feletti
rendelkezési joga” helyébe „ A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon” szöveg lép táblázatba
foglalva.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Tiszavasvári, 2016.07.28.

P.H.

Dr.Fülöp Erik polgármester
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Okirat száma: …../2016.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § -a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) a Tiszavasvári Egyesített
Óvodai Intézmény alapí tó okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése
Fülemüle Zöld Óvoda

telephely címe
Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.

2
3

Lurkó-Kuckó Óvoda
Minimanó Óvoda

Tiszavasvári, Egység utca 4. F-G
Tiszavasvári, Vasvári P. utca 67/a.

4

Varázsceruza Óvoda

Tiszavasvári, Gombás András utca 8. B ép.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995.07.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése:Tiszavasvári Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4.

2.3.

1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye

Egyesített Óvodai Intézmény

Tiszavasvári, Ifjúság utca 10.
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete.
3.1.2. székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés a nevelési program alapján
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol- e törvény 5. § (1) bekezdés
a) pontjában meghat ározottak szerinti – óvodai nevelés folyik.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. § (1)
bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény, ahol- e törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghat ározottak szerinti – óvodai
nevelés folyik.
Sajátos nevelési igényű gyermekek e óvodai nevelésének , ellátásnak szakmai feladatai
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátása: különleges bánásmódot igénylő
gyermek, a
sajátos nevelési igényű gyerekek közül aki: tanulásban akadályozott (enyhe mentális
retardáció), integráltan nevelhető látás-, hallás-, mozgás- és beszédfogyatékos, az aktivitás és
figyelem zavarával küzd, pervazív fejlődési zavarral küzd és az illetékes szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján integráltan oktatható, a járási/tank erületi szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
kiemelten tehetséges gyermek.
A gyermek ek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
Nemzetiségi óvodai nevelés, óvoda iskola program, gyermekek óvodai fejlesztő programja,
referenciaintézményi feladatok ellátás.

4.4.

1

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám
091110

kormányzati funkció megnevezése

091120

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091130

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2
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5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6
7

096025
098031

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

8

098032

Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési terület e: Tiszavasvári közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat
alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 és határozott időre
és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az int ézményvezetői megbízás, kinevezés, felment és,
továbbá összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás megindítás ának, fegyelmi
büntetés kiszabásának, a megbízás visszavonásának jogát Tiszavasvári Város
Önkormányzatának képviselő- testülete gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja saját hatáskörben.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: Óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC törvény 4. § 1 pont a) óvodai nevelés

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

1

Fülemüle Zöld Óvoda

maximális gyermek-,
tanulólétszám
140 fő

2

Minimanó Óvoda

90 fő

3
4

Lurkó-Kuckó Óvoda
Varázsceruza Óvoda

70 fő
75 fő

feladatellátási hely megnevezése

6.3.

1

2

3

4

tagozat megjelölése

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon
feletti az
ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga

Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.

2795/3

Tiszavasvári
Város
Önkormányzata

óvodai

Tiszavasvári, Egység u. 4. F-G

736

óvodai

Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a

755

Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata

óvodai

Tiszavasvári, Gombás András u. 22083/1
8. B ép.

207

óvodai

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.09.11. napján kelt, alapító okiratot
visszavonom.
Kelt: Tiszavasvári, 2016.07.28.
P.H.

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

Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2015/2016-os
nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2016/2017-es
nevelési év előkészületeiről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
216/2016. (VII. 28.) Kt. számú
határozata
Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2015/2016-os nevelési év működéséről,
szakmai tevékenységéről, a 2016/2017-es nevelési év előkészületeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2015/2016-os nevelési év működéséről,
szakmai tevékenységéről, a 2016/2017-es nevelési év előkészületeiről szóló szakmai
beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

2.

felkéri a város polgármesterét, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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BESZÁMOLÓ
a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
OM: 033140
2015/2016 nevelési év működéséről,
szakmai tevékenységéről,
a 2016/2017 nevelési év előkészületeiről

Készítette:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete..................... Kt.
sz. határozata alapján

Moravszki Zsoltné
intézményvezető

2016. július 07.
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„ A gyökerek persze nem látszanak,
de tudod, azok tartják a fát.”
( görög mondás)

I. Beszámoló a 2015/2016 nevelési év működéséről ( 2015.09.01-2016.08.31.)
Helyzetelemzés
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény hatályos alapító okirata alapján szakmailag önálló
jogi személy, bankszámlával önállóan rendelkező, önállóan működő, nem önállóan gazdálkodó
helyi költségvetési szerv. Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító
okirata szerint a Városi Kincstár látja el 2007. július 01.-jétől.
Az óvodában a napi háromszori étkezést ( tízórai, ebéd, uzsonna ) sz ülői igények alapján 2007.
július 01-től a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. biztosítja a gyermekek, dolgozók
számára.
A 2015/2016 nevelési évben intézményünk négy telephelyen 16 óvodai csoporttal, 375 férőhellyel
működött.:
Óvoda

Férőhely

- Fülemüle Természetvédő Óvoda
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.

140

- Minimanó Óvoda
Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.

90

- Lurkó-Kuckó Óvoda
Tiszavasvári, Egység u. 4./F-G

70

- Varázsceruza Óvoda
Tiszavasvári,Gombás A. út 8.B.ép.

75

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

375

A gyermeklétszám alakulása 2015.10.01.-én:
Óvoda / Ó vodai csoport
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál út
Napsugár csoport / 20
Pillangó csoport / 25
Eszterlánc csoport / 20
Bóbita csoport
/ 25
Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység út
Katica csoport / 25
Napsugár csoport / 25
Szivárvány csoport / 20
Fülemüle Óvoda, Ifjúság út
Fülemüle csoport / 20
Sárgarigó csoport / 25

Gyermeklétszám ( fő) /férőhely /
HHH
93 / 90 / 72
23
22
24
24
68 / 70 / 8
25
25
18
132/ 140 /7
24
24
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Katica csoport
/ 25
Pacsirta scoport / 25
Cinege csoport / 25
Fecske csoport / 20
Varázsceruza Óvoda, Vöröshadsereg út
Gomba csoport / 25
M aci csoport
/ 25
M argaréta csoport / 25

23
23
23
15
68/ 75 /10
23
20
25

Összesen:

361/375/97

Engedélyezett csoportok száma a 2015/2016. nevelési évben: 16
Átlaglétszám : 22 fő
M egfigyelhető a gyermekek létszámában az év folyamán a minimális csökkenés, mely a szülők
elköltözése miatt van, ugyanakkor a HHH gyermekek száma növekedő .
ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK, M ELYEK M EGALAPOZZÁK A 2015-2016 ÉVES
MUNKATERV ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A
BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉT
Ssz
.

A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai

Mutató
2015.10.01.

Mutató
2016.05.31

Mutató
várható
2016.09.01.

Gyermeklétszám adatok
1.

A 2016. szeptember 1-től új
felvételt nyert gyermekek száma

2.

Elutasított gyermekek létszáma

3.

Összesen beírt gyermekek száma
2016. szeptember 1-én

361

349

350

4.

Nemzetiségi nevelésben részt
vevő gyermekek száma

0

0

0

5.

Sajátos
nevelési
gyermekek száma

2

3

3+1?

6.

HH gyermekek száma

14

16

16

7.

HHH gyermekek száma

97

103

102

8.

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermekek száma

181

169

9.

Olyan családban élő gyermekek
száma, amelyben a szülő
nyilatkozata alapján az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a nettó minimálbér
130 százalékát

157

163

10.

Olyan családban élő gyermekek
száma, amelyben 3, vagy több

151

150

igényű

109
0
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A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai

Mutató
várható
2016.09.01.

Mutató
2015.10.01.

Mutató
2016.05.31

11.

Tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermek, vagy olyan családban
élő gyermek, amelyben tartósan
beteg,
vagy
fogyatékos
gyermeket nevelnek

4

4

12.

A nevelésbe vett gyermekek
száma

0

5

13.

Beilleszkedési,
magatartási,
tanulási
zavarral
küzdő
gyermekek száma

0

0

14.

Veszélyeztetett
száma

33

30

15.

Anyaotthonban lakó gyermekek
száma

6

1

16.

Gyermekét egyedül nevelő szülő

40

27

17.

Félnapos
száma

0

0

18.

Speciális
étrendet
gyermekek száma

6

6

Kiscsoport 3-4 év (csoportok
száma/fő összesen)

1/24

1/23

Középsőcsoport
4-5
év
(csoportok száma/fő összesen)

-

-

Nagycsoport 5-6-7 év (csoportok
száma/fő összesen)

-

-

Vegyes
csoport
3-7
év
(csoportok száma/fő összesen)

15/337

15/333

20.

Várhatóan,
a
2017/2018.
tanévben
tankötelessé
váló
gyermekek száma

-

164

21.

Az előző nevelési évben iskolai
tanulmányait meg nem kezdő
(óvodában maradt) gyermekek
száma

82

82

82

8

8

8

5/5/15

5/5/15

Ssz
.

gyermeket nevelnek

óvodás

gyermekek

gyermekek
igénylő

0

Létszámadatok

19.

Szervezési adatok
22.

Szakmai
száma

munkaközösségek

23.

Nyílt ünnepek, hagyományok,
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A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai

Mutató
várható
2016.09.01.

Mutató
2015.10.01.

Mutató
2016.05.31

Óvodai szintű:

1

1

1

Csoport szintű:

4

4

4

25.

Nevelés nélküli munkanapok
szám nevelési évenként

5

5

26.

Tervezett
gyermekprogramok
száma
nevelési
évenként
óvodánként átlagosan

20

20

27.

Tervezett felnőtt programok
száma nevelési évenként

5

5

37

34

Ssz
.

nyílt napok
évenként
24.

Tervezett
száma

száma

szülői

nevelés i

értekezletek

Felnőtt létszám adatok
28.

Pedagógusok száma

29.

Pedagógiai
száma

30.

munkát

segítők

22

23

21

Egyéb alkalmazottak száma

1

1

1

31.

Továbbképzésben
résztvevők
száma (beiskolázási tervhez
kapcsolódóan)

1

1

1

32.

Pedagógus
érintettek száma

-

1

16

33.

Tanfelügyeleti
ellenőrzésben
résztvevők száma

-

1

34.

M inősítő vizsgán
pedagógusok száma

-

1

35.

M inősítési eljárásban résztvevő
pedagógusok száma

3

5

önértékeléssel

résztvevő

9

Személyi feltételek
A személyi feltételek a 4 telephelyen működő 16 gyermekcsoporttal kapcsolatos alapvető
feladatellátás biztosításához nem voltak megfelelőek 2015.09.01-n.
Pedagógus álláshely 2015.09.01. :
33 fő óvodapedagógus (ebből: 2 fő óvodapedagógus
álláshely betöltetlen volt , 4 intézményvezető helyettes és 1 fő gyermekvédelmi felelős;)
5 fő pedagógiai asszisztens
16 fő dajka
1 fő intézményvezető
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1 fő óvodatitkár
1 fő gondnok
Összesen:

57 fő/55 fő

2015.11.01-től engedélyezve lett a fenntartó által 1 fő pszichopedagógus álláshely.
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény álláshelyeinek a száma 2015.11.01-től 58 fő.
Óvodapedagógusaink valamennyien főiskolai végzettségűek.
Két főiskolai diplomával rendelkezik:
5 fő
( 2 fő szociálpedagógus, 2 fő tanító, 1 fő gyógypedagógus )
Az óvodapedagógusok az alapdiplomán felül az alábbi szakképzettségekkel is rendelkeznek :
Felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik:
(gyógypedagógiai asszisztens, közművelődési szakember népi játszóházi
foglalkozás vezető)

2 fő

Középfokú szakképzettséggel rendelkezik:
( gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző)

1 fő

Alapdiplomára épülő szakoklevelet szerzett ( szakvizsgával rendelkezik 2015.09.01-én ) :
20 fő, ebből:
-közoktatási vezető:
2 fő
-környezeti nevelő :
1 fő
-fejlesztő pedagógus:
1 fő
-játék és szabadidő-szervező:
4 fő
-gyermektáncoktató:
1 fő
-tanulási zavarok felismerése és kezelése 2 fő,
- differenciáló fejlesztő pedagógus
8 fő
- szociális szakvizsga:
1 fő
Középfokú nyelvvizsgával rendelkezik:
4 fő
( 1 fő német, 1 fő eszperantó nyelv,2 fő angol )
Alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik :
(1 fő német, 1 fő angol )

2 fő

A gyermekvédelmi munka feladatait 1 fő szociálpedagógusi végzettséggel is rendelkező
óvodapedagógus látja el.
A nevelő-oktató munkát csoportonként egy szakképzett dajka és 3 csoportonként 1 fő pedagógiai
asszisztens ( összesen 5 fő ) segíti.
Óvodatitkárunk felsőfokú TB szakelőadói képzettséggel rendelkezik.
1 fő gondnok látja el a 4 telephely kisebb karbantartási feladatait.
A 2015. évi pedagógusminősítési eljárásra jelentkezők közül 1 fő óvodapedagógus minősítési
eljárására 2015. 10.02.-án került sor, (Zsoldos Istvánné), az ő minősítési eredménye 100%.
A 2016. évi pedagógusminősítési eljárásra 4 fő óvodapedagógus és 1 fő gyakornok
óvodapedagógus jelentkezett. 2015.06.30-án az Oktatási Hivatal értesítése alapján mind az 5 fő
bekerült a 2016.évi pedagógus minősítési tervbe, nekik 2015. november 30-ig kell elkészíteni és
feltölteni portfóliójukat az erre a célra működtetett honlapon. A 2016. évi eljárás eredményei már
más számítási rendszer alapján történt.
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M oravszki Zsoltné ( kötelező ) 2016.01.22. - 98%
Szöginé M egyeri Gabriella ( kötelező ) 2016.02.12. - 98%
Balogh Péterné – 2016.02.12. - 94%
Gazdag Józsefné – 2016.03.18. - 100%
Kártik M ónika gyakornok minősítő vizsga ( kötelező) – 2016.05.05. - 76%
2015.11.12-től 1 fő óvodapedagógus Olajosné Agócs M argit Erzsébet Mesterpedagógussá
minősítése sikeresen végződött „ A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és
korrigálása” című pilot innovátor profilú tevékenységben 93.8% pályázatot nyújtott be. 2016.01.01től történt meg a M esterpedagógussá minősítése és besorolása.
2016. évi tanfelügyeleti eljárás keretében 1 fő óvodapedagógus Olajosné Agócs M argit Erzsébet
tanfelügyeleti eljárására került sor, 99% eredménnyel zárult.
Összegzésként elmondhatom, hogy a minősítési és tanfelügyeleti eljárásban résztvevő pedagógusok
kiemelkedő eredményeket értek el, mely tükrözi az intézményben végzett pedagógiai munkájuk
magas színvonalát.
Személyi feltételek változásai:
- 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonult 4 fő óvodapedagógus, 3 fő 2015.12.16-tól
1 fő
2015.11.28-tól.
- 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely határozott idejű kinevezéssel lett betöltve ( 2 fő
nyugdíjba vonuló óvodapedagógus helyett és 1 fő dajka belső átszervezés miatt )
- 2015.01.16-tól 1 fő óvodapedagógus tartósan távol lévő, szülés miatt fizetés nélküli szabadságát
tölti jelenleg is.
- 1 fő pedagógiai asszisztens 2015.06.18-án sikeres záróvizsgát tett az ELTE Bárczy Gusztáv
Gyógypedagógiai Karán gyógypedagógus alapképzésen. Ő 2015.11.01-től pszichopedagógus
munkakörben lett foglalkoztatva tovább, fenntartói engedéllyel.
- 2016.09.01-től 2 fő betöltetlen óvodapedagógus álláshelyből az egyik 2015.11.01-től, a másik
2016.01.18-tól lett határozott idejű szerződéssel betölteve.
- A 2015. 11.01-től határozott időre felvett óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya rendkívüli
felmentéssel 2016.04.11-től megszűnt, így az álláshely jelenleg is betöltetlen. 2016.04.12-én majd
ismételten 2016.06.20-án levélben kértem a fenntartót a pályázat kiírásának engedélyezésére,
azonban még jelenleg sem kaptam választ a leveleimre.
- 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka a nők kedvezményes öregségi nyugdíját igénybe véve 40 év
szolgálati idővel nyugdíjba vonulnak, felmentési idejük 1 fő óvodapedagógusnak 2016.03.20.2016.11.19-ig, 1 fő óvodapedagógusnak és 1 fő dajkának pedig 2016.04.28.- 2016.12.27-ig tart.
Az óvodapedagógusok nevelőtestületben végzik munkájukat, melyben egységes nevelési elvek
alapján kell dolgozniuk. Cél, hogy minden óvónő saját egyéniségének megtartása mellett a közösen
kialakított és elfogadott célok, feladatok érdekében tevékenykedjen helyi nevelési programunk (
Érzelmi Kötődésen Alapuló Pedagógiai Program) és az Óvodai nevelés országos alapprogramjának
alapelveit szem előtt tartva.
A gyermekcsoportokban 2 óvodapedagógus dolgozik, munkájukat 1 szakképzett dajka és 3
csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens segíti. Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak.
Az átfedési időt a gyermekek között játéktevékenységbe ágyazott élménynyújtásra ( séta,
kirándulások, ... ), beszélgetésre, egyéni bánásmódra, érzelmi nevelésre, megfigyelésre, differenciált
és speciális képességfejlesztésre, tehetséggondozásra fordítják.
Az óvoda nevelőtestületét szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakmai innováció
tekintetében elsődleges szempont, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó és a
kidolgozatlan területeket felvállaló, fejlesztési irányvonalat megjelölő tervszerű, tudatos, célirányos
tevékenységek legyenek a dominánsak.
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A gyermekek viselkedése, az élethez, óvodához, a pedagógushoz való viszonyulása rohamosan és
tömegesen átalakul, így nekünk pedagógusoknak kell új utakat keresni a nevelőmunka
hatékonysága érdekében.
Továbbképzési terv megvalósulása 2015/2016 nevelési évben:
Óvodánk nevelőtestülete fontosnak tartja az évről-évre történő önképzést, önfejlesztést. Igyekszünk
eleget tenni a hét évenkénti kötelező továbbképzés előírásainak, ezáltal folyamatosan emelkedik a
pedagógusok szakmai felkészültsége.
1998. szeptember 1-jétől írja elő jogszabály a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a
hétévenkénti továbbképzésben való kötelező részvételt. A 2015. és 2016. évi költségvetés tartalmaz
támogatást a pedagógus továbbképzéshez. Intézményünkben 1 fő óvodapedagógus szakvizsgára
felkészítő továbbképzésben vett részt. 2016.júniusában sikeres záróvizsgát tett preventív és
korrektív pedagógiai pszichológia szakon.
2015.10.26.- 2015.10.28-ig a Fülemüle Zöld Óvoda pedagógus továbbképzésnek adott helyet
Pedagógusok szakmai megújító továbbképzése címmel, melyen az intézményből 12 fő vett részt.
M ás település intézményeiből pedig 8 fő vett részt.
Az aktuális továbbképzések kiválasztási szempontja, hogy mennyire segíti pedagógiai programunk
megvalósítását a mindennapokban.
A továbbképzéseken résztvevő kollégák a megszerzett, alkalmazható ismereteket beépítik nevelő
munkájukba, a nevelőtestületet pedig tájékoztatják a megszerzett elméleti és gyakorlati
tapasztalataikról, átadják tudásukat.
Közfoglalkoztatás:
A 2015-2016-s nevelési évben a T. E.O.I. -ben közfoglalkoztatás keretében résztvevők
számának alakulása:
2015.09.01.2015.11.30.

6 fő dajka - 8 óra
3 fő karbantartó - 8 óra
1 fő pedagógiai asszisztens – 8 óra
1 fő gyermekkísérő – 8 óra

2015.12.07.2016.02.29.

6 fő dajka - 8 óra
3 fő karbantartó - 8 óra
1 fő pedagógiai asszisztens – 8 óra
1 fő gyermekkísérő – 8 óra

2016.03.10.2017.02.28.

6 fő dajka - 8 óra
1 fő pedagógiai asszisztens – 8 óra
1 fő gyermekkísérő – 8 óra
4 fő karbantartó - 8 óra

Óvodánkban a szakképzett közfoglalkoztatottak (dajkák, pedagógiai asszisztens) hosszútávon
történő alkalmazásával biztosítani tudtuk az állandóságot, a humánerőforrás hiányának ideiglenes
pótlását.
Tárgyi feltételek
Az épületek és helyiségeiknek állaga változó, a hetvenes években épültek, ennek következtében
folyamatos karbantartásra, felújításra szorulnának. 2013-ban felújításra került a Fülemüle Zöld
Óvoda, 2016. nyarán pedig a Lurkó-Kuckó óvoda.
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A lapostetők beázása állandó probléma a Varázsceruza és a M inimanó óvodában. A fűt ési
rendszerek elavultak, a nyílászárók mindkét épületen megértek már a cserére.
Az árnyékot adó, lombos fákkal körülölelt óvodaudvarok változatos játékok színterei. Füves,
betonos felületek váltják egymást, valamint nagyméretű homokozók állnak a gyerekek
rendelkezésére. Udvari játékaink nagymértékben természetes anyagokból készültek, tartalmas
mozgástevékenységhez nyújtanak lehetőséget,. Felülvizsgálatuk a fenntartó által megtörtént 2013.
nyarán. Ezek a játékok karbantartásra szorulnának. Sajnos van olyan óvodánk, ahol az udvari
játékok nagyon szűkösen állnak csak rendelkezésre ( M inimanó Óvoda ). 2015-ben lehetőségünk
nyílt nyertes IPR pályázatból ennek bővítésére, egy két üléses hintát mászókával sikerült
vásárolnunk, de így is kevés az udvari játék a több mint 90 gyermek számára.
A csoportszobák otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik pedagógiai programunk
sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Feladataink ellátásához rendelkezünk az alapvető
eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk azt állandóan javítani, fejleszteni ( szülői
támogatással, LEGO pályázat, IPR pályázat, fenntartói támogatás).
A Varázsceruza óvodában a fűtésrendszer hibája miatt decemberben néhány napra rendkívüli
szünetet kellett elrendelni és másik óvodát igénybe venni, míg helyre állították az óvoda fűtését. A
hiba elhárítása csak részleges megoldás volt, mert a feltárás során bebizonyosodott, hogy nagyobb
karbantartásra, korszerűsítésre lenne szükség. Az esőzések miatt tavasszal beázott a kazánház, a
tornaterem, az egyik gyermeköltöző, az élelmezés vezető irodája.. Az ázás érintette a kazánokat és a
felújított villamoshálózatot is. Ezt a hibát is ideiglenesen helyre állították a tető és a
csatornarendszer részleges javításával, de itt is nagyobb felújításra lenne szükség. Ezzel egy időben
a gyermekmosdóknál több helyen is csőtörés volt, ami az elamortizálódott vezetékrendszer hibája
miatt alakult ki. A kár a biztosítónak is bejelentésre került. A javítás, helyreállítás folyamatban van.
Óvodánk a 20/2012(VIII.31) EMM I rendeletben meghatározott kötelező helyiség, eszköz és
felszerelés jegyzékben leírtakkal csak részben rendelkezik,melyet a M egyei Kormányhivatal
2014.04. hónapban történt ellenőrzés során állapított meg. A hiányosságok pótlására lehetőséget
biztosított a fenntartó a 2014., 2015. és 2016. évi intézményi költségvetés pótelőirányzattal való
megnövelésével. Így beszerzésre kerültek az előírtak közül minden óvodában a homokozó takaró
fóliák, sötétítő függönyök, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének speciális eszközei (
hallás és látás fogyatékos ) és a M inimanó óvodában a kerti asztal paddal gyermekcsoportonként 2
db, azaz összesen 8db. A többi hiányzóként megállapított eszköz helyiség hiányában nem került
beszerzésre.
A Fenntartó levélben kérte a hiányzó helyiségek kialakítására javaslataimat, melyek az alábbiak
voltak, melyet 184/2016.(VI.23.) Kt. számú határozatában el is fogadta:
Fülemüle Zöld Óvoda 4440 Tiszavasvári Ijfúság u.8.
Hiányzó
Hiányzó
Megoldási javaslat
Helyiség
helyiségek
neve
bútorzata
nevelőtestü fiókos asztal és Az óvoda 2013-ban lett felújítva, 2018-ig fenntartási
leti
és szék pedagógus időszak van, így a hiányosságok megszüntetése nem
könyvtár
létszám szerint
realizálható.
szoba
Határidő hosszabbítási kérelem a Kormányhivatalhoz a
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő testület
nevelőtestü tükör
leti
és
109/2016.(IV.21.) Kt. számú határozata alapján.
könyvtár
szoba
Intézmény Íróasztal, szék,
vezetőiratszekrény,
helyettesi
telefon,számító218

iroda
Felnőtt
zuhanyzó
Szárító
helyiség
felnőtt
étkező
Karbantart
ó műhely
Ételhulladé
k tároló
Többcélú
helyiség
Minimanó
nevelőtestü
leti
és
könyvtár
szoba
nevelőtestü
leti
és
könyvtár
szoba
nevelőtestü
leti
és
könyvtár
szoba
nevelőtestü
leti
és
könyvtár
szoba
nevelőtestü
leti
és
könyvtár
szoba
Többcélú
helyiség

gép, internet

Tárgyaló asztal A M inimanó Óvodában kialakítva.
székekkel
Óvoda 4440 Tiszavasvári Vasvári P. u.67/a.
fiókos
asztal A 3. blokkban lévő 2 üres csoportszobából az egyik
pedagógus
nevelőtestületi szoba lehetne, a másik pedig a többcélú
létszám szerint
helyiség.
M ivel a 20/2012. (VIII.31.) EMM I rendelet 2.melléklet
szék pedagógus 1.Óvoda I.Helyiségek 14.sor Többcélú helyiség ( szülői
létszám szerint
fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására alkalmas
helyiség) M ennyiségi mutató: óvodánként ( székhelyen
vagy telephelyen 1) , így szerintem elegendő az intézmény
tekintetében egy telephelyen kialakítani.
könyvszekrény
Hagyományos intézményi rendezvényeinket a Fenntartó
által működtetett Városi Sportcsarnokban illetve a
Találkozások Házában tartjuk, melyeket előre egyeztetetett
időpontban ingyenesen rendelkezésünkre bocsájtják.
fénymásoló
A táblázatban felsorolt eszközök beszerzésére a helyiség
kialakítása után szükség lesz.
tükör

Tárgyalóasztal
székekkel

Lurkó-kuckó Óvoda 4440 Tiszavasvári Egység u.4/F-G.
nevelőtestü fiókos asztal és Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő testület
leti
és szék pedagógus 109/2016.(IV.21.) Kt. számú határozata alapján a
könyvtár
létszám szerint
2016/2017 nevelési évre vonatkozóan a gyermeklétszámra
szoba
és a Kormányhivatal által előírt hiányosságokra tekintettel
nevelőtestü tükör
15 óvodai csoport indítását engedélyezi. Így egy
csoportszobát meg kell szüntetnünk. Ezt a Lurkó kuckó
leti
és
óvodában gondoltuk, mivel így lehet itt kialakítani a
könyvtár
hiányzó nevelőtestületi szobát a megüresedő csoportszoba
szoba
helyett.
A táblázatban felsorolt eszközök beszerzésére a helyiség
kialakítása után szükség lesz.
Felnőtt
Az óvoda épülete 2016. nyarán pályázat útján elnyert
étkező
támogatásból energetikailag korszerűsítve lesz, a kiírás
azonban bővítési lehetőséget nem tartalmaz.
Karbantart
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ó műhely

A két helyiség kialakítását csak konténer bérlése vagy
vásárlása útján látjuk megvalósulni.
asztal A M inimanó Óvodában kialakítva

Többcélú
Tárgyaló
helyiség
székekkel
Varázsceruza Óvoda 4440 Tiszavasvári Gombás A. u.8. B.épület
nevelőtestü fiókos asztal és Az óvodában van egy üres csoportszoba, melyből
leti
és szék pedagógus kialakítható a nevelőtestületi és könyvtár szoba. A
könyvtár
létszám szerint
táblázatban felsorolt eszközök beszerzésére a helyiség
szoba
kialakítása után szükség lesz.
nevelőtestü tükör
leti
és
könyvtár
szoba
Felnőtt
A tornaszoba melletti udvarijáték tároló lehetne a felnőtt
étkező
étkező, az udvarra pedig lehetne egy faházat az udvari
játékok tárolására felállítani.
Többcélú
Tárgyaló asztal A M inimanó Óvodában kialakítva
helyiség
székekkel
A Kormányhivatalnak is elküldtem az intézkedéseinket, valamint a Képviselő testület határozat
alapján a a határidő módosítási kérelmet a hiányzó helyiségek kialakítása tekintetében.
Kiemelten fontosnak tartom, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső környezetben
töltsék el a gyermekek és a felnőttek az óvodában töltött időt.
Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája,
karbantartottsága jó feltételeket teremt a nevelőmunkához.
Az alapvető fenntartáshoz szükséges anyagi feltételek sajnos egyre szűkösebben állnak
rendelkezésre, s így egyre nehezebb az állagmegóvás, szintentartás.
A tárgyi feltételek javítására irányuló pályázati lehetőségek kihasználásában számítunk a fenntartó
segítségére, hiszen ezek a pályázatok önerős és fenntartói beadáshoz kötöttek.
Fejlesztések, felújítások:
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2015. s 2016.évi költségvetésében karbantartásra,
kisebb javításra előzetes igényfelmérés alapján ( éves karbantartási terv) minimális összeg lett
betervezve. Az ebből megvalósuló karbantartásokat az óvodánkénti éves értékelések tartalmazzák.

II. Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2015/2016 nevelési
év szakmai tevékenységéről
Óvodai nevelés
Nevelő-oktató munkánkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban elkészített
Helyi Pedagógiai Programunk szerint végezzük. Több éves gyakorlati tapasztalatunkra, elméleti
(pedagógiai, pszichológiai) megalapozottságra építve dolgoztuk ki 1998-ban helyi nevelésünk
rendszerét: az “Érzelmi Kötődésen Alapuló (ÉKA) szakmai programunk at, melyet azóta
megyénkben és azon kívül is több óvoda adaptált.
2007.szeptember 01.-től részprogramként folyamatosan bevezetésre került a kompetencia alapú
óvodai nevelési programcsomag, melyet módszertani segédanyagként alkalmazunk minden
csoportban.
Óvodai nevelésünk középpontjában az áll, hogy az ember/gyermek miképpen érzékeli és értelmezi
„élete történéseit”. Nevelőmunkánkban alapvető követelmény a gyermek emberi méltóságának,
jogainak tiszteletben tartása az egyenlő hozzáférés biztosításával.
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Az elmúlt két évben jelentős változáson ment át a köznevelés, amely a Tiszavasvári Egyesített
Óvodai Intézményt is jelentősen érintette. Ahhoz, hogy egy minőségi óvodai intézményi rendszert
tudjunk működtetni, amely napjaink elvárásainak megfelel, a köznevel és új irányait, az új
köznevelési törvényből adódó változásokat mind figyelembe kellett vennünk.
A jelentősebb törvényi változások, amelyek óvodánkat is érintették:
2011. évi CXC. Köznevelési törvény és módosításai (8. § (1-2) bekezdése és a 49. § és a 95.
§ (7) bekezdés.)
20/2012.(VIII.31.) EM M I rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról és módosításai 2. sz. melléklet a 20/2012. (VIII.
31.) EMM I rendelethez, jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális)
eszközeiről és felszereléséről, A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők besorolása,
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
363/2012.(XII.17.) Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
22/2013.(III.22) EMM I rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
15/2013 (II.26.) EMM I rendelet Pedagógiai Szakszolgálatok működési rendje
A 2015-16-os nevelési évet már az új szabályozásnak megfelelően indítottuk el. Sok változást
hoz(ott) az óvodák működésében, az óvodai nevelés egészében az új törvény. Ezek azonban nem
egyszerre, hanem szakaszosan kerülnek (tek) bevezetésre.
A törvényi változások között legmeghatározóbb esemény a portfólió készítés lehetősége, illetve a
jelentkezés a 2016. évi pedagógus minősítésre, a tanfelügyeleti rendszer megjelenése és az
intézmény Önértékelési rendszerének elkészítése, bevezetése Az intézményben 2015. nyarán
megalakult a Belső Önértékelési Csoport, melynek tagjai kidolgozták és működtetik az intézmény
Önértékelési Rendszerét pedagógus, vezető, intézmény tekintetében.
Az új szabályozásra való felkészülés meghatározta a nevelési évet. Hogy minden pedagógus
tisztában legyen az előírásokkal, és az elvárásokkal, szakmai értekezleteken, megbeszéléseken ez
mindig fő napirendi pontként szerepelt. A törvényi változásokhoz a helyi alapdokumentumokat is át
kellett dolgozni melyet nevelőtestületünk a 2015/2016 nevelési év évnyitó értekezletén el is
fogadott.
A törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk az alábbi dokumentumainkat:
Helyi Pedagógiai Program ( ÉKA)
Házirend
SZMSZ

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az óvodai nevelés meghat ározó és legfontosabb
dokumentuma.
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy minden pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkatárs
alaposan megismerje az Alapprogramban foglaltakat. Hogy minden pedagógus tisztában legyen az
előírásokkal, és az elvárásokkal, szakmai értekezleteken, megbeszéléseken ez mindig fő napirendi
pontként szerepelt. Az egységes nevelési szellem kialakításához a korszerű ismeretek megszerzése
elengedhetetlen. Az Alapprogramban meghatározott elveket minden dolgozónak be kell tartania.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az óvodai nevelés meghatározó és legfontosabb
dokumentuma. Pedagógiai munkánkat a Helyi Óvodai Pedagógiai Program ( ÉKA), az
Alapprogram és az éves munkaterv alapján végeztük.
A napi fejlesztő munka a csoportnaplóban, a gyermekek egyéni fejlettségének nyomon követése,
egyéni fejlesztésének megállapításai pedig a Fejlesztési Napló elnevezésű nyomtatványban
kerültek dokumentálásra.
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A nevelő, fejlesztő munkánk eredményességének érdekében óvodapedagógusaink és a pedagógiai
munkát segítő dolgozóink szervezett rendben, eredményes munkavégzésre törekedtek.
A 2015/2016 nevelési évben az éves munkatervben meghatározottak szerint kiemelt feladataink a
következőek voltak:
Önértékelési dokumentumok kidolgozása
Felkészülés a pedagógiai szakmai ( tanfelügyeleti) ellenőrzésre
Felkészülés a referencia intézményi minősítésre - „ Jó gyakorlatok” prezentációjának
elkészítése
Etikai kódex megismerése - pedagógiai kultúránk fejlesztése
A differenciálás lehetőségeinek megjelenítése a tervezés, a tapasztalatszerzési ismeretszerzési, tanulási folyamatokban
A szabad játékon keresztül a a játék tartalmának gazdagabbá tétele, a változatos élmény
nyújtás és folyamatosság biztosítása
A játékba integrált nevelés, fejlesztés lehetőségeinek kihasználása a mindennapokban
A játék az óvodás gyermekek fő tevékenységi formája, benne és általa fejleszthető a
gyermek
ebben a korban a legeredményesebben
Az óvodapedagógusi minta szerepe az érzelmi nevelésben – empátia, szociális érzelmek
Tehetséggondozás, felzárkóztatás mint alapfeladat
A kiemelt feladatok alapján az éves értékeléseket intézményegységenként az 1.sz.melléklet
tartalmazza .
A gyermekvédelmi munka éves értékelését a 2.sz.melléklet tartalmazza.
Június első két hetét az óvoda gyermekei és dolgozói nagy örömünkre a felújított Közétkeztetési
Nonprofit Kft.által üzemeltetett Gólyahír Gyermek és Ifjúsági táborban tölthették. Így az idén sem
maradt el Erdei óvoda programunk, melynek keretében gyalog- és kerékpártúrákon, kirándulásokon
természetes élőhelyükön, aktívan tevékenykedve figyelhetik meg a gyermekek az erdő, a rét, a
folyó életközösségeit, kisebb kísérleteket végeznek, elsajátítják a természetbarát viselkedés
szokásait.
2015/2016 beiskolázás mutatói a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben:
Az iskolaérettségi kritériumok mutatója az ÉKA-ban található „A fejlődés várható eredménye
óvodáskor végére” címszó alatt. Ez kötelező tartalmi eleme a nevelési programnak, az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramjának iránymutatása alapján.
Az óvoda 3-4 éve alatt az óvodapedagógus felelősségteljes feladata, hogy folyamatosan nyomon
kövesse a gyermek fejlődési ütemét, és a normálistól eltérő fejlődés esetén időben megtegye a
szükséges intézkedéseket a szülők egyetértésével. Ezek nagycsoportos korig a következők lehetnek:
különböző mérések, megfigyelések az életkor függvényében, pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok
kezdeményezése a Nevelési Tanácsadónál. Nagycsoportos korban minden gyermek novemberdecember hónapban felmérésen vesz részt, melyet az óvodapedagógusok végeznek, mely alapján
javasolják a gyermeket iskolába menni vagy óvodában maradni, illetve vélemény - különbözőség
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vagy valamilyen egyéb ok esetén a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatát kérik. Az óvodai
szakvélemények kiállítása januárban történik meg minden tanköteles korú gyermekről.
A visszamaradás okai többnyire mentális, fizikai éretlenség, mely általában a betegségekből adódó
hosszú hiányzások eredménye, illetve a részképességek gyengesége, ezekből kifolyólag a gyermek
még egy év óvodai nevelésben részesülhet a szülő ill. a Nevelési Tanácsadó egyetértésével.
Alapító okirat szerinti férőhely: 375 fő/ 16 csoport
2016.05.31-i gyermeklétszám: 349 fő / 103 HHH
Átlaglétszám (a szükségférőhelyek figyelembe vétele nélkül): 22 fő
Évközben ( 2015.09.01.-2016.06.30.) elköltözött: 9. fő
Évközben ( 2015.09.01.-2016.06.30.) felvett gyermekek száma: 10 fő
Iskolába megy 2016.09.01-én : 109 fő
Óvodában marad: 240 fő
Az óvodában a nevelési folyamat két nagy egységre osztható:
szeptembertől májusig és
júniustól augusztusig.
Az óvodáknak a nyári időszakban is gondoskodnia kell a nyitva tartásról. Ennek biztosítása
érdekében minden évben szervezünk a nyári időszakra felügyeletet. Júniustól augusztusig két
óvodánk van nyitva felváltva, szükség szerint 3 - 4 csoportban várják a gyerekeket
óvodapedagógusaink. 92 gyerek igényelt nyári ügyeletet.
Nyári ügyeletet ellátó óvodák:
2016.06.15.-2015.07.22 - M inimanó Óvoda
2016.07.25.-2018.08.26. - Fülemüle Zöld Óvoda
Pályázatok:
M inimanó Óvoda a Janikovszky Éva Alapítvány pályázatán 12 darab meséskönyvet nyert, melyet
M ikulás napon kaptak meg a gyerekek.
A Lego Hungária Kft. pályázatán a Fülemüle Zöld Óvoda és a Varázsceruza Óvoda (összesen 7 fő
) óvodapedagógusai tréningen vesznek részt évente 2-szer két éven keresztül, majd folytatni kell a
programot 2017. júniusáig. Ajándékként a csoportok Lego Duplo játékcsomagokat kaptak.
„Így tedd rá...” - gyermektánc pedagógiai módszertani és gyakorlati ingyenes továbbképzésre
pályáztunk, melyen a nevelőtestület minden tagja részt vett és a térségi óvodák óvodapedagógusai
akik előre regisztráltak
A belső ellenőrzés megvalósulása
A pedagógus, vezető és az intézményi önértékelés dokumentumainak kidolgozására munkacsoport
alakult, melynek tagjai:
Koordinátor: Moravszki Zsoltné intézményvezető
Tagjai: Kádár Gyuláné Oláh Irén intézményvezető helyettes
Benyuszné Kovács M ária óvodapedagógus, pedagó gus minősítési szakértő
Olajosné Agócs M argit óvodapedagógus
Opre Csabáné intézményvezető helyettes
Fagyasné Pető Tünde óvodapedagógus
Cs Nagy Balázsné intézményvezető helyettes
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A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági
mutatóinak – javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és
ellenőrzési modellt vezetett be. Az intézmény vezetőit és pedagógusait az ellenőrzésre való
felkészülésben, valamint a folyamatos, kiegyenlített, magas színvonalú pedagógiai munkában segíti.
„Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes
kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.”
A fentiek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az ellenőrzés a pedagógusok, intézményvezetők
és intézmények pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztését tűzi ki célul a köznevelés minőségének
javítása érdekében. Ennek megfelelően a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egy olyan eszköz, amely az
értékelési rendszer más elemeivel együtt a tervezésre és megvalósításra építve határozza meg a
következő időszak fejlesztéseinek irányát. A fejlesztések támogatása mellett az ellenőrzés másik
fontos célja a pozitív visszacsatolás, vagyis a kiemelkedő területek azonosítása mind a pedagógus,
mind a vezető és az intézmény munkájára vonatkozóan. A modell célja: a megerősítés és a
fejlesztés.
Az ellenőrzés intézménytípusonként egységes kritériumok szerint, egységes és nyilvános
módszerrel történik.
A standardok kidolgozásánál a viszonyítási alapot a pedagógiai szaktudományok általános
szempontjainak való megfelelés, az Óvodai nevelés országos alapprogram általános elveinek
betartása, továbbá az intézmény saját pedagógiai programja alkotja. ( Önértékelési Kéziköny óvodák számára)
Így Belső ellenőrzési-értékelési rendszerünket is aktualizálnunk kellett a változott elvárásoknak
megfelelően. Új látogatási-ellenőrzési szempont szerinti értékelés, vázlatírás, önértékelés-reflexió
voltak az újszerű elemei a vezetői ellenőrzéseknek. M inden nagycsoportban dolgozó pedagógus
munkájának ellenőrzése megtörtént az új szempontok szerint.
Intézményi szintű rendezvényeink:
Mesemondó verseny - A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény „ Kedvenc mesém „ címmel
tavasszal mesemondó versenyt hirdetett meg, mely a M űvelődési Központ és Könyvtár
Gyermekkönyvtár részlegében lett megrendezve a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény és a
Könyvtár támogatásával. Az első három helyezett a tiszalöki területi mesemondó versenyen
vehetett részt.
Rajzverseny – A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény „ Kedvenc mesém „ címmel tavasszal
rajzversenyt hirdetett meg óvodások részére.
Haj tánc, tánc... „Gyermektánc -találkozó – az idei már a XIX. alkalom volt, hogy
megrendezésre került a város óvodáinak nagycsoportosai valamint a M agiszter Óvoda és
Szorgalmatos óvodásainak állandó részvételével. A Fenntartó támogatásával tudtuk megszervezni
rendezvényünket.
Nyílt napok – folyamatosan az év során minden nagycsoport szervez , ekkor lehetősége van
óvónőknek, tanítóknak bepillantani a csoportok életébe, s ez ad alkalmat a pedagógiai munka
vezetői ellenőrzésére is.
Mozgás határok nélkül – XXI.alkalommal, hagyományainkhoz hűen tavasszal került
megrendezésre nagycsoportos óvodások és szüleik részvételével. Játékunk célja: ösztönzés a
rendszeres mozgásra, az együttjátszás örömére, a tömegsport népszerűsítése gyermekeken keresztül
szülők, pedagógusok, családok (több generáció) körében. Nem csak helyi óvodai csoportok
látogatják rendszeresen ezt a vetélkedőt, hanem tiszadadai és szorgalmatosi óvodák is. A Fenntartó
támogatásával és vállalkozók anyagi támogatásával tudtuk megszervezni rendezvényünket.
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Langaméta nap - M ár a XIII. Langaméta-napot szerveztük meg 2016. tavaszán a Tiszavasvári
Egyesített Óvodai Intézmény dolgozói részére. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény - mint
előminősített referencia intézmény - , Langaméta „Jó gyakorlatát” a Hajdúböszörményi Bocskai
István Általános Iskola pályázat keretében megvásárolta, így ebből a befolyt összeből sikerült
megszerveznünk ezt a napot.
Előadóink: Wirkerné Vasvári Éva – Játék, - mozdulat – tánc és
Láposi Terka – Bábjáték, az átalakítás és átalakulás képessége és fontossága. Bemutató
előadás.
Óvodai alapítványunk a „Játékkal a gyermekekért” Alapítványhhoz befolyt 1% -hoz nem tudtunk
hozzá jutni, a NAV a rajta lévő összeget elvette, mivel nem sikerült határidőn belül rendezni a
közhasznúvá válást és az alap ító okirat módosítását ( rajtunk kívül álló ok miatt). Így az
alapítványunk jelenleg nem működik.
Hétszínvirág óvónői bábcsoportunk rendszeres résztvevője a városi és térségi rendezvényeknek.
Vezetője: Zsoldos Istvánné.
Ovi-focisaink Fedor Jolán Éva óvodapedagógus vezetésével az M LSZ Intézményi Labdarúgó
Utánpótlás-nevelési programjának regisztrált játékosai.
Szakmai munkaközösségek a 2015-2016 nevelési évben:
1. Langaméta
2. Báb
3. Vezetői
4. Óvodai honlap készítése
5. Környezeti nevelés az óvodában
6. Kompetencia alapú óvodai nevelés
7. M érés az óvodában
8. Egészséges életmódra nevelés
A szakmai munkaközösségek a nevelési év folyamán legalább három alkalommal ( ill. szükség
szerint ) tartanak megbeszélést .
Kapcsolattartás formái:
Fenntartóval:
Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése
Költségvetés egyeztetése
Értekezletek jegyzőkönyvének megküldése
A szülői igények felmérése után a nyitva tartás megállapítása
Szülőkkel:
Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.
Óvodai nevelőmunkánk tehát a családi nevelésre épül. A szülőnek biztosan tudnia kell azt, hogy az
óvodapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével neveli a gyermekét. Csak ezen az alapon
képzelhető el a biztonságos, vidám, légkör kialakítása az óvodában. Ezt belátva az óvoda minden
dolgozója előítéletektől mentesen közeledik minden családhoz, elfogadó, megértő, a gyermek
szüleinek kijáró megbecsülést kifejező magatartásával. Hangsúlyosan érvényre juttatjuk minden
esetben a gyermekek érdekeinek mindenek feletti védelmét.
Nevelőmunkánk alapját a személyes, érzelmi kötődésen alapuló gyermek-óvónő kapcsolat adja.
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Napjainkban a családban végbement funkcionális változások következtében az óvodára hárul a
fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányosságok pótlása.
Kapcsolattartás formái:
Családlátogatások (hátrányos és veszélyeztetett helyzetű családoknál közös látogatás a
gyermekvédelmi felelőssel és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival)
Szülői értekezletek ( nevelési évenként legalább háromszor:szept.,jan.,ápr.,)
Közös programok (kirándulások, sportnap, gyermek hét)
Honlapon való tájékoztatás
Bölcsődével:
A bölcsődei gondozónők meghívásunkra részt vesznek az óvodai szülői értekezleten,
ünnepségeken, nyílt napokon, közös témában szervezett szakmai tanácskozásokon. Sajnos mi nem
kapunk meghívást a bölcsődei rendezvényekre.
Óvodákkal:
Azt gondolom, rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut arra, hogy jól működő, kölcsönös
kapcsolatokat tartsunk fenn, hiszen nemcsak óvodavezetők vagyunk, hanem fenntartók is. M indenki
igyekszik ezt a feladatot tisztességgel ellátni, ki-ki a saját erőforrásainak megfelelően. Az
óvodavezetők többé-kevésbé nyitottak egymás felé, a legfontosabb tanügy igaz gatási és közoktatási
kérdésekben számítunk egymás tudására, tapasztalatára. Szívesen adok tanácsot és szívesen
veszem, ha tanácsot kérnek tőlem más települések óvodavezetői.
Szakmai kapcsolatom az intézményvezető helyettesekkel tartalmas és folyamatos, havonta egyszer
ill. szükségszerűen vezetői megbeszéléseket tartok, látogatom az óvodákat. M unkánk kiegészíti
egymást, egymásra épül. Nagy megnyugvás, hogy bízhatok bennük, munkájukat magas színvonalon
végzik, s ők is számíthatnak mindenben rám.
Más óvodákkal való kapcsolattartás:
M agiszter Alapítványi Óvoda
Tiszadobi Napsugár Óvoda
Szorgalmatos Község ÁMK Óvoda
Tiszadada Nyitnikék Óvoda
Általános Iskolával:
Nagycsoportosok látogatása az iskolában
Tanító nénik látogatása az óvodában
Első osztályosok látogatása az óvodában
Középiskolákkal
Közösségi Szolgálat teljesítése céljából együttműködési megállapodást szeretett volna kötni velünk
több középiskola, azonban az évnyitó értekezleten a nevelőtestület egyöntetűen leszavazta a fiatalok
viselkedésére hivatkozva.
Pedagógiai Szakszolgálattal :
igény szerint szülői értekezleteken előadás
logopédiai, pszichológiai ellátás
korai fejlesztés
személyiség fejlesztés
iskolaérettségi vizsgálat
MTB ( magatartási-,tanulási – és beilleszkedési zavar ) prevenciós szűrése
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Művelődési, kulturális intézményekkel
Könyvtárlátogatás,
M úzeumlátogatás
Találkozások Háza rendezvényeinek látogatása
Egészségügyi ellátással:
Védőnővel névsorok egyeztetése, tisztasági vizsgálatok, szülői értekezleten előadás
Gyermefogászati szűrés
Foglalkozás egészségügyi ellátás
Szociális Szolgáltató Központtal:
Gyermekjóléti szolgálat családgondozói
Családsegítők
Városi Kincstár:
pénzügyi, gazdasági feladatokban ( éves költségvetés készítése, számlázások, )
munkaügy
karbantartás
felújítás
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
gyermek és felnőtt étkeztetés
diétás étkeztetés
Gólyahír Gyermek-és Ifjúsági tábor
Munkavédelem
A fenntartó által megbízott személy: Juhos László, 2016.05.26.-tól Tempo Loki Kft.
munkavédelmi oktatás
tűzvédelmi szabályzat készítése
Az intézményben működő érdekvédelmi szervezetek:
Szakszervezeti bizalmi:
Zsoldos Istvánné
Közalkalmazotti tanács vezetője: M iterkóné Dancs Éva

III. A 2016/2017-es nevelési év előkészítése
A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-Testülete 109/2016. (IV.21.) Kt. számú határozata
alapján: a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan a gyermeklétszám és Kormányhivatal által előírt
hiányosságokra tekintettel 15 óvodai csoport indítását engedélyezte. A Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-Testülete 184/2016. (VI.23.) Kt. számú határozatában tudomásul vette a
- fenntartóval és az intézményvezetéssel történt egyeztetés alapján - a Lurkó-kuckó óvodában a
2016/2017-es nevelési évben 3 csoport helyett 2 csoport indításáról történő intézményvezetői
döntést.
Várható gyermeklétszám 2016.09.01-től:
Óvoda / Ó vodai csoport
Gyermeklétszám ( fő) /férőhely
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál út / férőhely
91/ 90
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Napsugár csoport / 20
Pillangó csoport / 25
Eszterlánc csoport / 20
Bóbita csoport
/ 25
Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység út
Katica csoport / 25
Napsugár csoport /25
Fülemüle Óvoda, Ifjúság út
Fülemüle csoport / 20
Sárgarigó csoport / 25
Katica csoport
/ 25
Pacsirta csoport / 25
Cinege csoport / 25
Fecske csoport / 20
Varázsceruza Óvoda, Gombás András út
Gomba csoport / 25
M aci csoport
/ 25
M argarétacsoport / 25

24
23(ebből 1SNI=25)
20
24
56 / 50
27
29
137(141)/ 140
24
24
26
23
23
17(ebből 3SNI akinek folyamatban van =21 fő)
66 / 75
23
19
24

Összesen: 15 csoport

350 (356) / 355

Átlaglétszám: 23 fő/ SNI-vel: 24 fő
Csoportok száma: 15
Átlaglétszám: 23
SNI (3 gyerekként számítanak a létszámba): 1fő ( + 3 fő gyermek ?)
2015. szeptember 1.től minden gyermeknek 3 éves kortól kötelező a Köznevelési Tv. 8. § (2)
szerint óvodai nevelésben részt vennie.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az
ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodába a gyermekek felvétele a nevelési év során folyamatosan történik. Biztosítani tudjuk
minden jelentkező gyermeknek az óvodai felvételét.
Összegzés:
Intézményünk alkalmazotti közössége pozitív hozzáállásával törekszik a színvonalas szakmai
munkavégzésre . M unkájukat az igényesség és a szakmai megújulás jellemzi.
Az óvodapedagógusi tevékenység és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak
összehangolt munkája hozzájárul óvodai nevelésünk eredményességéhez.
228

Nehézségekkel induló, de tartalmas, eseménydús, változásokban, újításokban, programokban, és
megoldandó feladatokban gazdag évet tudhatunk magunk mögött. Jövőbe tekintő gondolataink
között mindenképpen szerepelnie kell eddigi értékeink megőrzésének, a hagyományaink
ápolásának, sajátosságaink megóvásának és a fejlődés-fejlesztés jövőbe mutató irányának.
M unkánk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok problémát, gondot
felvető, de ugyanakkor sok örömet, eredményt felmutató, közös élményeken, sikereken alapuló,
gyermeki szeretetet, ragaszkodást tükröző munka, amelyben fontos szerepe van az érzelmeknek, az
érzelmi biztonság nyújtásának, a szeretetnek, a példamutatásnak, az ezek mentén történő
nevelésnek.
M egköszönve az egész éves együttműködést és támogatást, kérem a Tisztelt Képviselő testületet a
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény éves beszámolójának elfogadására.
„ Az odúban el kell bújni, a fészekből ki lehet repülni.” (Hermann Alice)

Tiszavasvári, 2016.07.08.
M oravszki Zsoltné

intézményvezető
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1.számú melléklet
Éves értékelések óvodánként
A MINIMANÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKATERVÉN EK ÉRTÉKELÉS E A 2015/16 –
OS NEVELÉS I ÉVRŐL
HELYZETELEMZÉS

Ebben a nevelési évben intézményünk négy csoportban, - (90 + 10% férőhelyen belül) - 2015.
október 01. -én 93, 2016. május 31. - én 92 fő gyermekkel működött. A gyermekek
csoportonkénti megoszlása a következő volt:
Bóbita csoport: 2015. október 24 fő, 2016. május 23 fő volt.
Óvodapedagógusok: Opre Csabáné, Bodnárné Varró Ilona
képzett dajka: Tóth Lajosné.
Pillangó csoport: 2015. október 22 fő, 2016. május 23 fő volt.
Óvodapedagógusok: Gazdag Józsefné, Ferencziné M ajoros Edit,
képzett dajka: Alacs M ihályné.
Pedagógiai asszisztens: Pere Dánielné Losonczi Beáta
Eszterlánc csoport: 2015. október 23 fő, 2016. május 23 fő volt.
Óvodapedagógusok: Dobsi Istvánné, Tamás Béláné
képzett dajka: Lakatos Gyuláné.
Kisegítő dajka: Csóka Katalin
Napsugár csoport: 2015. október 24 fő, 2016. május 23 fő volt.
Óvodapedagógusok: Róka Lászlóné, Fagyasné Pető Tünde,
képzett dajka: Bódor Lászlóné.

SZEMÉLYI FELTÉTELEINK
Intézményvezető helyettes: 1 fő
Óvodapedagógusok: 8 fő
Dajka: 4 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Kisegítő dajka határozott időre: 2 fő
Kisegítő karbantartó határozott időre: 1 fő volt.
Óvodapedagógusaink valamennyien felsőfokú végzettségűek. 3 fő alapdiplomára épülő
szakoklevéllel, rendelkezik. Egy főnek Játék és szabadidő pedagógusi szakvizsgája, két főnek
Differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsgája van. Dajkáink mindannyian
szakképzettek.
TÁRGYI FELTÉTELEK
Az E.O.I. pedagógiai munkatervében leírtak szerint az éves költségvetés nem fedezi a
működéshez szükséges feltételeket. Alapvető feladatunk az állagmegóvás és a takarékos
gazdálkodás.
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A fejlesztések megvalósulása érdekében kerestük az anyagi bevételek lehetőségét:
- pályázati lehetőségek bevonásával a Lego gyár nyíregyházi telepének támogatásával játékokat
kaptunk a karácsonyfa alá.
- szülői támogatásokkal, ami sajnos a mi területünkön elenyésző segítség, a munkanélküliséget
és az elszegényedést figyelembe véve, némi segítséget kaptunk a karácsonyi
ajándékvásárláshoz.
- A Janikovszky Éva Alapítvány pályázatán 12 darab meséskönyvet nyertünk, melyet M ikulás
napon kaptak meg a gyerekek.
Kincstári és önkormányzati támogatással a javító munkatevékenységek terén kértünk segítséget,
de az óvoda épületének állaga egyre romlik, ezért folyamatos javítómunkákat kellett és kell
igényeltünk.
Leromlott és balesetveszélyes állapotban van:
- az I. blokk gyermeköltözőjének burkolója
- a Pillangó csoport neonvilágítása
- a 3 –as, 4 – es, 5 – ös, 6 – os terem világítása elavult
- a csoportszobák parkettái balesetveszélyesek
- a tornaszoba javító burkolásra szorul
- a II – III blokk teraszain balesetveszélyesen megbomlottak a napvédő tetőteraszok
- a II blokk teraszán veszélyessé vált a napernyő, melyet e miatt le kellett szerelni
- az óvoda külső részén a gázbevezető cső elrozsdásodott, ez által veszélyessé vált
- az óvoda udvarán 2 nagy fa balesetveszélyesen elkorhadt, melyeknek kivágását kértük
- a tető több helyen beázik, ez által a belső terek falai vizesek, penész esek
- a vízmelegítő tartály elektromos kapcsolója folyamatosan kikapcsol, e miatt sokszor nincs
meleg víz a rendszerben, a meleg vizet a konyhában lévő üstből tudjuk hordani.
A 2015/16 – OS NEVELÉSI ÉV FŐ FELADATAI VOLTAK :
Önértékelési dokumentumok kidolgozása.
Felkészülés a pedagógiai szakmai ellenőrzésre.
Etikai Kódex megismerése, - pedagógiai kultúránk fejlesztése.
Felkészülés a referencia intézményi minősítésre – „Jó gyakorlatok” prezentációjának
elkészítése.
A differenciálás lehetőségeinek megjelenése a tervezés, a tapasztalatszerzési – ismeretszerzési,
tanulási folyamatokban.
Szabad játékon keresztül a játék tartalmának gazdagabbá tétele, a változatos élmény nyújtás és
folyamatosság biztosítása.
A játékba integrált nevelés fejlesztés lehetőségeinek kihasználása a mindennapokban. A játék
az óvodás gyermek fő tevékenységi formája benne és általa fejleszthető a gyermek a
legeredményesebben.
Az óvodapedagógusi minta szerepe az érzelmi nevelésben – empátia, szociális érzelmek.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás, mint alapfeladat.
M indezen feladatok figyelembe vételével szerveztük és terveztük az éves nevelő munkánkat. A
referencia intézményi minősítésre nem került sor, a projekt központi leállítása miatt.
Az intézményvezetői, – és a helyettesi ellenőrzések a munkatervben előírtak szerint
megtörténtek.
S ZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL
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Langaméta: Opre Csabáné munkaközösség vezető,
Báb: Gazdag Józsefné,
Óvodai honlap: Fagyasné Pető Tünde,
M ozgásfejlesztés: Gazdag Józsefné, Ferencziné M ajoros Edit, Tamás Béláné, Dobsi Istvánné,
Fagyasné Pető Tünde,
M érés munkaközösség: Róka Lászlóné.
MÉRÉSEK-ÉRTÉKELÉSEK
- A gyermekek mérése az intézmény által kidolgozott mérési rendszer szerint folyt ebben a
nevelési évben is.
- A pedagógusi önértékelési rendszer bevezetése végett ismerkedtünk az önértékelés
központilag előírt módszereivel, eszközeivel, módjaival és feladataival.
PEDAGÓGUS M INŐSÍTŐ ELJÁRÁS
2016. februárjában a pedagógusok előmeneteli rendszerében megjelenő minősítő eljárás
keretében Gazdag Józsefné kiemelten sikeresen, a Pedagógus II fokozatba léphetett.
KAPCSOLATTARTÁSI TERÜLETEINK:
Szülőkkel
SzK. vezetőkkel
M agiszter Alapítványi Óvodával
Kabay János Általános Iskolai Egység iskoláival
Pedagógiai Szakszolgálattal
M űvelődési, kulturális intézményekkel
Egészségügyi ellátással
Szociális Szolgáltató Központtal
Városi Kincstárral
Tiszavasvári Városi Közétkeztetési Nonprofit Kft-vel
Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetekkel
Vasvári Pál M úzeummal.
MINIMANÓ Ó VODA PROGRAMJAI
Nyílt nap:
Eszterlánc csoport: 2016. május 19.
Házi mesemondó verseny: 2016. április 12.
Városi mesemondó verseny: 2016. április 14.
M ikulás várás
2015. december 04.
Karácsony hete:
2015. december utolsó hete
Farsang hete:
2016. március 7 – 11.
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Anyák – napja
2016. április 28.
Évzáró, ballagás
2016. június 4.
Bábelőadások, zenés előadások a M inimanó Óvodában, havonta egy alkalommal.

S ZÜLŐI ÉRTEKEZLETEINK :
2015. augusztus Alakuló kiscsoportos szülői értekezlet.
M eghívott vendég: Bodnárné Reszegi Ilona óvodai gyermekvédelmi felelős
Beóvodázás, óvodáztatási támogatás.
2015. november Óvodai szülői értekezlet.
2015. november vége Szk. vezetőkkel szülői értekezlet a M ikulás és karácsonyi
előkészületek témájában.
2016. március 22. Készülődés az iskolába – a beiratkozással kapcsolatos teendők. M eghívott
vendégek, az Kabay János Általános Iskola, és a Vasvári Pál Általános Iskola igazgató
helyettesei.
Ó VODAI, ISKO LAI, MÚZEUMI PROGRAMO KO N VALÓ RÉSZVÉTEL

- M úzeumi „Boróka” programok látogatása a Vasvári Pál M úzeumban. (Bóbita csoport)
- Könyvtári programok látogatása, beiratkozás a könyvtárba. (Bóbita csoport)
- 2016. január - Iskolások látogatása az óvodánkban.
- 2016. március – Farsangi mulatság, közös tánc a Vasvári Pál Általános Iskolai Egység
művészeti tánccsoportjával. (Eszterlánc csoport)
- 2016. április 9. „M ozgás határok nélkül” (Eszterlánc és Bóbita csoport)
- 2016. április 13. Föld napi mozgásos, ügyességi vetélkedő, a Vasvári Pál Általános Iskolai
Egységben. (Eszterlánc csoport)
- 2016. április 14. Városi mesemondó verseny (Eszterlánc csoport)
- 2016. április 29. „Haj tánc, tánc.. „ (Eszterlánc csoport)
- 2016. május 10. M adarak – fák napja a Fülemüle óvodában. (Eszterlánc csoport)

Opre Csabáné
Intézményvezető - helyettes
Tiszavasvári, 2016. Június
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ÉVES ÉRTÉKELÉS 2015/16
LURKÓ-KUCKÓ ÓVODA
A 2015/16-os nevelési évben óvodánkban 3 csoportban fogadtuk a gyermekeket.
A Napsugár és a Katica csoportba 25-25 gyermek volt beíratva, a Szivárvány csoportba, a
csoportszoba kisebb alapterülete miatt 18 gyermek járt. A nevelési év során 2 gyermek elköltözött
majd az egyik visszaköltözött. Két gyermek ( egy testvérpár) Tiszalökről költözött át.
A szülők munkanélkülisége, a családok anyagi helyzete alapján jelentős a hátrányos helyzetű
gyermekek száma. Két gyermek kivételével mindenki igénybe vette a kormány által biztosított
ingyenes étkezést.
Sajnos óvodapedagógus hiánnyal küzdöttünk. A Szivárvány csoport egyik óvodapedagógusa
októberben állt munkába, és április elején már ki is lépett, s a közbenső időben pedig gyakran
betegállományban volt.
A nevelőmunkát segítette 3 szakképzett dajka, 1 szakképzett kisegítő dajka,1 pedagógiai
asszisztens, 1közfoglalkoztatott karbantartó, 1 konyhai alkalmazott.
Nevelő munkánk során igyekeztünk figyelembe venni a Pedagógiai M unkatervben meghatározot t
kiemelt feladatokat. A gyermekek fejlődési- és érési üteme egyénenként eltérő,ezért a differenciálás
lehetőségeit kihasználtuk a tapasztalatszerzési és a tanulási folyamatokban egyaránt.
A játék az óvodás korú gyermek fő tevékenységi formája, benne és általa fejleszthető leginkább a
gyermekek személyisége és a képességeik. Ezért a mindennapokban a játékba integrált nevelés,
fejlesztés lehetőségeit maximálisan kihasználtuk. ebben a tevékenységi formában ideális alkalmak
adódtak a gyermekek empatikus készségeinek és szociális érzelmeiknek a fejlesztésére. Fokozott
figyelmet fordítottunk arra hogy az óvodapedagógusok és az óvoda összes dolgozója a követendő
minta szerepet töltse be.
A tehetséggondozást és a felzárkóztatást fontos alapfeladatunkként végeztük. A gyermekek
képességmérését a nevelési év során kétszer elvégeztük. Ennek megfelelően a fejlesztési naplóban
minden gyerekre egyénre szabottan fejlesztési tervet dolgoztunk ki.
Az intézményi szinten megrendezett mesemondóverseny,sportverseny,rajzverseny, dalostalálkozó,a
M adarak és Fák napján megtartott rendezvény jó lehetőséget biztosítottak a tehetséggondozásra.
Referencia területünk a családdal való hatékony együttműködés során, magas szintű együttnevelés
megvalósítása. Ennek sikeressége érdekében a szülői értekezletek, egyéni beszélgetések,
családlátogatás során igyekeztünk megismerni egymás nevelési felfogásait, s hasonló elvárások,
értékrend kialakítására törekedtünk.A Szülői Közösséggel nagyon jó, együttműködő kapcsolatot
ápolunk.
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--Október elején Családi Délutánt tartottunk, ahol kötetlen beszélgetés, vendéglátás során lehetőség
nyílt ismerkedésre, barátkozásra, tapasztalatcserére.
Az állatok világnapján az egyik közeli vállalkozó állatgazdaságában közvetlen közelről ismerkedtek
az ovisok a háziállatokkal.
--December elején a Szülői Közösség szervezésében a M ikulásnapi ünnepségen sok ajándéknak
örülhettek óvodásaink.
--Karácsonyt megelőzően mindhárom csoportban Adventi készülődés keretében munkálkodtunk
együtt anyukák, mamák, apukák, gyerekek és óvónénik. Kellemes, meghitt, ünnepi hangulatban
készültek a sütemények, a karácsonyi képeslapok.
Advent első vasárnapján, a város adventi koszorújánál a Napsugár csoport szép műsorral szerepelt.
--Februárban a szülők segítségével vidám Farsangon búcsúztattuk a telet.
--M árciusban a M ozgás határok nélkül, sport vetélkedőn nagy lelkesedéssel vett részt a Napsugár
csoport gyermek- és szülői közössége és első helyezést értünk el.
--M ájus elején ünnepi műsorral köszöntöttük az édesanyákat.
Szülők segítségével felújítottuk az összes udvari fajátékot (csiszolás, lazúrozás), megjavítottuk az
udvari kemencét, virágot ültettünk.
M ájus 23-27 között gyermek-hetet tartottunk. Ellátogattak a gyerekekhez a rendőrök,és a tűzoltók, a
Hétszínvirág bábcsoport mese előadással kedveskedett.
Végül pénteken, családi délutánnal zártuk a hetet, ahol vidám hangulatban játszották az anyukák és
az apukák is a körjátékainkat, érdekes fizika -show-t láthattunk, lovagolhattak, süteményezhettek a
gyerekek, a tombolasorsolás után nyereményeket vihettek haza.
--Június 3-án megtartottuk Évzáró ünnepségünket, s elbúcsúztunk a leendő iskolás gyermekektől, a
rendezvény szervezésében és lebonyolításában a Szülői Közösség vezetői jelentős szerepet
vállaltak.
A csoportkirándulások sem maradhattak el. A Napsugár csoport Nyíregyházára, a LEGO gyárba és
Sós-tóra látogatott el. A Katica és a Szivárvány csoport fö uti célja a nyíregyházi M úzeum-falu volt.
A gyerekek rendkívüli élményként élték meg az autóbuszos utazást.
Az év folyamán többször is részt vettünk a Találkozások Háza által szervezett színházi
előadásokon és három alkalommal meghívást kaptunk a a Gyermekkönyvtár által rendezett
mesedélelőttre. A nagycsoportos korú gyerekek rendszeresen részt vettek a Vasvári Pál M úzeum
által biztosított múzeum p edagógiai foglalkozásokon.
Külön foglakozás keretében, igény szerint, angol nyelv játékos tanulására és az ovis hittan
elsajátítására volt lehetőség.
Összességében eredményes évet zártunk. A tervezett tevékenységeken kívül a spontán adódó
nevelési- és tapasztalat szerzési, ismeretszerzési lehetőségeket is kihasználtuk. Törekedtünk arra
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hogy a gyermekek érdeklődő kérdéseit megfelelő módon megválaszoljuk, élményeik, tapasztalataik
elmondására elegendő időt szántunk. Változatos, érdekes, motiváló tevékenységeket és eszközöket
biztosítottunk.
Szeptemberben 20 gyermek megkezdi iskolai tanulmányait.

Tiszavasvári 2016. június 14.
Cs. Nagy Balázsné
int. vez. helyettes
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A 2015/2016 nevelési év értékelése a Tiszavasvári E.O.I.
Varázsceruza Óvodában
HELYZETELEM ZÉS:
Férőhelyek száma

75

Beírt gyermeklétszám

65

Csoportok száma

3

Gyermekek összetételének megoszlása csoportonként 2016. máj. 31.
Gyermeklétszám

HH

HHH

M aci csoport

20

2

4

M argaréta csoport

24

1

4

Gomba csoport

21

0

2

Induló létszám 2015.
szept. 1.

Év közben elment
gyermek

Év közben érkezett
gyermek

Össz. létszám 2015.
máj. 31.

68

6

3

65

Csoport neve

Védelembe vett: 1 fő
Iskolaérettségi
vizsgálatra
3
gyereket
küldtünk
Szakvélemény alapján 2 gyerek marad óvodában, 1 gyermek megkezdheti az iskolát, 9 gyerek
korcsoportját ismétli
2015 szeptemberében első iskolaévét 24 gyermek kezdi meg
Fejlesztő foglalkozásra ebben a tanévben 8 gyerek, alapozó fejlesztő foglalkozásra 1 gyerek,
logopédiai foglalkozásra - amíg a nevelési tanácsadó biztosította - 2 gyermek, az óvodai pszichopedagógushoz 10 gyerek járt
SZEM ÉLYI FELTÉTELEK
Óvodánkban, a 3 csoportban a tanév kezdetekor 5 óvodapedagógus dolgozott - a hiányzó
pedagógust állandó helyettesítéssel oldottuk meg – januártól 6 óvodapedagógus dolgozik, 3
szakképzett dajka, 1 pedagógiai asszisztens. 2015 szeptemberét ől – két hét megszakítással – 2
kisegítő dajka, 1 kisegítő pedagógiai asszisztens és 1 karbantartó segíti munkánkat.
2014. és 2015. novemberéig 2 fő feltöltötte portfólióját az OH informatikai rendszerébe, ebből 1 főt
2015 októberében, 1 főt 2016 februárjában minősítetek, a minősítések eredményesen zárultak.
Pedagógusaink folyamatosan képzik magukat, az idei nevelési évben is részt vettünk akkreditált
továbbképzéseken, munkaközösségi foglalkozásokon, valamint tartottunk nyílt napot a
nagycsoportban óvodapedagógusoknak, tanító néniknek.
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2016 áprilisától 1 fő aktív felmentési idejét tölti nyugdíjazás miatt.
TÁRGYI FELTÉTELEK
Óvodánkban az idei tanévben a helyiségek 60%-ban kicserélték a világító testeket, így
korszerűsítésre már csak a kiszolgáló helyiségek szorulnak /vezetékek, lámpatestek cs eréje/. A
beázásokat nem tudtuk megszüntetni, nyílászáróink tovább amortizálódnak, fűtésrendszerünk a
folyamatos karbantartás ellenére tovább romlik. A fűtésrendszer hibája miatt decemberben néhány
napra kényszer bezárást kellett elrendelni és másik óvodát igénybe venni, hogy helyre állítsák az
óvoda fűtését. A hiba elhárítása csak részleges megoldás volt, mert a feltárás során
bebizonyosodott, hogy nagyobb karbantartásra, korszerűsítésre lenne szükség. Az esőzések miatt
tavasszal beázott a kazánházunk, a tornatermünk, az egyik gyermeköltözőnk. Az ázás érintette a
kazánokat és a felújított villamoshálózatot is. Ezt a hibát is ideiglenesen helyre állították, de itt is
nagyobb felújításra lenne szükség. Ezzel egy időben a gyermekmosdóknál több helyen is csőtörés
volt, ami az elamortizálódott vezetékrendszer hibája miatt alakult ki. A falbontás miatt vakolásra,
festésre lesz szükség a nyár folyamán.
Szülői támogatás segítségével folyamatosan bővítjük csoportszobai és udvari játékállományunkat,
illetve a csoport kirándulások kiadásait fedezzük belőle.
FŐ FELADATAINK 2015/2016 NEVELÉSI ÉVBEN:
Önértékelési dokumentumok kidolgozása
Felkészülés a pedagógiai szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzésre
Felkészülés a referenciai intézményi minősítésre – „Jó gyakorlatok” prezentációjának
elkészítése
Etikai kódex megismerése – pedagógiai kultúránk fejlesztése
A differenciálás lehetőségeinek megjelenítése a tervezés, a tapasztalatszerzésiismeretszerzési, tanulási folyamatokban
A szabad játékon keresztül a játék tartalmának gazdagabbá tétele, a változatos
élménynyújtás és folyamatosság biztosítása
A játékba integrált nevelés, fejlesztés lehetőségeinek kihasználása a mindennapokban. A
játék az óvodás gyermek fő tevékenységi formája, benne és általa fejleszthető ebben a
korban a legjobban
Az óvodapedagógusi minta szerepe az érzelmi nevelésben – empátia, szociális érzelmek
Tehetséggondozás, felzárkóztatás, mint alapfeladat
FŐ FELADATAINK M EGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE:
A tanév elején megalakult az intézményi Belső önértékelési csoport, melynek óvodánkból
két fő volt a tagja. A kompetencia területeken végighaladva kidolgoztuk az intézményi
elvárásokat.
A tanévben két főt jelöltek ki minősítő vizsgára, melyek rendben lezajlottak, sikeresen
zárultak. Szintén két főt jelöltek ki tanfelügyeleti ellenőrzésre, de mindkettőt a tanév
folyamán törvényileg törölték
Az ősz folyamán a referencia intézményi minősítésre készülve kiegészítettük a
dokumentációnkat, felkészültünk a minősítésre, amit idő előtt lezártak, ezért nem tudtunk
eleget tenni a feladatnak
Az etikai kódexet óvodánk valamennyi dolgozója megismerte és tudomásul vette. M agára
nézve kötelezőnek érzi
Óvodánkban két csoport is vegyes csoport, ezért a nevelői munka tervezése során fontos
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volt a differenciálás. Ez megjelent a nevelési tervekben, a munkatervben, a játékok
tervezésénél és a pedagógiai munkaterv elkészítésénél. A naplóban más színnel, vagy a
korcsoport kiírásával jelöltük a differenciálási lehetőségeket.
A tanév során valamennyi csoportunk gazdag és változatos élményeket nyújtott a
csoportnak (séták, kirándulások, kulturális események, ünnepek, múzeumi foglalkozások),
amelyek bővítették a gyermekeink tapasztalatait, ismereteit, szélesedett látókörük. A
témákat igyekeztünk beépíteni játékaikba, segítettünk feldolgozni szerzett tapasztalataikat,
élményeiket.
„Jó gyakorlatunk” alapja a kötetlen foglalkoztatási forma, melyben jó lehet őség adódik a
gyermekek játékba integrált nevelésére. Kis csoportokban hatékonyabb és differenciáltabb
fejlesztést tudtunk megvalósítani, felmérve az adott gyerek képességeit, adekvát módszert
alkalmazva.
Napi munkánk során a nyugodt, barátságos légkör kialakítása a célunk, melyben mindenki
biztonságban, derűsen érezheti magát. Óvodapedagógusként példát mutatunk a gyerekeknek
a pozitív szociális érzelmek kialakulásában: mindenkit meghallgatunk – beszélgető kört
alakítunk ki, zenevarázs foglalkozáson a zene hatására átélt érzéseiket, gondolataikat
mondhatják el – egymással tisztelettudóan beszélünk, ha valaki ettől eltér, figyelmeztetjük, a
helyes mintát bemutatva – játékok elkérése, egymás üdvözlése, dramatizálás, bábjáték során
eljátszva. A gyerekeknek azt is meg kell tanulnia, hogy vannak helyzetek, amikor
figyelmesen hallgatni kell, vagy nem illik beszélni. A felnőtt példaadása itt is fontos: étkezés
közben, előadások alkalmával, nem vágunk egymás szavába, stb.
Óvodánk több különfoglalkozási lehetőséget is biztosított a gyerekeknek, melyet önkéntes
alapon választhattak: népi gyermekjáték foglalkozás, gyermektorna, kézműves foglalkozás,
játékos matematika, mazsorett, angol. Ide az érdeklődő, motivált gyerekek jártak.
Felzárkóztatási lehetőség is volt, ahol a képességeikben lemaradt gyermekek fejlesztését
segítettük elő, főként szakemberek segítségével: logopédiai foglakozások (tavasszal
szakember hiány miatt megszakadt), képességfejlesztő foglalkozások.
KAPCSOLATTARTÁS M ÁS INTÉZM ÉNYEKKEL
Egyesített
Óvodai
Intézmény
nyílt
napok
- közös programok: sport verseny, M adarak, fák napja, tánctalálkozó
Kabay
J.
iskolai
első
osztályosok
látogatása
az
Varázsceruza
Óvodai
- kirándulások, kulturális események támogatása
Egészségügyi
- havonta védőnői higiéniai ellenőrzés
Családok
Átmeneti
- folyamatos kapcsolattartás, az ott élő gyermekek gondozása
Szociálpedagógus
gyermekvédelmi
feladatok
- tanácsadás
Találkozások
színház,
gyermekműsorok
- könyvtári foglalkozásokon való részvétel
Vasvári
Pál
rendszeres
múzeumi
foglalkozások
Református
- rendszeres hitoktatás igény szerint
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óvodái
látogatása
egység
óvodánkban
iskolanyitogató
Egyesület
szakszolgálat
Otthona
ellátása
Háza
látogatása
M úzeum
óvodásoknak
egyház

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
2015. aug. 24.: A leendő kiscsoportosok szüleinek az óvoda bemutatása, az óvoda programjának,
házirendjének, heti- napirendjének ismertetése
2015. szept.: 21. Tanévnyitó értekezlet, házirend ismertetése, aktualitások
2015. nov. 23.: Téli hagyományaink, nagycsoportban tájékoztatás az iskolaérettségről.
2015. jan. 18.: Tájékoztatás a képességmérésről, beiskolázásról, farsangi rendezvényünkről.
2015. ápr. 25.: Évértékelés, aktuális programok megbeszélése: családi nap, kirándulás, évzáró, erdei
óvoda, stb.
RENDEZVÉNYEKEN, PROGRAM OKON VALÓ RÉSZVÉTEL
- zenés műsorok, bábszínház szervezése szülői igény alapján havi rendszerességgel
- Vasvári Pál M úzeum foglalkozásai – havi rendszerességgel nagycsoportosoknak
M ikulás
ünnepség
szervezése
SzK
segítségével
- adventi készülődés – közös sütés
- karácsonyi ünnepség
- nyílt nap szervezése a nagycsoportban
- jótékonysági est szervezése a szülőkkel közösen
- óvodai farsang
- „Játék határok nélkül” – sport nap szervezése, nagycsoportosok részvétele szüleikkel együtt
- óvodai mesemondó nap - részvétel jelentkezés alapján
- városi mesemondó nap
- színházi előadás a Találkozások Házában
- „Nyitnikék tízpróbán” való részvétel Tiszadadán
- „Haj, tánc, tánc” – gyermektánc csoportunk részvétele
- családi nap – egész napos program gyerekeknek, anyák napi ünnepség, családi piknik
- Langaméta nap alkalmazottaknak
- M adarak fák napi játékos vetélkedő nagycsoportosaink részvételével
- kirándulások: Nyíregyházi interaktív játszóház, Debreceni kalandpark, Hortobágy –
pusztakocsikázás, múzeum, madárkórház
- évzáró, ballagási ünnepség
- erdei óvoda – jelentkezés alapján, úszótanfolyam nagycsoportosoknak
A rendezvényeken lelkesen vettek részt gyermekeink, igyekeztek sikeresen helyt állni. Köszönjük a
felkészítő pedagógusok munkáját és a gyerekek részvételét!
A tárgyi jutalmak biztosításához köszönjük a Tiszavasvári Városi Önkormányzat és a Varázsceruza
Óvodai Egyesület felajánlását.
A nyári ügyelet a M inimanó Óvodában indul és a Fülemüle Óvodában folytatódik szülői igény
alapján.
Tiszavasvári, 2016. 06. 20.
Zsoldos Istvánné
intézményvezető helyettes
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„Tudod-e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is,
de különösen a fiatal és zsenge lényeknél?
Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket form álni,
s ilyenkor vésődik beléjük az a forma,
amelyet bennük kialakítani akarunk.” (Platon)

A FÜLEMÜLE ZÖLD ÓVODA
2015 – 2016 NEVELÉS I ÉVÉN EK ÉRTÉKELÉS E

HELYZETELEM ZÉS:
Férőhelyek száma
Beírt gyermekek száma
Gyermekcsoportok száma
Ebből szükség-csoportszoba

140
131
6
1

A gyermekek összetételének megoszlása csoportonként 2016.06.30.
Csoport neve
Férőhely
Összes
HH
HHH
gyermeklétszám
Fecske csop.
20
15
1
Fülemüle cs.
20
23
Sárgarigó cs.
25
24
1
Katica csop.
25
23
5
Pacsirta csop.
25
23
1
Cinege csop.
25
23
S ZEMÉLYI FELTÉTELEK:
Ebben a nevelési évben a hat csoportunkhoz biztosítva volt 12 óvodapedagógus és 6
szakképzett dajka. 12 óvodapedagógusunk közül hat szakvizsgával rendelkezett.

10

óvodapedagógusunk határozatlan idejű kinevezéssel dolgozott. Egy óvodapedagógusunk
szülési szabadságra ment 2015. 01.15-től. Helyére, az addig pedagógiai asszisztensként
dolgozó óvodapedagógus lépett, aki határozott idejű szerződéssel dolgozik továbbra is. Egy
óvodapedagógusunk gyakornokként tevékenykedett.
A gyermeklétszámnak megfelelően óvodánkban két fő pedagógiai asszisztens is dolgozik.
2015. 09.01-től két fő kisegítő dajka is

dolgozik a tagintézményünkben. Egy

óvodapedagógusunk szakvizsgára felkészítő képzésben vett részt, mint másodéves hallgató.
2016. június 17-én sikeres záróvizsgát tett a Nyíregyházi Főiskola Pedagógus szakvizsga
szakirányú továbbképzés, Fejlesztőpedagógia szakán. 2016. februárjában a pedagógusok
előmeneteli rendszerében megjelenő minősítési eljárás keretében egy óvodapedagógusunk
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sikeres vizsgát tett, a Pedagógus II. fokozatba léphetett. 2016. májusában a gyakornok
óvodapedagógusunk a pedagógusok előmeneteli rendszerében megjelenő minősítő vizsgát
tett, így 2017. januárjától pedagógus I. fokozatba léphetett.
TÁRGYI FELTÉTÉLEK:
Óvodánk épülete megszépült és az elmúlt három év alatt még otthonosabb, természet közelibb lett. Árnyas udvarukon új gyermekasztalok, padok, komplex mászókák készültek az
előző évben, melyeket igen jól tudtunk használni –délelőtti, délutáni - udvari játék
tevékenységek során. Ebben a nevelési évben nagy komplex mászókánk két ponton is
felújításra szorult, mely nek megjavítása folyamatban van. 2016. májusában – szülői
támogatással - óvodánk arborétumában tanösvény készült, melyet örömmel vettek birtokukba
az óvodásaink. A csoportszobák felszereltsége ebben az évben is a szülők által vásárolt
játékokkal bővült. A Fülemüle Zöld Óvoda névtáblánk ünnepélyes átadása 2015. október 14én megtörtént.
FŐ FELADATUNK VO LT a 2015 – 2016 -os nevelési évben a minőségi célok tükrében:
Önértékelési dokumentumok kidolgozása.
2. Felkészülés a pedagógiai szakmai ellenőrzésre.
Etikai Kódex megismerése, - pedagógiai kultúránk fejlesztése.
Felkészülés a referencia intézményi minősítésre – „Jó gyakorlatok” prezentációjának
az elkészítése.
A differenciálás lehetőségeinek megjelenése a tervezés, a tapasztalatszerzési –
ismeretszerzési, tanulási folyamatokban.
Szabad játékon keresztül a játék tartalmának gazdagabbá tétele, a változatos élmény
nyújtás és folyamatosság biztosítása.
A játékba integrált nevelés fejlesztés lehetőségeinek kihasználása a mindennapokban.
A játék az óvodás gyermek fő tevékenységi formája benne és általa fejleszthető a
gyermek a legeredményesebben.
Az óvodapedagógusi minta szerepe az érzelmi nevelésben – empátia, szociális
érzelmek.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás, mint alapfeladat.
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A tanév elején megalakult az intézményi Belső önértékelési csoport, melynek óvodánkból
három fő volt a tagja. A kompetencia területeken végighaladva kidolgoztuk az intézményi
elvárásokat.
Az etikai kódexet óvodánk valamennyi dolgozója megismerte és tudomásul vette.
Óvodánkban minden csoport vegyes életkorú, ezért a nevelői munka tervezése során fontos
volt a differenciálás. Ez megjelent a nevelési tervekben, a munkatervben, a játékok
tervezésénél és a pedagógiai munkaterv elkészítésénél. A tanév során valamennyi csoportunk
gazdag és változatos élményeket nyújtott a csoportnak (séták, kirándulások, kulturális
események, ünnepek, múzeumi foglalkozások), amelyek bővítették a gyermekeink
tapasztalatait, ismereteit, szélesedett látókörük. A témákat igyekeztünk beépíteni játékaikba,
segítettünk feldolgozni szerzett tapasztalataikat, élményeiket.
„Jó gyakorlatunk” alapja a kötetlen foglalkoztatási forma, melyben jó lehet őség adódik a
gyermekek játékba integrált nevelésére. Kis csoportokban hatékonyabb és differenciáltabb
fejlesztést tudtunk megvalósítani, felmérve az adott gyerek képességeit, adekvát módszert
alkalmazva.
Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet, a harmonikus, nyugodt, családias, egymásra
figyelő, segítő, támogató, érzelmi biztonságot nyújtó, pozitív tulajdonságokat megerősít
óvodai élet. Fontosnak tekintjük a felnőtt és a gyermek sokszínű együttműködését, a játék
elsődlegességét. A

játékra alapozva szervezzük a gyermek igényeihez, életkori-

sajátosságaihoz igazított tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket.
A fő feladatok megvalósítása során nagyon fontos volt a dolgozók igényes, összehangolt
munkavégzése is. A tervezés során – a naplók- jól tükrözik, hogy az óvodapedagógusok a fő
feladatok maximális megvalósítására törekedtek az év folyamán. A nyílt napok szervezése,
lebonyolítása is ezt a szemléletet tükrözi. Pedagógusaink megújulásra képesek, figyelemmel
kísérik az óvodai nevelésben bekövetkezett változásokat
A gyermekek mérése az intézmény által kidolgozott mérési rendszer szerint folyt ebben a
nevelési évben is.
Pedagógusaink önértékelési rendszerének bevezetéseként ismerkedtünk az önértékelés
módszereivel, és feladataival.
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S ZAKMAI MUNKAKÖ ZÖSS ÉGEK:
-Vezetői munkaközösség

M oravszki Zsoltné munkaközösség vezető,
Kádár Gyuláné Oláh Irén

- Képességmérés az óvodában

Olajosné Agócs M argit munkaközösség vezető,
Lakatosné Bodnár Erika
M iterkóné Dancs Éva
Benyuszné Kovács M ária
Reznekné Szabó Szilvia
Szöginé M egyeri Gabriella

-Óvodai honlap

Kádár Gyuláné Oláh Irén
Laktosné Bodnár Erika

-Egészséges életmódra nevelés

Sándorné Volosinovszki Éva
Laczkó Tímea
Kártik M ónika

-Kompetencia alapú óvodai nevelés

Leányvári Attiláné
Berencsi Judit

KAPCS OLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL:
Óvodáink vezetőivel és dolgozóival közös programjaink.
Szülőkkel.
SzK vezetőkkel.
Pedagógiai Szakszolgálattal.
M agiszter Alapítványi Óvodával.
Tiszavasvári Járási Hivatallal.
Általános Iskolák Tiszavasvári.
Vasvári Pál M úzeummal.
Városi Könyvtárral.
Találkozások Háza.
Tiszavasvári Cseperedők Bölcsőde.
Városi Kincstárral.
Szociális Szolgáltató Központtal.
Tiszavasvári Városi Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetekkel.

244

Családsegítőkkel, valamint a gyermekvédelmi intézet munkatársaival.
Védőnőkkel, gyermekorvossal.
Elmondható, hogy minden megjelölt intézménnyel maximálisan együtt tudtunk dolgozni,
sokat segítettük egymás munkáját ebben az évben is.
FONTOS FELATUNK VOLT EBBEN A N EVELÉS I ÉVBEN IS :
- vezetői, munkatársi értekezletek folyamatos megtartása a pontos információ-áramlás
tükrében,
- átjárás, hospitálás más intézményekbe munkánk fejlesztése érdekében,
- minősítő eljárásokban való részvétel,
- a kompetencia alapú oktatási programcsomag részelemeinek alkalmazása (EKA program
melléklet) mind az öt csoportunkban.
- a megújult óvoda, csoportszobák külső- belső dekorációjának folyamatos frissítése.

ÉVES PROGRAMJAINK VOLTAK:
- Szülői értekezletek tartása az aktualitásnak megfelelően,
- hulladék- és PET-palack gyűjtése, takarítási világnap: részvétel a gyermekekkel közösen
- Fülemüle családi nap szervezése a szülői közösséggel együtt,
- zenés műsorok, bábszínház szervezése a szülők igényei alapján, havonta egy alkalommal,
- gyermekek fotózása,
- adventi készülődés,
- M ikulás,
- karácsonyi ünnepség az óvodában (együtt)
- karácsonyi ajándékozás felnőttek körében,
-

nyílt

napok

szervezése

csoportonként,

tanítóknak,

óvodapedagógusoknak,

munkaközösségeknek,szülőknek
- farsangoló hét csoportszinten 2016. februárjában,
- mesemondó verseny csoportonként és óvodai, majd városi és területi szinten,
- rajzverseny és kiállítás,
- 21. M ozgás határok nélkül: sportverseny,
- Haj, tánc, tánc…gyermektánc találkozó,
- Langaméta nap,
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- anyák napja 2016. május 02. csoportokban,
- M adarak-fák napi játékos vetélkedő, az intézményünk nagycsoportos óvodásai számára,
- évzáró 05. 27. Találkozások Háza, Lúdas M atyi…. mese bemutatása,
- erdei óvoda a Gólyahír gyermektáborban- 2016.06.06.-2016.06.17.- csoportonkénti kirándulások, (Debrecen, Nyíregyháza Vadaspark, Poroszló, Legó gyár
Nyíregyháza, Pampuch tanya, Fekete Szakáll Kalandpark Tiszalök, Arborétum Tiszalök,
Polgár- Archeo-park)
- csoportonkénti fagyizások,
- úszótanfolyam- nagycsoportos gyermekek számára,
- Vasvári Pál M úzeum foglakozásai –„Boróka pályázat- havi egyszeri kézműves foglalkozás,
évszaknak, hagyományoknak megfelelő közös tevékenység.
Az óvodai programok szervezésében és lebonyolításában a Szülői Szervezet tagjai sokat
segítettek, a szervező munkában dicséretesek voltak. M unkájukat megköszöntük.
NYÍLT NAPOK
2016.05.04. Pacsirta csoport: Tavasz-ébredő természet, Ének, zene, tánc…, rajzolás, festés ,
mintázás
2016.04.07. Fecske csoport: Tavasz- rajzolás, festés , mintázás. Ének,zene, tánc….
2016.04.08. Katica csoport : A külső világ tevékeny megismerése…Föld napjaszemélyiségfejlesztő játékos tevékenység- vetélkedő, Tavasz- rajzolás, festés , mintázás.

A városi „Kedvenc mesém” mesemondó verseny első három helyezettje a Fülemüle óvoda
Cinege csoporjának négy óvodása lett ( egy gyerek különdíjas ). A legkisebbeket képviselő
Kocsondi Regina is bemutthatta meséjét, mivel nagyon tehetséges ezen a területen is. Így a
területi – tiszalöki - versenyre is eljutottak, ahol harmadik helyezést ért el egy kislány.
A Haj, tánc, tánc… gyermektánc találkozón igen színvonalas, hagyomány őrző műsorral
mutatkoztak be az iskolába készülő gyerekek.
A 21. „M ozgás határok nélkül…” játékos családi sportvetélkedőjén a Fülemüle Zöld Óvoda
Katica és Fecske csoporjának gyermekei vettek részt.
Az intézményi rajzverseny – „A játékkal a gyermekekért alapítvány” bizonytalan anyagi
helyzet miatt – nem valósult meg, a következő nevelési évben pótoljuk.
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M ájusban került megrendezésre az óvodák közötti M adarak, fák napja játékos vetélkedő.
Köszönet és elismerés minden résztvevőnek!!!
A nyári ügyelet 2016.06.20-tól a M inimanó óvodában indult, melyre 12 gyermek jelentkezett
a mi óvodánkból, majd az ügyelet a Fülemüle Zöld Óvodában folytatódik 2016. 07.25-től.

2016.06.30.
Kádár Gyuláné Oláh IrÉN
intézményvezető helyettes
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2.sz.melléklet
ÉVES BES ZÁMOLÓ A GYERMEKVÉD ELMI MUNKÁRÓ L
2015/16-es nevelési év

2015. szeptemberében a 361 gyermek kezdte a nevelési évet.
A 361 gyermekből 16 gyermek hátrányos helyzetű, és 106 óvodás gyermek halmozottan
hátrányos helyzetű.
2015.09.01-től az óvodai nevelés kötelezővé tétele 3 éves kortól megszüntette az óvodáztatási
támogatás létjogosultságát, ami október 15.-vel megszüntetésre is került.
335 gyermek szülője nyilatkozott igényelve a normatív kedvezményt, azaz az ingyenes
étkezést. Ebből - 176 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján,
3 gyermek tartós betegség alapján
45 gyermek családja 3 vagy több gyermeket nevel
111 gyermek családja jövedelme alapján .
26 család alapellátásos gondozásban,
15 család védelembe vétel keretein belüli gondozásban.
32 gyermek él csonka családban.
2 fő SNI
Feladataimból :
-A tavaszi óvodai beiratkozás előkészítése, a népesség nyilvántartó és a védőnői egyeztetés
alapján. Szülők segítése és tájékoztatása a beiratkozás alkalmával.
-Beiratkozott gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzet
feltárása, pontosítása az érintett szakemberekkel.
-Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számontartása,
figyelemmel kísérése /megszűnés, újraigénylés/
-Tartósan beteg gyermekek számontartása, szüleiktől óvónőjük közreműködésével igazolások
begyűjtése. Ételallergiás gyermekek szakorvosi igazolásának továbbítása az élelmezésvezető
felé.
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- Gyermekek rendszeres óvodába járásának figyelemmel kísérése, igazolatlan hiányzások
vezetése, jelzés havonta az intézményvezető felé és a családsegítők felé.
-Jegyző felé jelzés 6 gyermek esetében történt igazolatlan hiányzás miatt.
-Járási Hivatal szabálysértési hatósága felé tájékoztatás 4 gyermek esetében történt,
igazolatlan hiányzás miatt.
-Szülő felé 6 esetben történt rendszeres óvodába járásra felszólítás.
-Szülő felé 72 esetben küldtem felszólítást térítési díj nem fizetése miatt.
- Polgármester Úr felé 2 esetben küldtünk értesítést, elmulasztott térítési díj befizetése miatt,
ez 4 szülőt érintett.
A nem fizetés problémája megszűnt 2015.09.01.-től, a normatív kedvezmény igénylésének a
lehetőségével.
-Jegyző felé jelzés, mert nem íratta be a szülő az óvodába

gyermekét, de a népesség

nyilvántartóban tiszavasvári lakosként szerepel: 21 fő
-Jegyző felé értesítés azokról a gyermekekről, akik óvodáinkba járnak, de a népesség
nyilvántartóban nem szerepelnek, és azokról a gyermekekről, akik óvodai jogviszonya
megszűnt.
-Rendszeres kapcsolat az óvodapedagógusokkal, gyermekekkel, szülőkkel, szakemberekkel.
-Szabolcs – Szatmár- Bereg M egyei Területi Gyermekvédelmi Központ felé 2 esetben
küldtem

óvodai jellemzést.

-Járási Hivatal Gyámhivatala felé tájékoztatás 1 gyermek esetében történt.
-A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói kérésére 35 pedagógiai véleményt küldtem.
8 alkalommal történt jelzés a családgondozók felé, elhanyagolás, vagy veszélyeztetettség
miatt.
-Óvodát változtató gyermek figyelemmel kísérése az új óvodába érkezéséig.
-Óvodáztatási támogatáshoz rendszeres óvodába járásról szóló igazolások megküldése 95 db.
2015.05.08,-ig.
Ezen gyerekek hiányzásának figyelemmel kísérése, szülők tájékoztatása 2015.10.01.-ig.
-M inden hátrányos helyzetű /halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nyilvántartásba vétele.
-Adatok biztosítása a statisztikához, pályázatokhoz, önkormányzatnak, KIR

központi

nyilvántartásához.
-Óvodai szülői értekezleten igény szerint részvétel, a kívánt témából készülve.
- Esetmegbeszéléseken,

esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken részvétel,

amennyiben meghívást kapok, és a meghívó nem az adott napon érkezik.
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A lakosság elszegényedését, életkörülményei romlását támasztják alá azok a tények, hogy a
361 gyermekből csak 26 gyermeknek a szülei fizetik az óvodai étkezési térítési díjat és 176
gyermek él létminimum alatt, és 111 gyermek alacsony jövedelmű családban. Örülök a
szünidei, egyszeri meleg étel biztosításának az óvodáskorú gyermekek számára is, hiszen ha a
Gombás András utcai Varázsceruza Óvoda volt a nyár felében ügyeletes, a bűdi részről nem
hozták el a gyerekeket csak azok a szülők, akik dolgoztak. Kb. 4-5 fő, és ebben az óvodában a
legtöbb a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 78 fő.
Javaslatom az elkövetkező időszakhoz, bár nagyon jó a munka kapcsolatom

a

családsegítőkkel és az esetmenedzserekkel, az alábbi:
Annak ellenére, hogy tudom, hogy lehetőségük van eldönteni, hogy egy esetmegbeszélésen,
vagy egy esetkonferencián ki vegyen részt, ezért az elmúlt időszakban több esetben, amikor
óvodás gyermek közvetlenül nem érintett az ügyben, nem vettem részt. Később derült ki,
hogy olyan információ birtokában voltam, ami nagyban segítethetett volna.
Attól, hogy az óvodás gyermek közvetlenül nem érintett, a minden napjait nagyban
befolyásolja a családjában történtek. Legyen ez szülő alkoholizmusa, vagy más jellegű
probléma.
A prevenciónak is csak akkor tudunk megfelelni, ha tudunk a gyermek családjában
történtekről
– a titoktartás maximális gyakorlása mellett-természetesen.
Ha idejében tudunk az esetmegbeszélés időpontjáról, javaslom előtte egy szülő nélküli
szakmai

megbeszélést,

amire

beszerveznénk

a

gyermeket

még

jobban

ismerő

óvodapedagógust is, aki a minden napokban próbál segíteni a gyermeknek és a család
tagjaival is rendszeres a kapcsolata. Sok olyan információ birtokosa, amit a szülő előtt nem
feltétlen kell vagy tud felvállalni.
Van egy olyan érzésem, hogy egyre inkább távolodnak a különböz ő intézmények és már nem
jellemző a régi együttműködés.
Pl.: A Járási Hivatal Gyámhivatala az utóbbi években már nem küld határozatot az óvoda
részére, ha a gyermek védelembe került. Nem köteles tv. szerint, de megteheti, megtehetné.
Ebben segítséget kapunk az esetmenedzserektől, ha már a gyámhivatal nem tekint bennünket
segítőnek, csak abban az esetben ha nekik van szükségük valamire.
A Pedagógiai Szakszolgálathoz elküldött problémás gyermekekről semmi visszajelzés, bár
írásban minden esetben kérjük, de itt is mély titoktartás van. Diagnosztizálva akkor van a
problémás gyermek, mielőtt iskolába lép. Közben ha a szülő kap valamilyen véleményt, azt
vagy megmutatja, vagy nem, inkább nem, mert szégyelli. Én még egyet sem láttam. Így
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járnak az óvodába 3 de inkább 4 éven keresztül olyan diagnosztizálatlan gyerekek, akik
súlyos magatartási problémával ,beilleszkedési problémával vagy egyéb gondokkal küzdenek.
Ezekben az esetekben nem csak a gyerek nem kap megfelelő segítséget, de a pedagógus sem.
A probléma az, hogy ezek a gyerekek az óvodában töltenek napi 8-10 órát, 3-4 éven
keresztül.

Tiszavasvári, 2016.06.09.

Bodnár Lászlóné
gyermekvédelmi felelős
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Tárgy (15.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben
2016/2017 nevelési
évben
indítandó óvodai
maximális
csoportlétszámok túllépésének engedélyezéséről .
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
217/2016. (VII. 28.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2016/2017-os nevelési évben indítandó
óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. engedélyezi a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény minden óvodai csoportja
esetében a 2016/2017-os nevelési évre vonatkozóan a maximális csoportlétszám 20%al való túllépését.
2. felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről haladéktalanul értesítse az érintett
intézmény vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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Tárgy (16.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a HÉS Z 2016. évi 1., 2. és 3. számú módosításával
kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről .
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 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, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
218/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
A HÉS Z 2016. évi 1. számú módosításával kapcsolatos környezeti
hatásvizsgálat szükségességének eldöntéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett –
érintett közigazgatási – szervek bevonásával lefolytatott eljárása után a Rendelet 3. illetve 4.
§-sai felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A M ezei Ernő kérelmére indult az egyeztetési dokumentáció szerinti I. számú módosítás a
Nyugati Főcsatorna - Keleti Főcsatorna 3631. Tiszadob – Tiszavasvári összekötő út által
határolt tömb Mko  Kmü és Má átalakításával a Helyi Építési Szabályzat
módosításának várható környezetre gyakorolt hatása – figyelembe véve a beérkezett
szakhatósági állásfoglalások tartalmát – indokolja a Rendelet szerinti környezeti
hatásvizsgálat elkészítését.
2. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a Rendelet szerinti környezeti
hatásvizsgálat elkészítéséről.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét szavazásra
bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
219/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
A HÉS Z 2016. évi 2. számú módosításával kapcsolatos környezeti
hatásvizsgálat szükségességének eldöntéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett –
érintett közigazgatási – szervek bevonásával lefolytatott eljárása után a Rendelet 3. illetve 4.
§-sai felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza:

A Dancsné Orosz Katalin kérelmére indult az egyeztetési dokumentáció szerinti II. számú
módosítás a Büdi – szőlők tömbje Mk  Kmü átalakításával a Helyi Építési Szabályzat
módosításának várható környezetre gyakorolt hatása – figyelembe véve a beérkezett
szakhatósági állásfoglalások tartalmát – nem indokolja a Rendelet szerinti környezeti
hatásvizsgálat elkészítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 3. határozat-tervezetét szavazásra
bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
220/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
A HÉS Z 2016. évi 3. számú módosításával kapcsolatos környezeti
hatásvizsgálat szükségességének eldöntéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett –
érintett közigazgatási – szervek bevonásával lefolytatott eljárása után a Rendelet 3. illetve 4.
§-sai felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza:

A Járműszerelvényt Gyártó Zrt. kérelmére indult az egyeztetési dokumentáció szerinti III.
számú módosítás a Tiszavasvári, Kabay János u. – 0296/4 hrsz-ú csatorna – 2347/10 hrsz-ú út
által határolt tömb Gip  Ge átalakításával a Helyi Építési Szabályzat módosításának várható
környezetre gyakorolt hatása – figyelembe véve a beérkezett szakhatósági állásfoglalások
tartalmát – nem indokolja a Rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat elkészítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (17.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt
tiszavasvári 637 hrsz-ú ingatlanrész bérleti díjának csökkentéséről .
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat -tervezet „A” alternatívájának
elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy először a „B” alternatívával próbálkozna a szolgáltatónál.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezet „B” alternatíváját bocsátotta szavazásra.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
221/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
A Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt tiszavasvári 637 hrsz -ú ingatlanrész bérleti
díjának csökkentéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a M agyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület elutasítja a Vodafone M agyarország Zrt. bérleti díj csökkentésére
vonatkozó döntését, mely szerint a tiszavasvári 637 hrsz -ú ingatlan 810 m2 nagyságú
területének éves bérleti díja bruttó 970.000 Ft-ra módosul.
A Képviselő-testület döntését annak tudatában hozza, hogy a Vodafone M agyarország Zrt.
megvizsgálja annak lehetőségét, hogy átköltöztesse Bázisállomását egy számára pénzügyileg
kedvezőbb bérleti konstrukciót kínáló helyszínre.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vodafone M agyarország Zrt -t a Testület
döntéséről.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (18.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról .
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
222/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
Jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás célú
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról
szóló 17/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület kezdeményezi a következő önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakó
jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatására vonatkozó keresetlevél 30 napon belül történő
benyújtását a Nyíregyházi Városi Bírósághoz:
Szakácsi Csabáné
Fekete József

Tiszavasvári, Gépállomás u. 18/5.
Tiszavasvári, Déryné u. 9.

A keresetlevél benyújtását megelőzően a Testület döntéséről az érintetteket értesíteni kell, és
fel kell őket szólítani a lakás kiürítésére, 15 napos határidő megjelölésével.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (19.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Találkozások Házában
hasznosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

lévő

pincehelyiség

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 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, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
223/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
A Találkozások Házában lévő pincehelyiség hasznosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a M agyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület jóváhagyja az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
helyiséghasználatra vonatkozó kérelmét.
Ezáltal a Tiszavasvári, Szabadság tér 1. sz. alatti Találkozások Házának pince részében lévő –
korábban vendéglátó üzletként működtetett – helyiség rendelkezési joga kikerül a Városi
Kincstár Alapító Okiratából, egyben visszakerül az Egyesített Közművelődési Intézmény és
Könyvtárhoz, lehetőséget biztosítva ezzel a Találkozások Házában folyó kulturális
tevékenységek bővítésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre
készítse el a fenti két intézmény Alapító Okiratainak módosítását.
Határidő: azonnal, esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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Tárgy (20.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a helyi közutak kátyúzására megkötött vállalkozási
szerződés utólagos jóváhagyásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat -tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Hozzászólásában elmondta, hogy lakosok szóltak, hogy belegórták a fűbe a szurkot, amit
kiszedtek a kátyúból, ez környezetszennyező és veszélyes hulladéknak minősül. M egjegyezte
még, hogy a Petőfi útról jelezték, hogy leszórták apró bitumenes résszel a padkát, ez a
kanyarokban balesetveszélyes.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy konkrétan kellene tudni, hogy ki jelenti, és hová szórták
mivel hosszú a Petőfi út.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
224/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
A helyi közutak kátyúzására megkötött vállalkozási
szerződés utólagos jóváhagyása
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Utólagosan jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata (Tiszavasvári, Városháza tér
4.) és a Tiszamelléki M élyépítő Kft. (Tiszavasvári, József Attila u. 40.) között létrejött - a
Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő (közutakon) 454 m2 területű
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útburkolati hiba javítása körülvágással, útszintig történő aszfaltozással AC11-es minőségű
meleg aszfalttal, emulziós alálocsolással, illetve a keletkező törmelék járműre rakása és
elszállítása tárgyú - vállalkozási szerződést a határozat mellékletében lévő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (21.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Családok Átmeneti Otthona jövőbeni működéséről .
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat -tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat -tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
Hozzászólásában elmondta, hogy miután elolvasta az előt erjesztést ezt követően beszélt a
Családok Átmeneti Otthonának vezetőjével, aki arról tájékoztatta, hogy 120 fős várakozó
létszám van, elismerte, hogy nagyon nehéz ezeket a személyeket, akik sorban állnak behozni
a rendszerbe. Arra hivatkoznak, hogy nincs pénzük nem tudnak eljönni Tiszavasváriba csak
akkor, ha megkapják a következő ellátásukat tehát elviekben a rendszerben lenne utánpótlás.
Azt kellene megvizsgálni, hogy azok, akik várnak az elhelyezésre hogyan lehetne őket pótolni
ha valamelyik család kimegy. Elmondta még, hogy egy másik probléma, amikor bejönnek két
–három napra, de miután megkapják a családi pótlékot vagy egyéb juttatásokat akkor meg
elmennek. Ezért ezeket a szempontokat is érdemes lenne megvizsgálni, mivel szociálisan egy
nagyon fontos ellátási intézmény.
Nácsáné dr. Kalán Eszter a Kornisné Központ vezetője:
Az elhangzottakkal kapcsolatban azt válaszolta, hogy amikor beköltözik valaki egy ellátási
szerződést köt, amiben nemcsak az van benne, hogy milyen családtagokkal költözik be,
hanem az is, hogy mikortól és várhatóan meddig. A felmondásnak vannak szabályai, amit
írásban kell bejelenteni, hogy mikor szándékozik kiköltözni, és a szerződéseket vagy a CSÁO
vezetőjének, helyettesének vagy pedig az intézményvezetőnek kell aláírnia. A megüresedett
helyeknek a feltöltését, amikor már szóban megemlíti valaki, hogy szándékában áll kiköltözni
már akkor egy aktualizált és valós várólistáról egy körtelefont elengedve igyekezni kell ezt
feltölteni. Véleménye szerint a négyes ellátotti létszámig el sem kellett volna jutni egy 16-os
működési engedéllyel rendelkező 16 ellátottra szóló szolgáltatásnál. Amikor egy anyuka azt
mondja, hogy a két gyerekével ki akar költözni, azt jelenti, hogy 13 főre fog csökkeni a
létszám, ilyen esetben keresni kell a várólistáról olyat, aki két gyerekkel hajlandó beköltözni.
M iután megszűnik a szerződése, addigra lehetősége szerint ott legyen a következő.
M egjegyezte, hogy a beköltözési problémát nem érti mivel régen is bármilyen Gyermekjóléti
Szolgálat saját járművével be tudta a szállítani az embereket. Elmondta még, hogy értetlenül
áll a felvázolt probléma mellett, mert lehet 120 ember a várólistán, ha már más CSÁO-ban
vagy egyéb formában el vannak szállásolva, hozzátette, hogy folyamatos felt öltés mellett ez
nem fordulhatott volna elő, ezért is kérte, hogy testület elé kerüljön az anyag, mivel az
intézmény működéséért ő a felelős.
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Ráduly Zsolt képviselő:
M egkérdezte, hogy sikerült utána járni miért csökkent le ez a négy fő, erről van valamilyen
információ?
Nácsáné dr. Kalán Eszter a Kornisné Központ vezetője:
Válaszában elmondta, hogy azt tudta meg a kollegáktól, hogy a legtöbb érintett azért van a
várólistán, mert családon belüli erőszak folytán lenne sürgős az elhelyezésük, akik vagy
másik rokonnál vagy albérletben, vagy más CSÁO-ban vannak. A környező Szolgálatokat
hívta fel, hogy tudnak-e küldeni ellátottat, nem a várólista ellenőrzésével foglalkozott, de ha
sikerül visszatölteni, akkor is normatíva visszafizetése van kilátásban, mivel év elején 16 főre
lett beállítva és az elmúlt öt hónapban jelentősen alatta működött a CSAO, tehát fel lehet
tölteni, de ebben a formában visszafizetési kötelezettsége lesz.
Ráduly Zsolt képviselő:
M egkérdezte, hogy a normatívát nem lehetett lemondani?
Nácsáné dr. Kalán Eszter a Kornisné Központ vezetője:
Válaszában elmondta, hogy le lehetett volna mondani, de akkor az int ézményvezető helyettes
úgy látta, hogy az eredeti 16 főre a normatíva aktuális.
Ráduly Zsolt képviselő:
További kérdésként tette fel, hogy mióta van 4 fő?
Nácsáné dr. Kalán Eszter a Kornisné Központ vezetője:
Válaszképpen tájékoztatta a testületet hogy a négy fő júliustól van, de előtte volt hat fő, nyolc
fő is, de a napi igénybevételi riportot elküldte, amikor tíz főnél tartott már jelezni kellett volna
M ajor Ágnesnek Juhász M arianna intézményvezető helyettes felé. Volt egy olyan felelőtlen
döntés amiatt, hogy nem kértek segítséget, tehát ha lecsökken egy ellátotti létszám és saját
erőből vezetőként nem lehet feltölteni a kívánt 16-ra, akkor értesíteni kellett volna a vezetőt.
Szőke Zoltán képviselő:
Hozzászólásában elmondta, bizottsági ülésen is tárgyalták ezt a témát és véleménye szerint is
szükség van erre az ellátotti formára, de rendbe kellene t enni azokat a körülményeket,
amelyek ott vannak. M indenféleképpen meg kell nézni a 120 fős várólistát, és aktualizálni
kellene. Az intézmény legyen feltöltve mozdítsuk előre a működését, de ne a megszűntetés
felé vigyük el ezt az ügyet.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy magát az ellátást nem lehet a megszűntetni, mivel ez egy kötelező
feladatellátás. Azt kell megvizsgálni, hogy hosszú távon hogyan lehet működtetni ezt a
rendszert.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETE
225/2016. (VII.28.) Kt. számú
határozata
A családok átmeneti otthona jövőbeni működéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A családok átmeneti otthona
jövőbeni működéséről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
I.
Felhívja a Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kornisné Liptay
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Kornisné Központ) 4440
Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. székhelyű intézmény intézményvezetőjét, hogy az
intézmény által működtetett Családok Átmeneti Otthona (4440 Tiszavasvári, Kabay J. u
23. sz.) szervezeti egységben nyújtott családok átmeneti otthona, mint gyermekek átmeneti
gondozása gyermekjóléti alapellátásnak – a veszteséges működésre tekintettel –
intézményvezető által kérelmezett megszűntetése kapcsán, hogy a szükségessé váló
intézkedéseket vegye számba, vizsgálja meg és tegyen javaslatot különösen az alábbiak
tekintetében:
1. A működési engedély megszűntetésének feltételei , hatása, következményei,
költségvetésre gyakorolt hatása. A megszűntetésről szóló döntést követően a
megszűntetés lehetséges határnapjának – lent ismertetett pontokban foglaltak
figyelembevételével történő - meghatározása.
2. Az ellátottak más intézményben történő elhelyezésének módja, törvényes
lehetősége, költsége, egyéb feltételei.
3. A munkavállalói jogviszonyban álló 4 fő tekintetében – vonatkozó jogszabályban
foglaltaknak megfelelően - elsősorban a Kornisné Központban munkakör
felajánlás lehetősége, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél,
intézményben történő foglalkoztatás, állásfelajánlás lehetősége. M unkavállalói
jogviszony megszüntetése esetén a végkielégítés mértéke, a Kornisné Központ ezzel
kapcsolatos költségvetési igénye a fenntartó felé.
4. A családok átmeneti otthona, mint gyermekek átmeneti gondozása kötelező
önkormányzati feladat más módon történő biztosításának lehetősége. A környező
településeken működő akár családok átmeneti otthona, vagy más, gyermekek átmeneti
gondozása gyermekjóléti alapellátás tekintetében az ellátási szerződés megkötésének
lehetősége, költsége, szakmai szempontú indoklással, figyelemmel a gyermekvédelmi
jogszabályokban foglaltakra.
5. A családok átmeneti otthona közfeladat ellátásával érintett ingatlan jövőbeni
lehetséges hasznosítási igénye, amennyiben az intézmény feladatellátásához
szükséges.
II.
Felkéri polgármestert az alábbi feladatok elvégzésére:
II.1. A Kornisné Központ munkakör felajánlás lehetőségének ismeretében vizsgálja meg az
önkormányzat fenntartása alá tartozó más költségvetési szervnél, intézményben történő
foglalkoztatás, állásfelajánlás lehetőségét.
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II.2. A szükséges információk ismeretében kérje ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal véleményét a lehetséges megszűntetésről, mint működést érintő
lényeges döntésről, figyelemmel arra, hogy a kormányhivatalnak legalább 15 nap álljon
rendelkezésre a véleménye kialakításához.
II.3. Az intézményvezető által fentieknek megfelelően elkészített javaslatot terjessze a
testület elé.
Határidő: soron következő rendes
testületi ülés

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Nácsáné dr Kalán Eszter - intézményvezető
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Tárgy (22.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2016. I.
félévi munkájáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztésről a képviselő-testületnek határozatot nem kell
hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a
jegyzőkönyvben.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta „a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2016. I. félévi munkájáról” szóló
tájékoztatót.
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Tárgy (23.np.):

Egyebek

Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Kérdezte, hogy az útjelek és a fekvőrendőrök festése mikor fog megvalósulni, továbbá
megkérdezte még, hogy folyamatban van a körfor galomnál a gesztenyefáknak a kilátást segítő
gallyazása, mert mikor arra jött nem látott ki. Elmondta, hogy felhatalmazta a polgárőrség
vezetősége, ha az általuk írt levél nem kerül be ülésre, akkor a tartalmáról tájékoztassa a
testületet. Elmondta a levél tartalmát, amiben az volt, hogy a polgárőrség hozott egy
határozatot, hogy az Orosz Zoltán M ihály által megfogalmazott „rágalmakra” szeretne
reagálni. A június 23-ai ülésen az a kijelentés hangzott el: itt a polgárőrséget annyira
próbáltak magasztalni, pedig semmilyen érdemi tevékenységet nem láttunk. A levélben leírták
, hogy minden évben elkészíti a képviselő-testületnek a beszámolóját, amit a testület elfogad,
de ezeket a beszámolókat Orosz M ihály Zoltán nem látja és a polgárőrséget lejáratni akarja a
lakosok előtt, válaszolva a kijelentésére miszerint nem végzünk érdemi tevékenységet
időpont egyeztetés után a vezetőséggel együtt szívesen áll a parancsnok úr egyeztetésre Orosz
M ihály Zoltánnal.
Leírta még a polgárőrség parancsnoka, hogy hány órában végeztek
szolgálatot, valamint jelzi, hogy a polgárőrök mindezt családjuktól elvéve ingyen társadalmi
munkában a tiszavasvári lakosok érdekében végezték. Ezzel a levéllel reagált Orosz M ihály
Zoltán szavaira, továbbá kijelentette, hogy a továbbiakban nem kívánnak ezzel foglalkozni,
mert a kevés szabadidejüket inkább arra fordítanák, hogy a polgárőrség 25 éves munkáját
továbbra is a tiszavasvári lakosokért végezzék. Saját véleményként megjegyezte, hogy náluk
nem volt divat ez a fényképezgetés a testületi üléseken, bekiabálás és hasonlók, vannak
véleménykülönbségek, amit kulturált körülmények között el lehet mondani.
Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere:
Elmondta, hogy nyilvános testületi ülés az közszerep lésnek minősül senkinek nem kell kérni
az engedélyét a róla készült fotófelvételről. A polgárőrség munkájával kapcsolatban
hozzátette, hogy nem azt mondta, hogy érdemi tevékenységet nem csinál, hanem érdemi
eredmények nincsenek, vagyis érdemi közérzetjavító tevékenységet nem végeznek.
M egkérdezte, hogy hány feljelentést tett a polgárőrség például áramlopás kapcsán.
Szőke Zoltán képviselő:
Hozzászólásában elmondta, hogy olyan támadások megjegyzések érték a polgárőrséget,
amelyek alaptalanok.
Orosz Mihály Érpatak polgármestere:
Elmondta, hogy ha a polgárőrség bármilyen jellegű bűncselekményt, bármilyen szabálysértést
tapasztal, akkor azt jelenteni kellene.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a polgárőrség nagy segítséget nyújt például a
rendezvények biztosításában, segély kifizetésnél is segítséget nyújt, személy szerint Simon
Istvánnal is jó viszonyban van. A másik oldalról az Érpataki polgármesterrel és a légióval is
nagyon sokat volt kint terepen például az áramlekötésnél is az is egy kemény műfaj, ami más
jellegű, nekik is csak az elismerését tudja tolmácsolni. Véleménye szerint mind a két területen
vannak olyan eredmények, amelyeket nem is lehet vitatni, hanem elismerni kell, a polgárőrség
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munkájában is meg tudja találni a jót, ezért is tagja a polgárőrségnek, valamint a légiónak a
működésével kapcsolatban is láttam, hogy jó célt akart elérni és ezeket el is fogja érni.
Ráduly Zsolt képviselő:
Elmondta a polgárőrséggel kapcsolatban a vezetőség álláspontját képviselte, és maga is tagja
a polgárőrségnek. A rendőrséggel kapcsolatban azt tudja mondani, hogy nagyon sok közös
szolgálatuk van, most arról tárgyalnak, hogy a polgárőr hogyan tud majd a 24 órás kamerás
megfigyelésben részt venni.
Dr. Rojkó László László képviselő:
Elmondta, nagyon büszke, hogy ennek a polgárőrségnek a tagságában lehet, valóban nagyon
sok áldozatos munkát végeznek, de tudni kell elfogadni a kritikát is, abból is lehet tanulni.
Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere:
Hozzászólásában elmondta, hogy sok munkaórát töltöttek el terepen, de soha nem találkoztak
egy polgárőrrel sem, az éjszakai szolgálatban, ami igazán mutatja, hogy segítené a polgárőr a
rendőrség intézkedését, akkor sem. Véleménye szerint ez a polgárőrség nulla.
Dr. Rojkó László László képviselő:
Nem ért egyet a polgármester úrral, mert előfordulhat, hogy nem látja őket a rendőrökkel, de
elég nagy Tiszavasvári és a rendőrök lehetnek az egyik, még a polgárőrség egy másik
területen, véleménye szerint áldozatos munkát végeznek a polgárőrök.
Zagyva György közmunkavezető:
M egkérdezte Szőke Zoltán képviselő úrtól, hogy az elmúlt két hétben beszélt-e
közmunkásokkal, vagy olyanokkal, akik közmunkára szeretnének jelentkezni?
Szőke Zoltán képviselő:
M egkérdezte, hogy milyen minőségében kérdezi?
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Zagyva György a közmunkavezető.
Szőke Zoltán képviselő:
Válaszában elmondta, hogy mint magánszemély , és mint képviselő is Tiszavasvárinak egész
vonzáskörzetében jelen van és végzi a munkáját.
Zagyva György közmunkavezető:
Továbbá megkérdezte még Szőke Zoltán képviselő úrtól, hogy próbálta-e a közmunkásokat
arról lebeszélni, hogy a szabályokat betartsák, valamint, ajánlott-e olyan lehetőséget azoknak,
akik közmunkára jelentkeznének, hogy felírja a nevüket és azt beviszi Dr. Hosszú József
úrhoz és elintézi nekik, hogy legyen közmunkájuk.
Szőke Zoltán képviselő:
Válaszként elmondta, hogy ilyen nem fordult elő, valamint hozzátette, hogy Zagyva György
nem rendelkezik megfelelő jogkörrel, hogy ilyen kérdéseket tegyen fel. Ha valamit gyanít
valamilyen problémája van akár vele akár másokkal akkor tegye meg a szükséges lépéseket.
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Dr. Fülöp Erik polgármester:
Hozzászólásként elmondta, hogy Dr. Hosszú József Hivatalvezető úr egyértelmű állást foglalt
a jobb oldal mellett. Pártsemlegesen objektívnak kellett volna lennie, de erről már több
alkalommal is tanúbizonyságot tett, hogy ez nem valósul meg.
Szőke Zoltán képviselő:
Kérte, hogy a Büdi görög-katolikus temető takarításában idén is vegyen részt a
közmunkaprogram, mivel ez tavaly is sikeresen megvalósult. M egjegyezte továbbá, hogy a
futópályánál 120 métert sikerült a közmunkásoknak az aszfaltot tönkretevő fűcsomókból és az
aszfalt mellett fellelhető gazból kitakarítani. Tudomásul vette Polgármester úr levelét, hogy a
csónakázó tó és környékének rendben tartása a Strandfürdő Kft.-é. Azok miatt az emberek
miatt kéri, akik ott sportolnak. M indezek után elmondta, hogy a Haladás utcában már
korábban említette, hogy illegális hulladéklerakó van évek óta, aminek kérte már a
felszámolását és volt is arról szó, hogy a vadkamera megoldás lenne erre a problémára, ami
megkönnyíthetné az elkövetőknek a beazonosítását. Kérte, hogy egy ilyen kamerarendszerre
beruházhatna az önkormányzat. A Becsület Légiójával kapcsolatban kérdezte, hogy
készültek-e havi beszámolók a képviselő-testület felé, valamint készült-e eredmény kimutatás,
ha nem, akkor arra kérte az ebben illetékeseket, hogy ezt tegyék meg. M egjegyezte továbbá,
hogy a vendéglakással kapcsolatban még nem kapott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy
milyen vásárlások fejlesztések történtek a lakásban.
Vita bontakozott ki Szőke Zoltán képviselő, Orosz Mihály Érpatak polgármestere ,
valamint Zagyva György közmunkavezető között egymás szavába vágva, ezért Dr.
Fülöp Erik polgármester szünetet rendelt el.
A szünet után a képviselő-testület folytatta munkáját.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Válaszképpen elmondta, hogy írásban válaszolni fog a feltett kérdésekre.
Császár József képviselő:
Hozzászólásában elmondta, hogy a Sopron út fejlesztését a mezőgazdaságban olyan
segítőkészség és erő van, amivel szép sikereket fognak elérni. A pályázatban vállalt
eredményeket egyik másik növénynél már meg is dupláztuk.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
M egköszönte a képviselő úr munkáját a Sopron úti mezőgazdaságban.
Szőke Zoltán képviselő:
Elmondta még, hogy képviselő-testület együttműködését kéri a különböző problémák
feltárására és megoldására.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.
k.m.f.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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