JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2016. szeptember 7-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, M unkácsi M ihály alpolgármester, Sipos
Ibolya alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh
Sándor, Császár József Sándor, Kovácsné Nagy Julianna és Ráduly Zsolt
képviselők.

Távol maradt: Dr. Rojkó László, Szabó Krisztián és Szőke Zoltán képviselők.
Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legez Tímea
osztályvezető, Gáll Attila köztisztviselő, Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka KEF elnök, a
Kornisné Központ intézményvezetője.
Meghívottként távolt maradt: Jegyzőkönyv-vezető: Csórián Erika
Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapítot ta, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. Kérte,
hogy „Egyebek” napirendi pont alatt vegye fel a testület napirendjére a „KAB-KEF-16-A/B
kódszámú „A Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása, és
programjainak támogatása” című pályázat benyújtásáról” szóló előterjesztést. Javasolta, hogy
szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.
A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok 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 37/2016. (II.15.) Kt. számú határozat 2. számú módosításáról.
2. KAB-KEF-16-A/B kódszámú „A Kábítószer Egyeztető Fórumok működési
feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása című pályázat benyújtásáról .
3. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

4. Előterjesztés földbizottsági állásfoglalás elleni kifogásról.
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a 37/2016. (II.15.) Kt. számú határozat módosításáról .
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a képviselő-testület a 2016. február 15-ei ülésén elfogadta a kitekintő
határozatot, amely a tárgyi év és az elkövetkező három év bevételeiről, és kiadásairól szól. A
határozat mellékletében szerepelnek ezek a bevételek és kiadások tételesen kimutatva, amit a
kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően készítettek el, és ami folyamatos aktualizálást
igényel, de önmagában is igényelt egy bizonyos módosítást. A kormányengedély iránti
kérelmet az önkormányzat benyújtotta a M agyar Államkincstárhoz , az ottani egyeztetések
során speciális igényeket támaszt a M agyar Államkincstár, illetve a kormány az engedélyezés
során, és ezzel a módosítással bizonyos bevételeket másképp kell figyelembe venni, ezzel az
előterjesztéssel kívánunk ennek eleget tenni.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
241/2016. (IX.7.) Kt. számú
határozata
A 37/2016.(II.15.) Kt. számú határozat 2. számú módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2017-2019
időszak közötti bemutatásáról szóló a 185/2016.(VI.23.) Kt. számú határozattal módosít ott
37/2016.(II.15.) Kt. számú határozat mellékletét a jelen határozat melléklete szerint
módosítja:
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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241/2016.(IX.7.) Kt. számú határozat melléklete
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját
bevételeinek bemutatása 2017-2019 évekre vonatkozóan
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Adatok forintban
Saját bevétel és adósságot keletk eztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség összegei

Sorszám

Megnevezés
1
Helyi adók ból
bevétel

2.

tárgyév
3

1.

263 800 000

270 000 000

268 000 000

270 000 000

808 000 000

2.

376 000

200 000

200 000

200 000

600 000

3.

-

-

-

-

-

4.

13 620 000

10 000 000

9 000 000

8 000 000

27 000 000

5.

2 774 000

6 000 000

6 500 000

6 700 000

19 200 000

6.

-

-

-

-

-

286 200 000

283 700 000

284 900 000

854 800 000

140 285 000

143 100 000

141 850 000

142 450 000

427 400 000

1 113 339

697 879

582 379

-

1 280 258
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3

Kezesség-,
garanc iavá lla lásb ól ered ő
fizetési kötelez ettség

26.

-

-

-

-

-

Fizetési
kötelezettség
összesen (9+18)

27.

2 694 339

4 026 951

8 251 928

7 342 749

19 621 628

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett s aját bevétel
(8-27)

28.

137 590 661

139 073 049

133 598 072

135 107 251

407 778 372
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a KAB-KEF-16-A/B kódszámú „A Kábítószer
Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása, és
programjainak támogatása című pályázat benyújtásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kiss Brigitta köztisztviselő

Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Összefoglalva elmondta, hogy a pályázat általános célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
a helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő KEF-ek
folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok biztosítása, valamint a helyi
drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása. Két kategória van a
pályázati felhíváson belül és ezek közül az „A” kategória az, ami a már eddig is működő
KEF-eknek, ennek keretében lehetőséget biztosítanak a KEF-eknek helyi felmérések
lefolytatására, szakmai tanulmányútra, tapasztalatcserére, illetve jó gyakorlatokat bemutató
megbeszélésekre, konferenciákra. Az igényelhető támogatási összeg az „A” kategóriában
legalább 300.000 Ft és legfeljebb 900.000 Ft, a kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%,
valamint a támogatási időszak 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közé eső időszak.
Végezetül elmondta, hogy az internetes pályázatok beadási határideje 2016. szeptember 25.
Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy ez évente benyújtásra kerül és minden alkalommal sikerrel vették ezt az
akadályt, amihez biztosítják a 10%-os összeget.
Nácsáné Dr. Kalán Eszter a KEF elnöke:
Hozzászólásában elmondta, hogy megkereste a Hajdúnánási KEF, akik szintén szeretnék
beadni a pályázatot és bérbe vennék az élet labirintusát, mert találkoztak vele Polgáron és
régebben a képviselő-testület megállapított egy bérleti díjat, amivel kölcsönözhetővé vált a
vándorkiállítás. Kérte, hogy amennyiben ők pályázat keretében annak terhére szeretnék
kölcsönkérni, akkor járuljon hozzá a képviselő-testület, hogy a Hajdúnánási KEF-nek adjuk
kölcsön 100.000 Ft-ért. Tulajdonképpen egy árajánlatot kell adni és azt az árajánlatot kell
nekik szerepeltetni a pályázati költségvetésükben.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Javasolta, hogy járuljon hozzá a képviselő-testület ezen ajánlattételhez.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ TES TÜLETE
242/2016. (IX.07) Kt. számú
határozata
KAB-KEF-16-A/B kódszámú ,,A Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek
biztosítása, és programjainak támogatása című pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Hozzájárul, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be A
Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása című, KAB-KEF-16A/B kódszámú pályázat A alpontjára.
2. A pályázaton maximum 900.000 Ft összegű támogatást igényel, melynek a 10 %-át
önerőként biztosít.
3. Kinyilatkozza, hogy a pályázat nyertessége esetén az elnyert támogatási összeghez
szükséges minimális önerőt biztosítja, és felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat nyertessége
esetén tegyen javaslatot a költségvetési rendelet módosítására a szükséges fedezet
biztosítása érdekében.

4. Felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

6

Tárgy (3.np.):

Egyebek

Egyebek napirendi pont alatt kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott
el.
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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