TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2018. február 15-én
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 20-42.
rendelete: 1.

NAPIRENDEK
1.

Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról

2.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

3.

Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról a 2019-2021 évekre
vonatkozóan

4.

Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez
biztosított 2018. évi támogatás megállapításáról

5.

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

6.

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. 2017. évi felhalmozási célú támogatásának elszámolásáról

7.

Előterjesztés állásfoglalás kéréséről, valamint jogalkotás kezdeményezéséről
cukorbeteg gyermek ellátása érdekében

8.

Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról

9.

Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti
egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai beszámolójáról és 2018. évi
munkatervéről

10.

Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás beszámolójáról a 2017. évi támogatás
felhasználásáról

11.

Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének
pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról a 2017. évi önkormányzati
támogatásáról
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12.

Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi szakmai és
pénzügyi beszámolójáról

13.

Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolójáról a 2017. évi
támogatás felhasználásáról

14.

Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi pénzügyi és szakmai
beszámolójáról

15.

Előterjesztés a „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók
feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

16.

Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári
érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

17.

Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámolóról

18.

Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság felhasználási ütemezési
tervének jóváhagyásáról

19.

Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről

20.

Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves
nyitvatartási rendjének módosításáról

21.

Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet Szakmai és pénzügyi beszámolójáról,
2017. évi működéséről

22.

Egyebek

Készítette: Bodnár Anita
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és

közművelődési

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2018. február 15-én Tiszavasvári
testületének nyílt üléséről.

Város

Önkormányzata

Helye:

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

Képviselő-

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Bakné Répási
Ágnes, Balázsi Csilla, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné
Nagy Julianna, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián képviselők

Távol maradt:

Munkácsi Mihály alpolgármester, Balogh Sándor, Szőke Zoltán képviselők

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea
osztályvezető, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető,
Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Központ intézményvezetője, KEF elnök,
Krasznainé dr. Csikós Magdolna Tiszavasvári Városi Kincstár igazgatója, Kulcsár Lászlóné
Városi Könyvtár vezetője, Moravszki Zsoltné Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
intézményvezetője, Kerekesné Lévai Erika intézményvezető, Németh Zoltán
Tűzoltóparancsnok, Rontó Zsolt Tiszavasvári Diáksport Egyesület elnöke, Fülöp Attila
Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke, Bakti Péter mezőőr, Mezei Őrszolgálat
vezető, Dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője, Kiss Brigitta köztisztviselő,
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Erdei Kolett köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese
köztisztviselő, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Kocsondiné Takács Anikó tiszavasvári lakos,
Tiszavasvári Sportegyesület 11 éves korosztályban szereplő leány kézilabda csapata
Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője,
Aleváné Siteri Éva a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, Gáll Antal
Lászlóné Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Reznek Istvánné
Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, Nagy Levente Magyarországi Magiszter
Alapítvány kuratóriumi elnöke, Csombordi József Magyarországi Magiszter Alapítvány
Kuratóriumának tagja, Czirjákné Szabó Erika Városi Kincstár gazdasági vezető, Juhász
Norbert állomásvezető mentőtiszt, Sári Józsefné területi vezető, Hajdu Imre köztisztviselő
Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen.
Elmondta, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 21én megtartott ülésén határozott a „Kiváló Sporttevékenység” Kitüntető Díj odaítéléséről. A
képviselő-testület a 2016/2017-es bajnoki évad Tiszavasvári Sportegyesület 11 éves
korosztályban szereplő leány kézilabda csapat munkájának elismeréséül, a csapat részére
adományozta ezt a díjat. A Kitüntető Díjhoz ezúton is gratulált, az elért teljesítményükhöz
további jó egészséget, kitartást és sikereket kívánt. Megköszönte a felkészítő tanároknak az
áldozatos munkát, amellyel segítették a csapat felkészülését. Ezek után a csapat tagjainak és
Rontó Zsoltnak átadta a kitüntető díjakat.
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A kiküldött meghívóval kapcsolatban módosító és pontosító javaslatot tett. Javasolta egyebek
1. napirendi pontként felvételre „ A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves
nyitvatartási rendjének módosításáról” szóló határozat-tervezetet, egyebek 2. napirendi pontba
pedig a „Szakmai és pénzügyi beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről”
szóló előterjesztést. A sorrendet illetően javasolta, hogy az első napirend előtt a 2. és a 4.
napirendi pont megtárgyalásával kezdje a munkáját a testület, utána pedig a meghívóban
meghírdetett sorrendben haladjanak.
Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a
napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta.
A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi
pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1.

Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról

2.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

3.

Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról a 2019-2021 évekre
vonatkozóan

4.

Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez
biztosított 2018. évi támogatás megállapításáról

5.

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

6.

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. 2017. évi felhalmozási célú támogatásának elszámolásáról

7.

Előterjesztés állásfoglalás kéréséről, valamint jogalkotás kezdeményezéséről
cukorbeteg gyermek ellátása érdekében

8.

Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról

9.

Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti
egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai beszámolójáról és 2018. évi
munkatervéről

10.

Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás beszámolójáról a 2017. évi támogatás
felhasználásáról
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11.

Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének
pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról a 2017. évi önkormányzati
támogatásáról

12.

Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi szakmai és
pénzügyi beszámolójáról

13.

Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolójáról a 2017. évi
támogatás felhasználásáról

14.

Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi pénzügyi és szakmai
beszámolójáról

15.

Előterjesztés a „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók
feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

16.

Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári
érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

17.

Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámolóról

18.

Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság felhasználási ütemezési
tervének jóváhagyásáról

19.

Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről

20.

Határozat-tervezet a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves
nyitvatartási rendjének módosításáról

21.

Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet Szakmai és pénzügyi beszámolójáról,
2017. évi működéséről

22.

Egyebek

és

közművelődési

ZÁRT ÜLÉS
23.

Előterjesztés a jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról

24.

Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fszt/3. sz. alatti önkormányzati
bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban 3 döntést hoztak átmeneti
gazdálkodásról, melyeknek a felolvasásától most eltekint, azok megküldéséről mihamarabb
intézkedik. A döntések meghozatala előtt Szabó Krisztiánnal, a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökével egyeztetett.
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Tárgy (1.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:

Január 29. hétfő
Január 31. szerda

Szabó Sándorné ügyfél
Németh Zoltán Tűzoltó parancsnok
MPK ülés, Elnökségi ülés Budapest

február 01. csütörtök Varázsceruza Óvoda konyhaátadó ünnepség
február 05. hétfő
Fogadónap
február 07. szerda
Elnökségi ülés, Budapest
február 08. csütörtök Sajtótájékoztató TOP-os pályázatokkal kapcsolatban, Nyíregyháza
február 13. kedd
Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka Kornisné Központ intézményvezetője

A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két képviselő–
testületi ülés között végzett munkájáról.
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Juhász Mariann köztisztviselő

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
20/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:
Kt. számú határozat

286/2017. (XI.30.)
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról
a 2019-2021 évekre vonatkozóan
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
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
21/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása
2019-2021 évekre vonatkozóan

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltaknak történő megfelelése érdekében Tiszavasvári Város
Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és saját
bevételeit a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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21/2018.(II.15.) Kt. számú határozat melléklete
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és
saját bevételeinek bemutatása 2019-2021 évekre vonatkozóan
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Adatok
forintban
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség összegei

Sorszám

Megnevezés
1

2.

Helyi
adókból
származó bevétel

1.

Tulajdonosi bevételek
Részesedések
értékesítése
és
részesedések
megszűnéséhez
kapcsolódó bevételek
Díjak,
pótlékok,
bírságok és települési
adók bevételei
Immateriális
javak,
ingatlanok és egyéb
tárgyi
eszközök
értékesítése bevételei

tárgyév
3

2019.
4

2020.
5

Összesen 7=4+5+6
7

2021.
6

308.654.000 310.000.000 310.000.000 310.000.000

930.000.000

2.

430.000

400.000

400.000

400.000

1.200.000

3.

-

-

-

-

-

4.

16.004.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

24.000.000

5.

30.332.500

6.000.000

6.000.000

6.000.000

18.000.000

Privatizációból
származó bevételek

6.

-

-

-

-

-

Saját
bevételek
(01+…+06)2

7.

355.420.500 324.400.000 324.400.000 324.400.000

973.200.000

177.710.250 162.200.000 162.200.000 162.200.000

486.600.000

Saját bevételek (07.
sor) 50 %-a2
Előző
év(ek)
ben
keletkezett
fizetési
kötelezettség
(10…+17)

9.

9.498.926

15.311.874

12.436.933

9.458.320

37.207.127

Hitelből eredő fizetési
kötelezettség

10.

-

-

-

-

-

11.

9.498.926

15.311.874

12.436.933

9.458.320

37.207.127

12.

-

-

-

-

-

13.

-

-

-

-

-

14.

-

-

-

-

-

15.

-

-

-

-

-

16.

-

-

-

-

-

17.

-

-

-

-

-

18.

992.459

3.239.479

12.524.030

12.342.280

28.105.789

19.

-

-

-

-

-

20.

992.459

3.239.479

12.524.030

12.342.280

28.105.280

21.

-

-

-

-

-

22.

-

-

-

-

-

23.

-

-

-

-

-

Kölcsönből
eredő
fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírból
eredő
fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő
fizetési kötelezettség
Pénzügyi
lízingből
eredő
fizetési
kötelezettség
Halasztott
fizetés,
részletfizetés fizetési
kötelezettségek
Szerződésben kikötött
visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-,
garanciavállalásból
eredő
fizetési
kötelezettség
Tárgyévben
keletkezett,
illetve
keletkező, tárgyévet
terhelő
fizetési
kötelezettség
(19+………+26)
Hitelből eredő fizetési
kötelezettség
Kölcsönből
eredő
fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírból
eredő
fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő
fizetési kötelezettség
Pénzügyi
lízingből
eredő
fizetési
kötelezettség

8.

9

Halasztott
fizetés,
részletfizetés fizetési
kötelezettségek
Szerződésben kikötött
visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-,
garanciavállalásból
eredő
fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség
összesen (9+18)
Fizetési
kötelezettséggel
csökkentett
saját
bevétel (8-27)

24.

-

-

-

-

-

25.

-

-

-

-

-

26.

-

-

-

-

-

27.

10.491.385

18.551.353

24.960.963

21.800.600

65.312.916

167.218.865 143.648.647 137.239.037 140.399.400

421.287.084

28.

10

Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai
neveléséhez biztosított 2018. évi támogatás megállapításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
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
22/2018. (II. 15.) Kt. számú
határozata
A Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2018. évi
támogatás megállapításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter
Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) óvodai neveléséhez biztosított 2018. évi támogatással
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. A határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően az Alapítvány óvodai nevelési
feladatainak ellátásáról szóló 2018. évi költségvetését elfogadja, az abban foglaltak
szerint ahhoz 19.982 eFt összegű támogatást biztosít.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata által az
1/2013.(I.31.) Kt. számú határozatban kezdeményezett Közoktatási megállapodás
felülvizsgálata során a jelen határozat 1. pontjában foglaltak a módosított
megállapodásba kerüljenek beépítésre.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa az Alapítvány képviselőit.

Határidő: azonnal

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

Előterjesztés Tiszavasvári Város
költségvetéséről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Önkormányzata

2018.

évi

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése:
A hatályos jogszabályoknak megfelelően a két térségben működő Kamarához, az Agrár
Kamarához és az Ipar Kamarához küldték el véleményezésre a költségvetési rendelettervezetet. A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara küldte meg
válaszát, melyben azt írta, hogy a megküldött előterjesztést tudomásul veszi.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását a következő észrevételek mellett: A tervezett kiegészítő támogatás
mértékét nagyon nagynak tartja. A biztos költségvetési egyensúly és a folyamatos likviditás
érdekében javasolja, hogy a költségvetés elfogadása után történjenek még intézkedések a
kiadások további csökkentése, illetve a bevételek növelése érdekében. Csak alapos,
megfontolást követően hozott kiadáscsökkentő döntéseket tart azonban elfogadhatónak, mert
megítélése szerint az intézmények működésének biztonságát nem veszélyeztetheti egy át nem
gondolt változtatás. A költségvetés-tervezet elfogadását szükségesnek tartja, mert csak így
biztosítható, hogy működőképes maradjon önkormányzatunk. A bizottság egyetért az
előterjesztés összegzésében megfogalmazott elkövetkező éveket érintő bevételnövelő
javaslatokkal. A betervezett helyi adók mértékét és a bevezethető települési adók körét
szükségesnek tartja felülvizsgálni. A bizottság javasolja a kiegészítő támogatási igény
benyújtását ebben az évben is. Most azonban elsődleges feladatnak tartja az önkormányzat és
intézményei számára az elfogadott költségvetésen alapuló gazdálkodás végrehajtását.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Előljáróban elmondta, hogy ez a hiányösszeg belső egyeztetések folyamán sokkal nagyobb
összeg volt, de a kollegák szigorúságának köszönhetően ezt egy normális közegbe lehetett
terelni. Leginkább két okból látja ezt a nagy költségvetési hiányösszeget, vagyis kiegészítő
támogatási igényt veszélyesnek, illetve az okát másik két tényezőre vezetné vissza. Az egyik,
amely súlyosan megterheli az önkormányzatot, az a kötelező béremeléssel járó önkormányzati
feladatvállalás. Amelynek egyrészről nagyon örül az önkormányzat, viszont ennek nagyon
nagy részét az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. Számít egyfajta kompenzációra, viszont
ennek biztosságát és mértékét nem lehet tudni. A másik nagy költségvetési nehézséget
keletkeztető tétel az állami finanszírozású ágazati szektorokban egyre alacsonyabb a
támogatás, melyből igen nehéz üzemeltetni az intézményeket.
Ráduly Zsolt képviselő:
Véleménye szerint nem változott sok minden az előző évek gyakorlatától, nem azt mutatja,
hogy jó felé menne a dolog. Nagyon sok olyan tétel van, amivel egyetért, de sokkal nem ért
egyet. Nem lát néhány bevételt sem, vagy azok hasznosulását. Például a mezőgazdasági
bevételeket mire használják fel? Úgy látja, hogy nincs bevétele az önkormányzatnak, a
fejlesztések minimális szinten vannak. Először úgy gondolta, hogy tartózkodni fog ennél a
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döntésnél, de 7 embernek meg kell szavaznia a költségvetést, ahhoz, hogy az intézmények
tudjanak működni, ezért végül úgy döntött, bár nem ért vele egyet, megszavazza ezt a
költségvetést.
Balázsi Csilla képviselő:
Egyet ért Ráduly Zsolt képviselővel, ezért Ő is igennel fog szavazni tartózkodás helyett a
költségvetés megszavazásában. Úgy véli a város érdeke, hogy ne legyen bizonytalanság
fizetések és egyéb dolgok kérdésében. Célszerű lenne egy átvizsgálást indítani az
önkormányzatnál, hogy hol vannak azok a problémák, vagy hol lehetne még takarékoskodni.
A bevétel növekedés is egy fontos tényező.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Elmondta, hogy nagyon jól tudja, hogy kellene még adni az intézményeknek, de sajnos nincs
miből. Évek óta keresik, hogy hol lehetne megtakarításokat véghezvinni.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Úgy gondolja, hogyha nagyon önmagukat szerették volna mentegetni, tudták volna még
„kozmetikázni” a költségvetési tervezetet. Megérti az észrevételeket, amiket felvetettek az
előzőekben szólók, és megköszönte a korrekt hozzáállást.
Bakné Répási Ágnes képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület 8 fővel
továbbra is határozatképes maradt.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Az önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában eljárva, – a
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1. pontja által biztosított
véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1 pontja által biztosított
véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság - a Gazdasági Kamarákról
szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Agrárkamara és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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I.
Fejezet
A költségvetés általános szabályai
1.

A rendelet hatálya

1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre)
terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
a)
2.331.070.988 Ft költségvetési bevétellel
b)
2.973.125.008 Ft költségvetési kiadással
c)
642.054.020 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
ca)
118.990.981 Ft működési hiánnyal
cb)
523.063.039 Ft felhalmozási hiánnyal
d)
788.708.315 Ft finanszírozási bevétellel
e)
146.654.295 Ft finanszírozási kiadással
f)
642.054.020 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
fa)
557.062.262 Ft működési többlettel
fb)
84.991.758 Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.
(2)
Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.
(3)
A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.
(5)
A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az
előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
tartalmazza.
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d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri
hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám
előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10.
mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg.
h) Az önkormányzat a kiadások között 15.000.000 Ft általános, 65.846.522 Ft céltartalékot
állapít meg.

II.
Fejezet
A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
1. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
5. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a
100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost
jelöl ki.
(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó végi állapotnak
megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ik munkanapig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja
meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére
fordítható forrás szolgálhat.
6. § A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében
a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
7. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
8.§ Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám
alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.
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2. Az előirányzatok módosítása
9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
(2)
A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség
mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási
előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint:
a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,
b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti
átcsoportosítással,
c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással.
Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének
egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A
polgármester ezt a jogát 2018. december 31-ig gyakorolhatja.
(3)
A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet.
(4)
A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév
kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5)
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a
személyi juttatások terhére növelhető.
(6)
Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor
nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7)
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga
után.
3. A gazdálkodás szabályai

10.§ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

III. Fejezet
Záró és vegyes rendelkezések

11. § (1)

A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2018. évben 193 250 Ft/fő,
mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2018. február 21-én lép hatályba.

(3)
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2018. évi
költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 38/2017.(XII.22.)
önkormányzati rendelet.
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Tiszavasvári, 2018. február 15.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Kihirdetve: 2018. február 20-án.
Badics Ildikó
jegyző
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Tiszavasvári Város Önkormányzata 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendeletének általános indokolása
a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a
polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-ig, ha a
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta
el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig
nyújtja be a képviselő-testületnek.
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A
rendeletalkotás kötelező.
A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a
felhatalmazást adó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a jogharmonizációs
követelményeknek megfelel.
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Tárgy (6.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási célú támogatásának
elszámolásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2018.(II.15.) Kt. számú
határozata
(amely a 1/2018.(II.15.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi
felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis, mint a Tiszavasvári
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) taggyűlése, a Kft.
részére biztosított felhalmozási célú támogatás elszámolásával kapcsolatban az alábbi
határozatot hozza:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft) 2017. évi 600 eFt összegű felhalmozási
célú támogatásának elszámolását a mellékletben foglaltak alapján elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.
Határidő: azonnal

Felelős:
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Dr. Fülöp Erik polgármester
Aleváné Siteri Éva ügyvezető
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Tárgy (7.np):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés állásfoglalás kéréséről, valamint jogalkotás
kezdeményezéséről cukorbeteg gyermek ellátása érdekében
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző
Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy egy hosszú egyeztetés árán született meg ez az előterjesztés. Nagyon örült
neki, hogy sikerült végleges megoldást találni erre a nehéz helyzetre.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
Állásfoglalás kérése, valamint jogalkotás kezdeményezése cukorbeteg gyermek ellátása
érdekében
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Állásfoglalás kérése, valamint
jogalkotás kezdeményezése cukorbeteg gyermek ellátása érdekében ” megnevezésű
előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
I.

Állásfoglalást kér az Emberi Erőforrások Minisztériumától a cukorbeteg
gyermek ellátásának megoldására a határozat 1. számú mellékletét képező
tartalommal, melyben egyidejűleg kezdeményi, a megfelelő és egyértelmű
jogszabályi környezet megteremtését.

II. Felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezést és állásfoglalás kérést küldje meg a
minisztérium részére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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24/2018. (II.15) határozat 1. számú melléklete

T ISZAVASVÁRI V ÁROS P OLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Ügyiratszám:
Ügyintéző:
kérés, kezdeményezés

Tárgy: diabéteszes gyermek óvodai ellátása
állásfoglalás

jogszabályi környezet megteremtése
Mell.: 1 db ÁNTSZ tájékoztató
1 db megkeresés óvoda
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere
Tisztelt Miniszter Úr!
A Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő Tiszavasvári Egyesített
Óvodai Intézményben az elmúlt hónapokban felmerülő probléma, 1-es típusú
diabéteszes gyermek - óvodai nevelési napokon történő - napközbeni ellátásának
biztosítása okán kérem állásfoglalását az alábbiak szerint:
Az intézmény, 1-es típusú diabéteszes gyermek - óvodai nevelési napokon történő napközbeni ellátásának megszervezéshez kért fenntartói segítséget, tekintve, hogy a
felmerülő probléma kezelése meghaladja az intézmény lehetőségeit.
Az 1-es típusú diabéteszes gyermek ellátása egészségügyi végzettséggel rendelkező
szakember jelenlétté igényli az intézményben, tekintve, hogy az óvónők felelősséggel nem
tudják beadni az ingadozó vércukorszint esetén szükséges inzulinmennyiséget. Az
érintett gyermek állapota az általános ismert kórkép mellett is egyedi, jelenleg már
inzulinpumpa biztosítja az inzulin adagolását, folyamatosan figyelni kell azonban az
elfogyasztott szénhidrátmennyiséget, a gép jelzéseit, a gép beállítását, inzulin bejuttatását,
egyedi méréseket kell eszközölni.
Az inzulinpumpa beültetése pontosan annak érdekében történik, hogy a beteg állapota
stabilizálódjon, életvitelét könnyítse ez a megoldás. Esetünkben az inzulinpumpa
beállításának időszakában, mely időszak három hónapot is igénybe vehet, óvodába jár a
gyermek. Annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk a gyermek ellátásának időigényéről,
és tényleges állapotáról jelenleg a Kornisné Központ egy szakápoló végzettségű
dolgozója látja el ezt a feladatot 2018. február 28. napjáig. Elmondása szerint, bár az
inzulinpumpa beültetésre került ez a feladat-ellátás valóban egész embert igényel, mert az
elmúlt hetek tapasztalatai szerint, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gyermek
állapotát, hogy felelős módon történjen meg az inzulinbevitel. A gyermek az
inzulinpumpa beültetése előtt is óvodába járt, eddig azonban a szülő nem dolgozott és
folyamatos telefonos, szükség esetén személyes kapcsolatot tudott biztosítani.

86

Az óvoda intézményvezető véleménye szerint azonban a csoportban folyó zavartalan
nevelő-oktató munka érdekében nincs szükség egy ember folyamatos jelenlétére, mert a
csoportban dolgozó óvodapedagógusok és dajka valamint a pedagógiai asszisztens eddig is
figyelték és figyelni fogják a gyermeket. Olyan személyre lenne szükség, aki vállalja az
inzulinpumpa kezelését a nap bármely szakaszában. Ilyen személy azonban, főként ilyen
munkarendben egyelőre nem érhető el, csak az önkormányzat más intézménye útján.
I. Fentiek kapcsán szeretném ismertetni a fenntartó és intézmény közötti egyeztetések
lépéseiről, melynek alapján megismerhető a fenntartói álláspont, megoldási javaslatok,
jogértelmezési kérdések, jogértelmezési nehézségek:
I.1. Óvoda és a Tiszavasvári Védőnői Szolgálat tájékoztatása
Az óvoda intézményvezetőjét, kérelmével kapcsolatban - cukorbeteg gyermek napközbeni
inzulinnal történő ellátásának megszervezése - az alábbiakról tájékoztattam:
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4., 6., és 8. pontjai értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen az
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások; az óvodai
ellátás; illetve a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások ellátása.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 3. § (6)
bekezdése kimondja, hogy a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori
fejlesztés, továbbá a tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez
igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi
beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény.
Az Nkt. 25. § (5) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell
a rábízott gyermek felügyeletéről, a nevelés oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséről.
Az Nkt. 46. § (3) bekezdés g) pontja értelmében a gyermeknek joga, hogy állapotának,
személyes adottságának megfelelő megkülönbözetett ellátásban részesüljön.
Az Nkt. 49. § (4) bekezdése szerint az óvodába felvett gyermek csoportba való beosztásáról a
szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdése kimondja, hogy a fenntartó
a) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének
megállapításáról,
gazdálkodási
jogköréről,
átszervezéséről,
megszüntetéséről,
alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról,
c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és
tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét,
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá
a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése
érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és
gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési
feladatokat ellátó hatóságnak.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 42. § (2) bekezdés a) pontja alapján az
ifjúság-egészségügyi gondozás speciális feladata, hogy a veleszületett rendellenességgel
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élők, krónikus megbetegedésben vagy testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban szenvedők
- a háziorvossal történő együttműködésen alapuló - fokozott ellenőrzése, lelki gondozása és
az egészséges közösségekbe történő beilleszkedés elősegítése.

Az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 1. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti,
középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi
alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről
[a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1)
bekezdés b)-c) pont] az óvodák és iskolák e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak.
A Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a nevelési-oktatási intézmény védőnője által
önállóan ellátandó feladatokat, így a 7. pontja alapján a krónikus betegek, magatartási
zavarokkal küzdők életvitelének segítése is az óvodai védőnő ellátandó feladatához tartozik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128. § (3) bekezdése kimondja,
hogy a nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell
fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen
a) az egészséges táplálkozás,
b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,
c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
f) a személyi higiéné
területére terjednek ki.
A fenti jogszabályok értelmében elmondható, hogy a köznevelés kiemelt feladata az iskolát
megelőző kisgyermekkori fejlesztés, valamint a gyermeknek joga, hogy állapotának
személyes adottságának megfelelő ellátásban, illetve különleges gondozásban részesüljön. 5
éves kor előtt- amennyiben a gyermek állapota megengedi és ezt orvosi igazolás alátámasztja
– a szülő, a pedagógus és a diabéteszes gyermek egészségügyi ellátásában közreműködő
személyek együttműködése alapján a gyermek óvodai ellátásra lehetőséget kell biztosítani.
Az édesanya kérelmében foglaltak különösen, hogy az intézmény biztosítson egy, a gyermek
inzulinbeadáshoz alkalmas személyt, mivel legkésőbb 2018. január 1. napjával munkába
áll, mindeddig a szülő járt be az óvodába és adta be az inzulint. A gyermek vércukor
értékeinek megfelelő szinten tartásához, valamint a diabétesz szövődményeinek elkerülése
érdekében naponta többször kell a gyermeknek inzulint kapnia. Az utolsó szakorvosi
vélemény alapján, szükség esetén, általában ebéd után kell inzulint adni a gyermeknek.
A pedagógusok jogszabályilag nem kötelezhetőek a vércukormérésre és az inzulin
beadására, valamint ezen feladatok ellátására szakértelmük sincsen, tehát a pedagógus
egyéni döntése alapján vállalható a gyermek speciális ellátása. Az intézmény vállalja a
gyermek felügyeletét, vércukorszint ellenőrzését, – melyet jelenleg is végeznek, hiszen a
gyermek harmadik éve óvodába jár - , azonban az inzulin beadását nem.
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Az önkormányzat kiemelt jelentőséget fordít a cukorbeteg gyermek ellátására, ennek
érdekében felvettük a kapcsolatot a gyermek kezelőorvosával, Dr. Felszeghy Enikő, PhD
egyetemi adjunktus, gyermekendokrinológus, diabetológus szakorvossal, hogy álláspontjával
segítse a cukorbeteg gyermek napközbeni inzulinnal történő ellátásának megszervezését.
2017. november 15. napján válasz levelében az alábbiakról tájékoztatott.

,, …. az óvodai szakszemélyzet (óvónők és dadusok) felelősséggel nem utasíthatóak inzulin
beadására. A vércukormérésben vagy annak felügyeletében általában segítséget tudnak
nyújtani, a szülőkkel a kapcsolattartást általában mobiltelefonon oldják meg és
amennyiben erre szükség van, a szülő adja be az inzulint a közösségben.
Az iskolákban általában egészségügyi személyzet tud segíteni a diabeteses gyermek
gondozásában, de ezekben az esetekben is általában a szülőé a döntés felelőssége.
Inzulinbeadásra vagy védőnő, vagy szakasszisztens vagy szülő kérhető. ’’
Fentieket összegezve, figyelembe véve a szakorvos véleményét, valamint a vonatkozó
jogszabályokat 2018. január 1. napjától a védőnői szolgálat fogja ellátni ezt a feladatot. A
védőnői szolgálat 2015. április óta a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. keretei között
működik. Tiszavasváriban az iskolavédőnői feladatát két főállású iskolavédőnő, illetve 2
vegyes körzetet ellátó védőnő látja el. Tekintettel arra, hogy a cukorbeteg gyermek az Ifjúság
úti Fülemüle Zöld Óvodába jár, illetve az iskolavédőnők az Ifjúság úti általános iskolában
látják el feladatukat, így célszerű a két intézmény közelsége miatt is az iskolavédőnők által
megoldani ezt a feladatot. Továbbá szükséges egy háromoldalú együttműködési
megállapodásban rögzíteni, hogy a gyermek ellátásában részt vevő személyek főbb
feladatait, azok megosztását, melynek felei Tiszavasvári Város Önkormányzata, Tiszavasvári
Egyesített Óvodai Intézmény, valamint a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft.”
I.2. Együttműködési megállapodás
Korábbi megkeresésünkre hivatkozva megkerestem ismételten a gyermek kezelőorvosát,
miszerint szükséges egy háromoldalú együttműködési megállapodásban rögzíteni, a
gyermek ellátásában részt vevő személyek főbb feladatait, azok megosztását, melynek
felei Tiszavasvári Város Önkormányzata, Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény,
valamint a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft.
Fentiekkel kapcsolatban kértem a kezelőorvos javaslatát arra nézve, hogy az
együttműködési megállapodásban milyen feladatokat kell, illetve célszerű rögzíteni a
gyermek ellátása érdekében. Mi a feladata a védőnőnek, valamint az óvónőnek?
Szükséges-e az óvónőknek a vércukorszint ellenőrzés, védőnő értesítése feladatokon túl
további feladatokat meghatározni. A védőnő tekintetében mi a szabálya az inzulin
beadásának, mire kell odafigyelni.
A szülő szóban tájékoztatott arról, hogy a gyermek inzulinpumpát fog kapni. Kértem a
tájékoztatását, hogy miként működik az inzulinpumpa kezelés, hogyan segít ellenőrzés
alatt tartania a gyermek vércukorszintjét, illetve az inzulinpumpa megléte mennyiben
befolyásolja a védőnők, óvónők későbbi feladatait, valamint az együttműködési
megállapodásban rögzíteni kívántakat.
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A kezelőorvos válaszában arról tájékoztatott, hogy az inzulinpumpa tanítás olyanoknak,
akik a diabéteszt ismerik, alaphangon 5 órát vesz igénybe, akik nem ismerik, azoknak előbb a
diabetest kell megismerni.
I.3. A cukorbeteg gyermek ellátása védőnők útján nem biztosítható:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezető védőnőjével egyeztetéseket
folyatattunk, abban a tekintetben, hogy a jogszabályban foglalt alábbi szövegrész alapján
kötelező védőnői feladat-e a gyermek ellátása: Az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló
26/1997. (IX.3.) NM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban
résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskolaegészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről [a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-c) pont] az óvodák és
iskolák e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak. A Rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza a nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatokat, így
a 7. pontja alapján a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése
is az óvodai védőnő ellátandó feladatához tartozik.
A vezető védőnő tájékoztatása alapján a gyermek „életvitelének elősegítése” nem foglalja
magában a cukorbeteg gyermek vércukorszint mérését, inzulinpumpa beállítását. Ebből
kifolyólag a feladat védőnőkkel történő biztosítása nem megoldható, így a Tiszavasvári
Védőnői Szolgálat nem tudta ellátni ezt a feladatot, mivel nem szakápolási tevékenységet
végez.
Így az I.2. pontban említett együttműködési megállapodás az alábbiak szerint készült el:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény (székhely: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.) képviseli:
intézményvezető,törvényes képviselők, valamint közreműködő személy
között az alábbiak szerint:
I.
Előzmények:
Az 1-es típusú diabéteszben szenvedő gyermek Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben óvodai
nevelésben részesül.
A gyermeknél 1-es típusú diabéteszt diagnosztizáltak, jelen megállapodás időpontjában inzulinpumpa
segítségével biztosított részére az inzulin adagolása.
II. Megállapodás tárgya: A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben (továbbiakban: óvoda) óvodai
nevelésben részesülő 1-es típusú diabéteszben szenvedő gyermek életvitelének segítése, inzulinpumpa
beállításával kapcsolatos zárójelentésben foglaltak végrehajtása, az alkalmazandó diéta és a beállított
bólusinzulin tartása érdekében.
III.1. Óvoda kötelezettsége különösen:
-

Minden, a gyermek jelen megállapodást érintő egészségi állapotával kapcsolatos változó
körülményről – pld. gyermek állapotának észrevehető változása, szokatlan viselkedés - köteles szóban
és írásban dokumentált módon (ápolási-gondozási lap) tájékoztatni a törvényes képviselőt, a
közreműködő személyt, szükség esetén – ha a körülmények azt indokolják – a mentőket, kezelőorvost,
ennek akadályozatása esetén házi gyermekorvost.
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-

-

A gyermek egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri és a gyermek jelen megállapodást
érintő egészségi állapotával kapcsolatos eseményt írásban dokumentál.
Folyamatosan figyelemmel kíséri az inzulinpumpa beállításához szükséges adatként, az elfogyasztott
szénhidrát mennyiségét.
A gyermek számára előírt diéta alapján - mely a Közétkeztetési Kft. által megbízott dietetikus javaslata
alapján biztosított - nyomon követi a gyermek étkezéseit, a megfelelő és előírt mennyiségű
szénhidrátbevitelt figyelemmel kíséri.
Szükség szerint kapcsolatot tart a törvényes képviselővel.
Közreműködő személlyel kapcsolatot tart.

III.2. Törvényes képviselők kötelezettsége különösen:
-

-

-

Minden a gyermek állapotával kapcsolatos információ-, irat-, az inzulinpumpa beállításával
kapcsolatos zárójelentés-, egyéb dokumentáció, alkalmazandó diétával kapcsolatos iratok átadása az
óvoda részére.
Köteles haladéktalanul, a nevelési nap kezdetén, vagy amennyiben azt a körülmények indokolják a
nevelési nap közben haladéktalanul szóban és írásban tájékoztatni az óvodát és a közreműködő
személyt, a gyermek jelen megállapodást érintő egészségi állapotával kapcsolatos változó
körülményről, orvosi utasításról. Ellentmondó információk, nem megfelelő tájékoztatásból eredő
problémák miatt az óvodai kapcsolattartó részére nem felróható.
A vércukorszint mérés, valamint az inzulinpumpa használatával kapcsolatos tárgyi feltételek
biztosítása.
Bármely törvényes képviselői kötelezettség megszegése esetén az ebből eredő károkért az óvoda, a
közreműködő személy nem vonható felelősségre.
Kapcsolatot tart az óvodával és a közreműködő személlyel.

III.3. Közreműködő személy kötelezettsége különösen:
-

-

-

-

Jelen megállapodás 1. mellékletében foglalt orvosi zárójelentésben foglaltakat köteles betartani.
Elvégzi az orvosi zárójelentésben szereplő bólusinzulin beadását minden étkezés előtt, a
meghatározott időpontokban (9:00 - 12:00 - 15:00). A beadást dokumentálja az ápolási - gondozási
lapon.
Figyelemmel kíséri az inzulinpumpa beállításához szükséges adatként, az elfogyasztott szénhidrát
mennyiségét.
Nem megfelelő szénhidrátbevitelt írásban dokumentálja, az inzulinpumpa beállítása erre figyelemmel
történik.
Figyelemmel kíséri az inzulinpumpa beállítását, helyes működését és a jelzett adatokat, a
haladéktalanul szükségessé váló méréseket gyermek (inzulin) vércukorszintjének mérését elvégzi,
mely adatot és a mérés időpontját az ápolási - gondozási lapon dokumentál.
Minden, a gyermek jelen megállapodást érintő egészségi állapotával kapcsolatos változó
körülményről – pld. gyermek állapotának észrevehető változása, szokatlan viselkedése- köteles szóban
és írásban dokumentált módon tájékoztatni a törvényes képviselőt, szükség esetén – ha a
körülmények azt indokolják – a mentőket, kezelőorvost, ennek akadályozatása esetén házi
gyermekorvost.
Törvényes képviselővel történő kapcsolatfelvétel esetén írásban dokumentálja, hogy mely törvényes
képviselővel történt az egyeztetés, röviden az egyeztetettek tartalma és az egyeztetés időpontja.
Kapcsolatot tart a törvényes képviselővel és az óvodával.

IV. Jelen megállapodást bárminemű, a gyermek állapotában bekövetkező változás esetén felek közös
megegyezéssel módosítják, figyelemmel a kezelőorvos utasításaira.
V. Egyebek:
V.1. Jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése mellett felek kötelesek tőlük elvárható módon
mindent megtenni az életveszély, egészségkárosodással, egészségromlással járó körülmény elhárítása
érdekében.
V.2. Felek megállapodnak, hogy a törvényes képviselővel történő kapcsolattartás elsődlegesen: C(édesanya)
történő kapcsolattartást jelenti, az alábbi telefonszámon: ……………………………………..
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Édesanya
akadályoztatása
esetén:
……………………………………………

(édesapa),

az

alábbi

telefonszámon:

V.3. Jelen megállapodás a felek általi aláírással lép hatályba.
Tiszavasvári, 2018. ……………...
……………………………………

…………………………………………

Tiszavasvári Egyesített Óvoda
Intézményvezető
…………………………………….
………………………………………….
törvényes képviselő

közreműködő személy

törvényes képviselő

Megbízási szerződéssel 2018. január 3. napjától 2018. február 28. napjáig megoldott
ezen feladat ellátása mindaddig, amíg az alábbi kérdésekre megkapjuk a választ, hogy az
ellátást hosszú távon tudjuk biztosítani.
II. Az ellátás hosszú távú biztosítása
II.1. Az önkormányzat két megoldást tart kivitelezhetőnek:
1. Az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt a Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központtal, és az óvodával, melyben meghatározza, hogy a szakápolási
feladatot az óvodában a Kornisné Központ útján kívánja biztosítani, mint nem kötelező
önkormányzati feladat-ellátást (Ezzel kapcsolatban felmerülő problémák a II.2. pontban
kerül kifejtésre);
Ebben az esetben a Kornisné Központ szakápoló által a helyettesítés is megoldható, a
dolgozók munkaköri leírása módosításával/kiegészítésével ellátható a cukorbeteg
gyermek ellátása.
2. Az óvodában foglalkoztatási jogviszonyban álló szakápoló segítségével kerül
biztosításra ez a feladat.
II.2.1. Állásfoglalást kértem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály, Dr. Szilágyi
Erzsébet osztályvezető, járási tiszti főorvostól.
1. Szakápolási tevékenységnek minősül-e cukorbeteg gyermek vércukorszint mérése,
inzulinpumpa beállítása, amennyiben igen, engedély köteles tevékenység – e a cukorbeteg
gyermek ellátása? Jelenleg a Kornisné Központ alapító okiratában az alábbi COFOG kódok
szerepelnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

073410
101110
101211
101222
102023
102024
102031
102032

Egészségügyi ápolás bentlakással
Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
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9. 104042
10. 104043
11. 107051
12. 107052
13. 107053

Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Kornisné Központ egészségügyi szolgáltatás nyújtására megkapta működési engedélyét,
betegápolás szakmai főcsoporton belül végzett szakápolás szakmára.
A 18 éven aluli gyermek szakápolási tevékenysége esetén fenti kódok valamelyike, illetve a
betegápolás szakmai főcsoporton belül végzett szakápolás megfeleltethető-e a
feladatellátásnak?
2. Amennyiben az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt a Kornisné Liptay Elza
Szociális és Gyermekjóléti Központtal, valamint az óvodával, úgy a Kornisné Központ
végezné ezen szakápolási tevékenységet az óvodában. A Kornisné Központ alapító
okiratában szereplő COFOG kódok valamelyikével, valamint a betegápolás szakmai
főcsoporton belül végzett szakápolással önmagában végezhető-e engedély nélkül ezen
tevékenység?
3. Szükséges-e feltüntetni a Kornisné Központ alapító okiratában az óvodát telephelyként,
mint a munkavégzés helyszínét.
4. Ha nem feladat-ellátási szerződés keretein belül válik megoldottá a cukorbeteg gyermek
ellátása, akkor az óvoda vonatkozásában kell-e engedélyt kérni szakápolási tevékenység
végzésére, melynek személyi, tárgyi feltételeinek miként tudna az óvoda eleget tenni.
II.2.2. Az ÁNTSZ 2018. január 24. napján kelt SZ-10/NEO/00924-2/2018. számú
tájékoztatásában foglaltak értelmében:
ÁNTSZ tájékoztatásában egyrészt ír arról, hogy a Kornisné Központ, mint egészségügyi
szolgáltató az ÁNTSZ által kiadott engedélye alapján a bentlakásos szociális intézményben
élő ellátottak esetében jogosult szakápolási tevékenységet végezni, az óvodában 18 év
alatti gyermek esetében nem. Tájékoztat, hogy a feladat - tekintve, hogy nem minősül
szakápolási tevékenységnek – az óvoda tevékenységi körén belül elvégezhető.
Fentiekkel kapcsolatban kollegáim az ÁNTSZ-szel telefonon felvették a kapcsolatot.
Természetesen azzal tisztában vagyunk, hogy a jelenlegi szakápolási engedély alapján a
Kornisné Központ nem végezhet ápolási tevékenységet az óvodában. Az állásfoglalás
kérésben ezért tettük fel a kérdést, hogy milyen COFOG kódon, milyen tevékenységi
körrel végezhet, ill. engedélyköteles-e a 18 éven aluli gyermekek ilyen jellegű ellátása.
Tekintve, hogy országosan nincs egyöntetű gyakorlat ebben a kérdésben tartottuk
szükségesnek az ÁNTSZ megkeresését. A telefonos egyeztetés során az ÁNTSZ munkatársa
elmondta, hogy nincs ilyen szakfeladat, ill. tevékenységi kör, ezáltal nem is
engedélyköteles ez a tevékenység, ill. ahogy írták véleményük szerint nem szakápolási
feladat.
Ezzel kapcsolatban tettük fel az állásfoglalás kérésben leírtakkal összhangban a további
kérdésünket, hogy ez esetben miért ne teljesíthetné ezt a feladatellátást a fenntartó
önkormányzat a Kornisné Központon keresztül, tekintve, hogy bár az ÁNTSZ
véleménye szerint nem szakápolási tevékenység, ez esetben mégis több szakápoló állna
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rendelkezésre az intézményben, akik munkaköri leírása ilyen módon kiegészíthető
lenne.
Több felmerülő problémánk van ugyanis:
- Jelenleg egyetlen óvónő sem vállalja ezt a feladatellátást és arra nem is kötelezhető. Nem is
célszerű valószínűleg ilyen feladatot kötelező jelleggel meghatározni, amennyiben jogszabály
azt nem írja elő.
- A körzeti védőnő tájékoztatása szerint nem tartozik a védőnő feladatai közé ez a tevékenység.
- Amennyiben az óvoda alkalmazna egy személyt a feladat ellátására, annak a személynek a
tartós, vagy nem tartós távolléte esetén ad hoc jelleggel kellene biztosítania a helyettesítést.
- A helyettesítés biztosítása megbízási jogviszony keretében valósulhatna meg, mely
polgárjogi jogviszony szemben a foglalkoztatási jogviszonnyal, más szabályokkal, kiemelve
ebből például az utasítás adásra vonatkozó, ill. a felelősségi szabályokat.
- Nem biztos, hogy a helyettesítés így megoldható, tekintve, hogy jelenleg a feladat-ellátása
vonatkozásában is több szakápoló mondott nemet informálódó jellegű kérdésünkre a
témában.
A Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központ (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.), rövidített nevén:
Kornisné Központ több szociális- és gyermekjóléti ellátást és legújabb szolgáltatásként,
mint egészségügyi szolgáltató idősek szakápolását is biztosító integrált intézmény. Mind
az idősek bentlakásos ellátása, mind a szakápolási tevékenység kapcsán több ápolót,
szakápoló dolgozik az intézményben. Ezért gondolkodunk a feladat-ellátás Kornisné
Központ útján történő biztosításában.
III. Állásfoglalás kérés, kezdeményezés jogszabályi környezet megteremtésére:
Az önkormányzat meglátása az, hogy biztosítani kell az inzulinos kezelés lehetőségét az
oktatási-nevelési intézményekben, amely jelenleg Magyarországon nem megoldott, nincs
elfogadott eljárás, nincs jogszabályi feltétel, nincs felelősségi rendszer kialakítva.
Tekintettel a fentiekre tisztelettel megkérem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma
tegyen intézkedéseket az alábbiak szerint a megfelelő és egyértelmű jogszabályi
környezet megalkotásához:
jogszabályi feltételek a diabéteszes gyermekek óvodai és iskolai ellátásához,
egyértelmű szabályzatok és eljárásrend,
felelősségi rendszer kialakítása.
Kérem továbbá állásfoglalását az alábbi kérdésekben:
1. A jogszabályban foglalt alábbi szövegrész alapján kötelező védőnői
feladat-e a krónikus beteg – jelen esetben inzulinpumpát használó 1-es
típusú diabéteszes - gyermek ellátása, inzulinpumpa beállítása,
vércukorszint mérése: Az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997.
(IX.3.) NM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése kimondja,
hogy a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali
rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi
alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való
rendszeres részvételéről [a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-c) pont] az óvodák és iskolák e
rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak. A Rendelet 3. számú melléklete
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tartalmazza a nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó
feladatokat, így a 7. pontja alapján a krónikus betegek, magatartási
zavarokkal küzdők életvitelének segítése is az óvodai védőnő ellátandó
feladatához tartozik.
Tájékoztatni szeretném, hogy tapasztalataink szerint, eddigi egyeztetések eredményeként, a
gyermek egy napon belüli eseti jellegű megtekintése nem oldja meg a problémát, mert a
gyermek mindennemű tevékenysége (stresszes állapot, hevesebb testmozgás,
elfogyasztott, el nem fogyasztott szénhidrátmennyiség, folyadékbevitel) befolyásolja az
állapotát és a beadandó inzulinmennyiséget, adott esetben életmentő inzulin beadása is
szükségesé válhat.
2. 1.A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. § (1) bekezdés g) pontja
úgy értelmezendő-e, hogy a feladat - az ÁNTSZ tájékoztatásban foglaltaknak
megfelelően - tekintve, hogy nem minősül szakápolási tevékenységnek – az
óvoda tevékenységi körén belül végezhető el. Illetve amennyiben a lent
idézett jogszabályhely így értelmezendő, kizárólag az óvoda tevékenységi
körén belül végezhető-e el ez a feladat. (lsd. 2.2. pont)
(62. § (1) bekezdés g) pont: „A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése,
oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az
egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy …
… g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges
erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a
veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek - bevonásával,
…”)

2.2. Helyesen jár-e el a fenntartó, amennyiben a körülírt feladat ellátására
feladat-ellátási „quazi” közszolgáltatási szerződést köt az általa fenntartott
óvodával és a Kornisné Központtal, melynek keretében önként vállalt
feladatként vállalja hasonló betegséggel küzdő gyermekek ellátását az
óvodai nevelés ideje alatt, kijelöli azt az óvodai egységet ahol ez a feladatellátás kizárólag biztosított, és kinyilatkozza, hogy a feladatot a Kornisné
Központ útján biztosítja az óvodában. Így amellett, hogy egy közalkalmazott
felvételre kerülne a feladat-ellátásra a Kornisné Központban, és a szakápolók
beosztásával megoldható az ad hoc helyettesítés is, a dolgozók munkaköri
leírásának kiterjesztésével melyet megalapozna a feladat-ellátási szerződés. A
probléma az, hogy mivel az ÁNTSZ tájékoztatása szerint ilyen szakfeladat
nincs, alapító okiratban nem erősíthető meg ez a tevékenységvégzés.
2.3. Az országban van olyan gyakorlat is, ahol 074032 kormányzati funkción,
ifjúság - egészségügyi gondozás szakfeladaton látják el óvodák, illetve
védőnők ezt a feladatot. Abban az óvodában, ahol ezen a szakfeladaton
keresztül látják el a cukorbeteg gyermekeket, ott szakápoló végzettségűeket
foglalkoztatnak.
Helyesen értelmezzük-e, ha ezen szakfeladatot a fenntartó inkább a védőnői munkához
rendeli, nem pedig az óvodai neveléshez, mivel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
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törvény 42. § - a kimondja, hogy az ifjúság-egészségügyi gondozás célja a kiskorúak
harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítése. Az ifjúság-egészségügyi gondozás
speciális feladata a veleszületett rendellenességgel élők, krónikus megbetegedésben vagy
testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban szenvedők - a háziorvossal történő
együttműködésen alapuló - fokozott ellenőrzése, lelki gondozása és az egészséges
közösségekbe történő beilleszkedés elősegítése. Az ifjúság-egészségügyi gondozás keretében
biztosítani kell a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek és tanulók első orvosi
ellátását is. Az ifjúság-egészségügyi gondozás részét képezi - a külön jogszabályban
meghatározottak szerint - az iskola-egészségügyi ellátás.
Alátámasztja ezt a központi védőnővel történő korábbi egyeztetés is (lsd. 1.3. pont), ami
a védőnői jogszabályi hivatkozást illeti, mely szerint az iskola-egészségügyi ellátásáról
szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a nevelési-oktatási
intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatokat, így a 7. pontja alapján a krónikus
betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése is az óvodai védőnő
ellátandó feladatához tartozik.
Tekintve azonban, hogy jelen állásfoglalás kérés 1. pontjában kerül megfogalmazásra a
kérdés, hogy a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése,
valamint 3. melléklete értelmében kötelező védőnői feladat-e a krónikus beteg – jelen
esetben inzulinpumpát használó 1-es típusú diabéteszes - gyermek ellátása, inzulinpumpa
beállítása, ez a pont az 1. pontban foglaltakkal együtt értelmezendő. Azaz amennyiben
alapvetően nem védőnői feladat a gyermek ellátása, valószínűsíthetően az itt ismertetett
gyakorlat sem megfelelő.
Kérem fentiek figyelembevételével állásfoglalásával segítse elő a feladat-ellátás
jogszabályoknak megfelelő biztosítását, a kezdeményezés ügyében pedig a szükséges
intézkedéseket megadni szíveskedjék.
Tiszavasvári, 2018. február 15.

Tisztelettel:
Dr Fülöp Erik
polgármester

96

1. melléklet

97

98

2. mell

TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY
4440 TISZAVASVÁRI IFJÚSÁG U.8.
Tel/fax: 42/ 372-756
ekaovoda@gmail.com
OM:033140

Ügyiratszám: 136 /2018
Tárgy: Cukorbeteg gyermek ellátása
TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4440 Tiszavasvári
Városháza tér 4.
Dr. F Ü L Ö P E R I K
Polgármester Úr részére
446-3/2018 . ügyiratszámú, 2018.01.17.-én érkezett levelére válaszolva az alábbiakat közlöm:
Előző levelemben nem voltam teljesen egyértelmű, hogy mi a kérésem. A jelenleg és akkor
alkalmazott személy alkalmazásának körülményeit szerettem volna tisztázni, mivel a
teljesítések igazolásához a Városi Kincstár írásos határozatot kért.( Ki, kit, mikortól meddig,
mennyiért és milyen feladatra alkalmaz).
Természetesen, tisztában vagyok az ügy jelenlegi állásával, szinte mindennapos telefonos
kapcsolatban vagyok a kijelölt ügyintézővel. A csatolt levelek közül részemre eljuttatva csak
az első volt, a többiről szóban lettem tájékoztatva.
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény nem tagadta meg sem a gyermek felvételét, sem
nevelését és kezdettől fogva segítséget nyújtottak a pedagógusok, dajka és pedagógiai
asszisztens a cukorbeteg gyermek ellátásában, az óvodai étkeztetése is megoldott kezdettől
fogva. Az óvoda 2 és fél éven keresztül saját erőből , az óvoda és a csoport keretein belül
látta el a cukorbeteg gyermek krónikus betegsége miatti fokozott felügyeletét és ellátását(
vércukor mérése, köztes szükség szerinti étkeztetések, szénhidrát mennyiségének mérése,
számolása, folyamatos napi kapcsolattartás a szülővel). A szülő 2017 szeptember végén
juttatta el hozzám írásbeli kérelmét, melyet én azonnal továbbítottam Polgármester Úrnak.
Akkori kérelmében inzulin beadásához kért segítséget 2018. január 1-től. 2017 decemberében
a kislány inzulin pumpát kapott, melyről melyről sem az óvodát sem a Fenntartót írásban,
hivatalosan nem tájékoztatta, hiszen ez az ellátásában teljesen más körülményeket kíván.
Ahogy megtudtam az óvodapedagógusoktól , szóban tájékoztattam a Kapcsolattartót. A szülő
által elénk állított feladat azonban most már meghaladja az intézmény dolgozóitól elvárható
feladatot, nem tartozik sem az óvodapedagógusok sem a nevelő-oktató munkát segítő
dolgozók munkaköréhez. Hiszen nekik a cukorbeteg gyermeken kívül még 22 fő gyermek
nevelését és fejlesztését kell ellátniuk.
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A kislány folyamatos felügyeletét a csoport óvodapedagógusain( 2 fő) és a dajkán (1 fő)
kívül 1 fő pedagógiai asszisztens látta el, akit a törvény 3 csoportra biztosít. Ő más csoportban
így nem tudott segítsége lenni a gyerekeknek illetve a pedagógusok munkájának ( pedig más
csoportban is van SNI, magatartászavaros gyermek , vagy napi egyéb problémával érkező
gyermek, aki segítségre szorulna vagy egyéb személyes gondoskodást igényelne)
Mivel a szülő szóbeli kérése az utóbbi egyeztetésen az volt, hogy 1 fő állandó felügyeletet
ellátó személyt kér gyermekéhez, akire a csoportban folyó zavartalan nevelő-oktató munka
érdekében szerintünk nincs szükség, mert a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és dajka
valamint a pedagógiai asszisztens eddig is figyelték és figyelni fogják a gyermeket. Olyan
személyre lenne szükség , aki vállalja az inzulinpumpa kezelését a nap bármely szakaszában
(eddigi tapasztalataink alapján)
Próbáltam olyan embert keresni akinek legalább dajkai végzettsége is van és esetleg ápoló.
………….. gondoltam, aki dajkai végzettségű és dolgozott a ………………….. is
…………………...
A múlt héten keresett meg ……………… aki szociális ápoló és gondozó végzettsége van,
házi betegápoló jelenleg, talán ő elvállalná. 2018.02.07-én történt telefonos beszélgetésünkkor
elmondta hogy sajnos nem tudja ezt bevállalni.
2018.02.07-én Megkaptam Önöktől a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztályának e-mailben érkezett tájékoztatását, mely szerint: A cukorbeteg
gyermek vércukormérése és az inzulinpumpa beállítása nem minősül szakápolási feladatnak,
az óvoda tevékenységi körén belül végezhető, az adott telephelyen foglalkoztatott óvónő vagy
szakápoló bevonásával.
Véleményem szerint nem az óvoda és az óvodapedagógusok tevékenységi köréhez tartozik,
mivel :
2011.évi CXC. Tv.A Köznevelésről
6. Az óvoda
3. § (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll,
akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak.
(2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői
megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal.
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.
(3)Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti
tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek
egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.
35. A pedagógus kötelességei és jogai
62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése,
oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti
nevelése, iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése,
sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak
figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy
a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét,
b) a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint
együttműködjön gyógypedagógussal, konduktorral vagy a nevelést, oktatást segítő más
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szakemberekkel, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse,
c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,
d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés
magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére,
együttműködésre,
környezettudatosságra,
egészséges
életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat,
f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai
teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola
döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről,
g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és
szükség esetén más szakemberek - bevonásával,
Véleményem szerint a szülőn kívül más szakember ápoló lehetne vagy a védőnő mivel
leginkább az ő tevékenységi körébe, feladatai közé tartozik a krónikus betegségben szenvedő
gyermekek életvitelének segítése.
Sajnos jelenleg nincs olyan ember, aki ezt a felelősséget magára vállalja.
Az óvoda is keresi a megfelelő embert a feladatra.
Tiszavasvári, 2018.02.08.
Moravszki Zsoltné
intézményvezető

101

Tárgy (8.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok
póttagjainak megválasztásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

tagjainak

és

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Pontosításként elmondta, hogy a határozat-tervezet bevezető részét kérte kiegészíteni, „a
Tiszavasvári lakcímmel rendelkező személyek” szövegrésszel. Előző napon kiküldésre került
egy további határozat-tervezet a Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak
megválasztásáról, bár csak a jövő évben fogják a munkájukat végezni.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
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 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Tiszavasvári városban a
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi Tiszavasvári lakcímmel
rendelkező személyeket választja meg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tagok:
Bagdi P. Csilla
Bertalan György
Bodnár Sándorné
Bosák Károlyné
Dojcsákné Pásztor Erika
Dornné Papp Erika
Erdélyi Csaba
Fagyasné Pető Tünde
Gáll Sándor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Póttagok
Baloghné Áncsán Tamara
Boros Anita
Cs. Nagy Balázsné
Dobó Zoltánné
Dománé Gáll Zsuzsa
Dombrádi Sándorné
István Jánosné
Kató Attila
Linter István

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Gazdag Jánosné
Gombás Lajosné
Gombos-Boczák Anita
Holoda Józsefné
Horváth Józsefné
Juhász Gábor
Juhászné Oláh Edit
Kissné Szakács Julianna
Kulcsár Simon
László Istvánné
Nagy Éva Bernadett
Nagyné Lakatos Éva
Nagyné Maczkó Rita
Pethe Zoltánné
Rácz Lászlóné
Szabó Józsefné
Szabóné Csaba Irma
Takács Imréné
Tóth Lajos
Tőkésné Tóth Ágnes
Virág Balázs

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Mészáros Jánosné
Molnár Károlyné
Nagy László
Nagy Sándor
Nagy Sándorné
Róka Lajosné
Sári Albertné
Selejóné Sági Tünde
Szabó-Pere Ágnes
Szólláthné Barna Gabriella
Tóth Józsefné
Tóthné Nácsa Irén
Veréb Józsefné

Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntésről értesítse a megválasztott tagokat, póttagokat, valamint
a funkció betöltéséhez szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg.
Határidő: haladéktalanul, ill. esedékességkor

Felelős: Badics Ildikó jegyző

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Tiszavasvári városban a
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Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi Tiszavasvári
lakcímmel rendelkező személyeket választja meg:
Póttagok
1. Csikós Lászlóné
2. Koltai Anikó

Tagok:
1. Bodó Zoltánné
2. Gazdag Marianna
3. Mészáros Lászlóné
4. Opre Csabáné
5. Simon István

Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntésről értesítse a megválasztott tagokat, póttagokat, valamint
a funkció betöltéséhez szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg.
Határidő: haladéktalanul, ill. esedékességkor

Felelős: Badics Ildikó jegyző

Bakné Répási Ágnes képviselő vissztért az ülésterembe, így a képviselő-testület ismét 9 fővel
folytatta munkáját.

Tárgy (9.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
szervezeti egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai beszámolójáról
és 2018. évi munkatervéről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Hozzászólások:
Kulcsár Lászlóné Városi Könyvtár vezető:
Elmondta, hogy ez az első olyan év, amikor a tövény megváltozása miatt a könyvtáraknak
önállóan kell szakmai beszámolót illetve munkatervet készíteni. Az a cél, hogy egységes
képet kapjon a Minisztérium a nyilvános könyvtárak működéséről. A gazdasági adatokban
szükséges pontosítani, ugyanis a január 22-i pénzügyi táblázat alapján készült a beszámoló, és
kerekítésből adódó problémák jelentkeztek. A 2.1 pontnál a gyarapításra fordított összeg
2017. évi tény 3.755 ezer volt, helyesen 3.756 ezerre módosul. Ebből folyóirat 380 ezer volt a
beszámolóban, viszont 381 ezerre módosul ez az adat. A rendezvények, kiállítások
tekintetében értelmezésbeli pontosításokra volt szükség, mivel az adatokat máshogy
gyűjtötték, mint ahogy a beszámolóban kérték. A tárgyévben szervezett helyi közösségi
programok és rendezvények száma a beszámolóban a 2017. évi ténynél 54 szerepelt, a
módosítás 40 db. A változás 150% helyett 115%. A rendezvényen résztvevők száma 1093 fő
helyett 698 fő, a változás mértéke pedig 184% helyett 118%. A változás azért következett be,
mert a kisgyermekes családoknak rendezett programokat külön kell szerepeltetni. Az egyéb
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rendezvények között kell szerepeltetni az olvasáskultúra népszerűsítését célzó könyvtári
programokat. Egyéb rendezvények számához így 22 db kerül, és a rendezvényen résztvevők
számához pedig 849 fő kerül. A változás mértéke a rendezvények számánál 63%, a
résztvevők számánál pedig 75%. A szöveges indoklásba bekerül a következő rész: „Próbáltuk
helyi szerzők munkáit bemutatni, az olvasáskultúrafejlesztő programok nagy részét saját
magunk megtartani. Az ismert előadók, írók, tiszteletdíját saját költségvetésből illetve
pályázati forrásokból fedeztük, de ennek ellenére csökkent a rendezvények száma, illetve az
azokon részt vevők létszáma. Ezért fontos, hogy legalább az előző évi támogatás biztosítva
legyen minden évben a könyvtár költségvetésében. A családok számára szervezett programok
a statisztikai adatközlésben a közösségi rendezvények között kerültek feltüntetésre, míg a
beszámolóban külön soron szerepel.” Ezután a 4.10 ponthoz kapcsolódóan a következő
kiegészítésekre van szükség: Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való
részvétel a 2016. tény 4 alkalom saját szervezés, 2 alkalom a MKE-vel közös szervezés, a
2017. év terv: 3 alkalom, a 2017. évi tény 3 alkalom a MKE-vel közös szervezésben. Az ezen
résztvevők száma 2016. évi tény: 5 fő, 2017. évi terv: 3 fő, 2017. évi tény: 3 fő. Szöveges
kiegészítés pedig: „Könyvtárunk munkatársai igyekeznek részt venni a szakmai
továbbképzéseken, műhelynapokon.” Gazdálkodással kapcsolatosan pontosításra kerülnek
adatok a kerekítésből adódóan. Bevétel sorában a támogatás kiegészítés és átvett pénzeszköz
soron: 24.221 ezer Ft helyett 24.422 ezer Ft, így a változás mértéke 106 % helyett 108 %.
Ebből fenntartói támogatás 22. 587 ezer Ft helyett 23. 131 ezer Ft, a változás 106 % helyett
108 %. Ebből felhasznált maradvány 53 ezer Ft. Pályázati támogatás 1. 318 ezer Ft helyett
1. 238 ezer Ft. Eltérés 99 % helyett 93%. Így a bevétel összesen: 24.963 Ft helyett 25.164 Ft.
Dologi kiadásoknál: 5. 288 ezer Ft helyett 5. 489 ezer Ft, a változás mértéke 114 % helyett
117 %. A kiadás összesen 24.963 ezer Ft helyett 25.164 ezer Ft, a változás mértéke 116 %
helyett 117%. A szöveges rész is módosul ezek alapján: „Az önkormányzattól kapott
támogatás 8 %-kal emelkedett”. Amennyiben az önkormányzat elfogadja a költségvetési
rendeletet, abban az esetben a munkatervről külön határozatot kell készíteni. A beszámoló és
a munkaterv egymással összefügg, ebben fel kell tüntetni a 2017. évi tényadatoknak a
teljesülését. Így a beszámolóban megváltozott adatok miatt automatikusan a munkatervben is
meg kell változtatni ezeket az adatokat. A munkatervben gyűjteményfejlesztés mutatóknál
2017 évi tény: 3.755 ezer Ft helyett 3. 756 ezer Ft. Ebből folyóirat 380 ezer helyett 381 ezer
Ft. Rendezvények, kiállítások esetében a könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi,
közösségi programok, rendezvények tervszáma 2017 évi tény adat 54 helyett 40. A 2018. évi
terv 55 helyett 45. A résztvevők száma. 2017 évi tény: 1093 fő helyett 698 fő. A 2018. évi
terv: 1100 fő helyett 750 fő. Egyéb rendezvények, mert ide kerültek az olvasásnépszerűsítő
programok, melyekből 2017. évi tény 22, 2018. évi terv 25. Egyéb rendezvényeken
résztvevők tervszáma a 2017. évi tény: 849 fő volt, 2018. évi terv: 1000 főre emelték.
Települési Könyvtárak számára a megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett
műhelynapok száma. 2017.évi tény: 3, 2018. évi terv: 3. A résztvevők száma: 2017. évi tény:
3 fő volt, 2018. évi terv 3 fő. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésüknél a
támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz esetén a 2017. évi tény: 24. 221 ezer Ft helyett 24.
422 ezer Ft-ra módosul. Ebből fenntartói támogatás: 22.587 ezer Ft helyett 23.131 ezer Ft.
Ebből felhasznált pénzmaradvány 53 ezer Ft. Pályázati támogatás 1. 238 ezer Ft. Tehát
összesen a bevétel 24.963 ezer Ft helyett 25.164 ezer Ft. A kiadások tekintetében pedig a
dologi kiadásoknál 5. 288 ezer Ft helyett 5.489 ezer Ft. Ez jelentkezik a kiadás összesen
sorban is, 24.963 ezer Ft helyett 25.164 ezer Ft lesz.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Megköszönte a széleskörű beszámolót, és további sok sikert kívánt a Könyvtár működéséhez.
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Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megjegyezte, hogy lényegesen nehezebb lett az Intézmény élete bürokrácia szempontjából.
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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2018. (II. 15.) Kt. számú
határozata
az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár)
2017. évi szakmai beszámolójáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „az Egyesített Közművelődési
Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai
beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
döntést hozza:

1.

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Városi Könyvtár
intézményegységének 2017. évi szakmai beszámolóját megtárgyalta és a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az könyvtár vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a második 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
28/2018. (II. 15.) Kt. számú
határozata
az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár)
2018. évi munkatervéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „az Egyesített Közművelődési
Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai
beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
döntést hozza:

1.

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Városi Könyvtár
intézményegységének 2018. évi munkatervét megtárgyalta és a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a könyvtár vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (10.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás beszámolójáról a 2017. évi
támogatás felhasználásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
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
29/2018. (II.15.) Kt. sz.
határozata
A Tiszalöki Mentőállomás beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszalöki Mentőállomás által
benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1./

a Tiszalöki Mentőállomás által benyújtott - a 2017. évi támogatás felhasználásáról szóló
- beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2./

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Tiszalöki Mentőállomás
vezetőjét.

Határidő: azonnal

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

Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi
Szervezetének pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról
a 2017. évi önkormányzati támogatásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Jelezte, hogy március 03-án rendkívüli véradó napot szervez a Tiszavasvári Területi
Vöröskereszt Szervezete.
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
30/2018. (II.15.) Kt. sz.
határozata
A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének pénzügyi
elszámolása és szakmai beszámolója a 2017. évi önkormányzati támogatásról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt
Tiszavasvári Területi Szervezetének pénzügyi elszámolását és szakmai beszámolóját a
2017. évi önkormányzati támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1.

A területi vezető által készített pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.

Felkéri a területi vezetőt, hogy a fennmaradó támogatási összeg (45.000.-Ft)
felhasználásáról készítsen beszámolót.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Sári Józsefné
Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári
Területi Szervezetének vezetője

3. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a területi vezetőt a hozott döntésről.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy: (12np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi
szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
31/2018. (II.15.) Kt. sz.
határozata
a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és
pénzügyi beszámolójáról
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdésében
foglaltakra tekintettel a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnokát a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

163

31/2018. (II.15.) Kt. sz. határozat melléklete

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

Tárgy (13np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolójáról a
2017. évi támogatás felhasználásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
32/2018. (II.15.) Kt. sz.
határozata
a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Diáksport Egyesület
2017. évi támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:

1.

2.

Az egyesület elnöke által készített - a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2017.
évi támogatás felhasználásáról szóló - beszámolót megtárgyalta és a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott
döntésről.

Határidő: azonnal

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

Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi pénzügyi és
szakmai beszámolójáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Fülöp Attila Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke:
Elmondta, hogy a Képújság kapcsán sok bírálatot kaptak a zene miatt. Sajnos a szerzői jogok
olyan magasak, hogy az éves bevételük nem fedezné a kiadását. Így zeneszerző által készített
zenéket adnak le. Volt egy Média Hatóságos vizsgálatuk, ahol a műsorokat rendben találták,
viszont a Képújságnál jogsértést követtek el. A lakossági hírdetések száma meghaladta a
közösségi hírdetések számát. A lejátszás sorrendjével kapcsolatban elmondta, hogy van olyan,
hogy van egy fontosabb esemény, és van egy műsorstruktúra, amit be kell tartaniuk. A
felvételeket önerőből és saját szabadidőben végzik el. Kérte, hogy mindig időben előre
jelezzék, ha felvételt szeretnének kérni valahova, mert nekik is előre kell tervezni. A technikai
eszközökre szerettek volna pályázni, de nincs annyi önerejük. A testületi üléseken többször
kérték már, hogy a telefonokat kapcsolják ki, mert zavarja a felvételt. Kiadtak egy választási
kódexet, ami benne van a Vasvári Hírmondóban. Mindenkinek megpróbálnak eleget tenni.
Nem kell fizetni a reklámért sem a hírdetésért. A TV nézettségén maga is meglepődött, közel
700 ezer a nézettségük.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megerősítette, hogy pozitív visszajelzéseket kapnak a TV működésével kapcsolatban.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szabadidős
Programszervező Egyesület által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:
I.

Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott - a
Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
szóló - beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

II.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kösse meg a Tiszavasvári Szabadidős
Programszervező Egyesülettel a tárgyévi költségvetési rendeletben jóváhagyott
összeg szerinti, aktualizált Támogatási szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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33/2018. (II.15.) Kt. sz. határozat 1. számú melléklete
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33/2018. (II.15.) Kt. sz. határozat 2. számú melléklete
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Tárgy (15.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott
szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kiss Brigitta köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
34/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
,,A támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése”
című pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Pályázatot nyújt be a ,,A támogató szolgáltatást működtető és befogadott
szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázati felhívásra.
2. A pályázaton a támogatói szolgáltatás feladatait ellátó egy darab gépjármű
beszerzésére bruttó 8.762.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényel.
3. A pályázaton a támogatást 100% tartalommal igényli meg, mivel önkormányzati
önerőt nem igényel.
4. Felkéri a polgármestert, hogy
nyújtsa be a pályázatot
a pályázat eredményéről tájékoztassa a Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központot
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

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

Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kiss Brigitta köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára mind a
két határozat-tervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester az első 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
35/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
a helyi önkormányzat 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának
igényléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1) dönt arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata a könyvtári célú
érdekeltségnövelő pályázaton részt vesz.
2) a 2018. évi költségvetési rendeletben – az intézmény jóváhagyott költségvetésén
felül – 200e Ft összeget biztosít önerőként a pályázathoz.
3) kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által
felajánlott összeget az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
rendelkezésére bocsátja.
4) felkéri a város Polgármesterét, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és
határidőre történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felé.

Határidő: esedékességkor

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a második 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
36/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
a helyi önkormányzat 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának
igényléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testület
1. dönt arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata
érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be.

a

közművelődési

2. kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeget és az önerőt az Egyesített
Közművelődési Intézmény és Könyvtár /Tiszavasvári Szabadság tér 1./ rendelkezésére
bocsátja technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása
céljából.
3. a 2018. évi költségvetésében biztosítja a helyi közművelődési intézmény technikai,
műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak beszerzéséhez szükséges saját
forrást, amelynek összegét – az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
költségvetésén felül - 200e Ft-ban határozza meg.
4) felkéri a város Polgármesterét, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és
határidőre történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felé.

Határidő: esedékességkor

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (17.np.):

Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat
beszámolóról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:

tevékenységéről

szóló

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy több alkalommal is egyeztetett a mezőőrökkel. Megkérte Bakti Pétert, a
mezőőrök vezetőjét, foglalja össze a testület részére a működésüket.
Bakti Péter Mezei Őrszolgálat vezető:
Köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy 4 fős csapattal látják el a szolgálatot
Tiszavasváriban. Úgy gondolja, hogy eddig nagyon jó eredményeket értek el, hiszen
megszüntették a településen a falopással kapcsolatos problémákat. A földtulajdonosokkal is
tartják a kapcsolatot. A következő feladatuk a szemetelés felszámolása megfelelő
szankciókkal. A következő nagy feladat a termény lopás megakadályozása, ami egy elég nagy
feladat lesz. Próbálnak költséghatékonyan dolgozni. Lekorlátozta a napi km-t a gépkocsi
vonatkozásában napi 50 km-re.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Sokat egyeztettek a mezőőrökkel. Voltak nagyon jó innovatív ötleteik. Gyakorlatilag 3 hónap
alatt 28 igen veszélyes esetet koordináltak, amelyből 12 esetben bűncselekmény, 16 esetben
72 órás elzárás történt. Még egy fontos információt közölne a jelenlévőkkel, hogy 2018.
február 20-án Gazdagyűlést tartanak a mezőőrökkel közösen, ahova várnak mindekit
szeretettel.
Mivel további 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

37/2018.(II.15) Kt. sz.
határozata
a Mezei Őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
Mezei Őrszolgálatról szóló beszámolót elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Mezei Őrszolgálat vezetőjét.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

melléklet a 37/2018. (II.15.) Kt. számú határozathoz

Beszámoló
A Mezei Őrszolgálat tagjaiként Tiszavasvári Város külső és belső területén szolgálat ideje
alatt folyamatos járőrözéssel, igazoltatással hatósági ellenőrzést hajtunk végre több esetben
a rendőrséggel közösen. A település közigazgatási területét három részre osztottuk fel:
Nyíregyházi oldal (36 os főút Nyíregyháza felé és mindkét oldala a parkolóig, Tedej felé a
vasútig, Macsuga híd, Nyaraló övezet, Keleti főcsatorna), Bűdi oldal (Szorgalmatos szőlő,
Bűd, Tiszadobi út, Nyugati főcsatorna zsilip), Józsefházi oldal (36-os főút mindkét oldala).
Folyamatban van a terület betanulása, munkánkat a város belső széle felől kifelé terjeszkedve
végezzük. Még a tevékenységünk kezdetén bemutatkozás és információ csere érdekében
értekezletet tartottunk az erdészet, a halászat, a vadászat, a természetvédelem helyi
képviselőivel, az esetleges kiskorú elkövetőkre tekintettel a gyermekjóléti szolgálat
részvételével, melyen jelen volt városunk polgármestere és jegyzője is.
Megalakulásunk után rövidesen egy körözött bűnözőt, M. Roland nevű férfit fogtunk el, majd
adtunk át a rendőrségnek, erről az országos média is beszámolt. Járőrtevékenység közben a
három hónap alatt (november, december, január) 3400 km tettünk meg, több mint 200
esetben igazoltattunk. Ezen intézkedések során feljelentésre és előállításra 28 alkalommal,
72 órás őrizetbe vételre 16 fő, bűncselekmények gyanúja miatt 12 esetben került sor. A
feljelentéseket saját hatáskörben indítottunk el, jelzéssel illetve feljelentéssel éltünk eddig 4
esetben kiskorú veszélyeztetése miatt, melyek részben a társszerveknek (Rendőrség,
Gyermekvédelem) lettek átadva.
Az intézkedések alá vont személyek között található fásítást engedély nélkül gyérítő
nagyvállalkozó, bicikli csomagtartón erdőből vagy fasorból fát lopó tolvaj, illetve favágási
engedélyével visszaélő csaló is. Lefoglalt és talált eszközök száma 9 db kerékpár, 5 db
fűrész, 21 db machete (bozótvágó kés) és 1 db húsvágó bárd. Az eddig elfogott
gyanúsítottak általában nem egyedül, hanem csoportosan lopták a fát, így csupán egyetlen
nap alatt akár harminc-ötven mázsa fa is eltűnhetett a környékbeli erdőkből, ami havi és
éves szintre felszorozva elképesztő mértékű természeti és gazdasági katasztrófát jelentett, nem
beszélve a földeken termények letaposásával okozott károkról. Az erdők és földek
tulajdonosai már észrevették a pozitív változást és a korábban rendszeresen lopott, leirtott
területek helyén a pusztítás azonnali megállítását, és az új növények sarjadását tapasztalják.
Polgármester úrnak felvetettük, hogy a mezőgazdasági területeken található, összegyűjtött
fanyesedékekből egy megfelelő géppel aprítékolt tüzelőanyagot lehetne előállítani, azt a
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rászorultaknak támogatásként kiosztani, vagy önköltségi áron adni, ezzel is segíteni, az
együttélés szabályainak betartására, a munka morál javítására ösztönözni a rászoruló
családokat.
Mivel a falopás felszámolásával a vártnál jobb eredménnyel haladunk, a következő
időszakban az illegális szemetelőkre koncentrálunk. Járőrözésünkkor nemcsak
kommunális-, vegyi és műanyaghulladékot, hanem műszaki cikkeket, folyékony hulladék
lerakására utaló nyomokat is találtunk. Szeretnénk az illegális szemetelést is a lehető
legrövidebb idő alatt hatékonyan visszaszorítani.
A mezei őrszolgálatunk célja, hogy a lehetőségeinkhez mérten a legalacsonyabbra
csökkentsük a fa- és terménylopások számát, megszüntessük az illegális szemétlerakást,
emeljük a Tiszavasvári földtulajdonosok, lakosok biztonságérzetét valamint ellenőrizzük az
engedélyhez kötött munkafolyamatok szabályainak betartatását.
Az elmúlt időszakban szerzett tapasztalataink, illetve visszajelzések alapján azt mutatják,
hogy nőtt a lakosság szubjektív biztonság érzete, nem látnak a városban kerékpáron minden
kontroll nélkül fát szállító személyeket. Minden bejelentésre azonnal reagálunk, a legrövidebb
idő alatt a helyszínre megyünk, vagy a társszerveket küldjük.
Az eddigi eredményeinket nem érhettük volna el, ha a város vezetői a tárgyi feltételeket nem
a jelenlegi szinten tudták volna biztosítani. Köszönet ezért a Képviselő-testületnek, hogy az
anyagi forrás rendelkezésre állt és bízom benne, hogy a jövőben is rendelkezésre fog
állni.
A munkánk hatékony elvégzésének érdekében szükségünk lenne egy végleges
irodahelyiségre, ahol jelentéseket, beszámolókat, szabálysértéseket, feljelentéseket el tudnánk
készíteni, és a folyamatosan keletkező ügyiratokat az elvárásoknak megfelelően tudnánk
tárolni. Jelenleg a Tiszavasvári Rendőrkapitányság egyik irodájában kaptunk egy
számítógépet, amin dolgozunk, továbbá a polgármesteri hivataltól szintén számítógépet és
nyomtatót kaptunk, valamint az iratoknak ideiglenes elhelyezési lehetőséget.

Tiszavasvári, 2018. február 05.

Bakti Péter
mezei őrszolgálat vezető
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Tárgy (18.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság felhasználási
ütemezési tervének jóváhagyásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Ráduly Zsolt képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület 8 fővel továbbra is
határozatképes maradt.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2018.(II.15) Kt. sz.
határozata
A polgármester 2018. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1)
– (4) bekezdéseiben foglaltak alapján dr. Fülöp Erik főállású polgármester 2018. évi (65 nap)
szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Határidő: esedékességkor

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

Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

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 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta „a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről” szóló tájékoztatót.

Tárgy (20.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és
éves nyitvatartási rendjének módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Hajdú Imre köztisztviselő

Hozzászólások:
Badics Ildikó jegyző:
Elmondta, hogy egy elírás történt az előző testületi ülésen megszavazott előterjesztésben, és
azért került most újra sor ennek a tárgyalására és az előző hatályon kívül helyezésére.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
39/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében „A Tiszavasvári
Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének módosításáról” szóló
előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjét, az
alábbiak szerint módosítja:
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Heti nyitvatartási rend:
Óvoda
Minimanó Óvoda Vasvári P. u. 67/a
Lurkó-kuckó Óvoda Egység u. 4/F-G
Fülemüle Zöld Óvoda Ifjúság u. 8.
Varázsceruza Óvoda Gombás A. 8.B.

Nyitva tartás
hétfőtől péntekig
18. 00 óráig
hétfőtől péntekig
18. 00 óráig
hétfőtől péntekig
18. 00 óráig
hétfőtől péntekig
18. 00 óráig

naponta 6.00. órától –
naponta 6.00. órától –
naponta 6.00. órától –
naponta 6.00. órától –

Az éves nyitvatartási rend:
A nyári nyitva tartás tervezett időpontjai 2018. 06.18. – 2018. 08.31.-ig:
2018.06.18. - 2018.07.06. - Fülemüle Zöld Óvoda tart nyitva
2018.07.09. - 2018.07.27. – Minimanó Óvoda tart nyitva
2018. 07.30. – 2018. 08. 17. Varázsceruza Óvoda tart nyitva
2018. 08. 20. – 2018. 08.31. Lurkó- kuckó Óvoda tart nyitva.
2. Az 1. pontjában foglalt döntésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 15/2018 (I.25.) Kt.
számú határozatot.
3. Felkéri a polgármestert, hogy fentiekről tájékoztassa az intézmény vezetőjét a további
szükséges intézkedések megtétele céljából.
Határidő: azonnal

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

Előterjesztés a szakmai és pénzügyi beszámolóról a Központi
Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megköszönte a részletes beszámolót és a munkáját Dr. Rojkó Lászlónak. Sok pozitív
visszajelzést kapott a Központi Orvosi Ügyelettel kapcsolatban.
Ráduly Zsolt visszatért az ülésterembe, így a testület 9 fővel továbbra is határozatképes.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Véleménye szerint és a betegek visszajelzései alapján sem tartja annyira pozitívnak az
ügyeletet, mint a Dr. Fülöp Erik polgármester. A beszámolóval kapcsolatban megjegyezte,
hogy papíron van 5 orvos, 5 szakasszisztent és gépkocsivezető, viszont tény, hogy sokszor
egyetlen egy orvos ügyeli végig a hétvégét. A másik, hogy hétköznap délután már 16 órától
működne az ügyelet, de akkor még rendes háziorvosi rendelések zajlanak. Az ügyelet majd
csak 18 órától indul el. Felhívta a figyelmet arra, hogy elég sok a helyesírási hiba a
beszámolóban. Kérdésként vetette fel, hogyha mindenki alvállalkozóként dolgozik, akkor mi
az egyéb bérköltség a kiszolgáló személyzetnél?
Császár József Sándor képviselő:
Megköszönte Dr. Rojkó Lászlónak az áldozatos munkáját, amit az ügyeletért tett. Emlékszik
arra az időszakra, amikor még állandó probléma volt az orvosi ügyelettel. Állandó reklamáció
érkezett a lakosoktól. Amikor ezt vállalkozási szintre tették, egyetlen egy orvos sem
jelentkezett, kivéve doktor úr. Úgy véli anyagilag is szinte a legolcsóbb Tiszavasvári ügyelete.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Visszatérve Bakné Répási Ágnes képviselő reflektálására, úgy emlékszik, hogy azt mondta,
hogy összességében pozitív visszajelzéseket kapnak az ügyelettel kapcsolatban, de persze
vannak negatívak is. Ami negatív kritika érkezik, azt megvizsgálják. Viszont úgy gondolja,
hogy a váltás előtt sokkal több negatív visszajelzés volt az ügyelettel kapcsolatban.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Bakné Répási Ágnes képviselőtől azt kérte, hogy amennyiben tapasztal hibákat, azokat
konkrétan nevezze meg, és akkor megpróbálnak rajta segíteni.
Dr. Rojkó László képviselő:
Úgy gondolja, Bakné Répási Ágnes képviselő asszony elferdíti a dolgokat. Most 2.500 Ft-ot
fizetnek egy orvosnak, 1.100 Ft-ot egy asszisztensnek. Sokkal többet tesz bele anyagilag,
mint, amit kivesz. Mostmár nincsenek lopások, csúsztatások, mint azelőtt.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Visszautasítja Dr. Rojkó László képviselő által elmondottakat. Régen megjelent a Városi
Hírmondóban, hogy mikor ki az ügyeletes orvos. A városlakóknak lenne rá igényük, hogy ez
ismét benne legyen az újságban.
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Dr. Fülöp Erik polgármester:
Olyan orvosok vannak, akik elvállalják. Összességében nézve Magyarországon hány olyan
háziorvosi körzet van, ami évek óta betöltetlen? Nem gondolja úgy, hogy teljesen jogosak a
negatív észrevételek az ügyelettel kapcsolatban.
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 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
Szakmai és pénzügyi beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szakmai és pénzügyi beszámoló a
Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1. Elfogadja a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi
beszámolóját a Tiszavasvári Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről, a
határozat 1. mellékletét képező tartalommal.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a ROJKO-MED Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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1. melléklet a 40/2018. (II.15.) Kt. számú határozathoz
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Tárgy (16.np.):

Egyebek

Ráduly Zsolt képviselő:
Megkérdezte, hogy a Sportcsarnok hátsó bevezető útja mikor lesz járható állapotban?
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az alapvető problémát ott látja, hogy ami 25 évig jól működött, most nem működik. A Szakközép
Iskola felől lehetett megközelíteni a Sportcsarnokot. Született egy olyan döntés, ami ezt
megszüntette, ezért kellett megnyitni a hátsó útszakaszt. Az Önkormányzat próbálkozott
megoldásokkal, egyrészről be akarták rakni a nyertes útfelújításos pályázatba, de sajnos oda nem
férhetett be. Utána be akarták adni a TAO pályázattal, a Sportcsarnok felújítással és parkoló
kialakítással, de az utolsó pillanatban kikerült abból is. Nagyon sok visszajelzés érkezett már ezzel
kapcsolatban.
Császár József Sándor képviselő:
A költségvetési hiányt növelve folyamatosan követelne a képviselők egy része, de ezt nem veszik
észre. Visszatérve a költségvetési rendeletnél, Ráduly Zsolt képviselő által felvetett kérdésre,
miszerint hova kerül a mezőgazdaságban a megtermelt nyereség, közölte, most is fejlesztenek, pl
szociális blokkokat alakítanak ki a Sopron úti telephelyen, fűtés felújítás és további fejlesztésekre
lesz beforgatva a nyereség.
Ráduly Zsolt képviselő:
A csarnok útjára visszatérve, az már tavaly is ugyan ilyen rossz állapotban volt. Annak idején
közmunkában lett megcsinálva.
Badics Ildikó jegyző:
Előző testületi ülésen már volt szó a tanuszodáról, és ha az ott fog készülni, akkor hamar tönkre fog
menni újra az út.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Felvetette, hogy a kommunális hulladékszállítással még mindig problémák vannak a városban.
Sokan panaszkodnak, hogy dobálják a kukákat, egyik ház elől elviszik, másik elől nem. A
körzetváltozásokról sokan nem értesültek.
Badics Ildikó jegyző:
A honlapra is felkerült és a Vasvári Hírmondóban is megjelent a tájékoztatás.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Beszéltek már erről többször is, és ha van konkrét panasz, akkor azt meg tudják írni, hogy ezt
tapasztalták. De az általánosságban közölt bejelentésekkel nem tudnak elérni semmit.
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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