TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2019. július 25-én
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 262-296.
rendeletei: 25.

NAPIRENDEK
1. Előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 azonosítószámú pályázat megvalósításáról.
2.Előterjesztés a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programra benyújtott nyertes
pályázatokról.
3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.
(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
4. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásának
teljeskörű pénzügyi átvilágításának elrendeléséről.
5. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb
vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.
6. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési év
működéséről szóló beszámolóról, szakmai tevékenységéről, a 2019/2020-as nevelési év
előkészületeiről.
7. Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2018/2019 tanévben végzett szakmai
tevékenységéről szóló beszámolóról.
8. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének
betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.
9. Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a fogyatékos személyek otthonára
vonatkozó 2019. évi támogatási szerződések utólagos jóváhagyásáról.
10. Előterjesztés a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződésről.
11. Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladatellátási szerződésről.
12.Előterjesztés
a
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028
azonosítószámú
pályázat
„Találkozások tere kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről és új eljárás
lefolytatásáról.
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13. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. általános célú átvilágításának eredménye,
intézkedési tervének elfogadása.
14. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. köztemetőben végzett 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolójáról.
15. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat
ellátási szerződés keretében végzett 2018. évi tevékenységéről.
16. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.-vel a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti
irodák használatára kötött használati szerződés módosításáról.
17.Előterjesztés a Tiszavasvári-Szorgalmatos Szennyvíz-Közmű
megszüntetéséről és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal előtti képviseletéről.

Tulajdonközösség

18. Előterjesztés a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás módosításáról.
19. Előterjesztés a közterületek elnevezésére irányuló törvényességi felhívásról.
20. Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi munkájáról
szóló beszámolóról.
21. Tájékoztató a polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről.
22. Előterjesztés TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú „Komplex energetikai
fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásnak eredményéről
23. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai
fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási
szerződések módosításáról.
24. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolóról.
25. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadása népkonyha szolgáltatás megvalósítása
céljából.
26. Előterjesztés az „Illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban” című pályázat
vállalkozási szerződéseiről.
27. Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról.
28. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
29. Előterjesztés a „Pethe Ferenc” Kitüntető Díj odaítéléséről.
30. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 6. I/1. sz. alatti bérlakás Nyíregyházi Tankerületi
Központ részére történő bérbeadásáról.
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31. Előterjesztés a tiszavasvári 1044/8 és 1043 helyrajzi számú ingatlanok adásvételére kötött
adásvételi szerződés jóváhagyásáról.
32. Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérlő kijelöléséről.
33. Előterjesztés önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról.

Készítette: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2019. július 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
nyílt üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

Szőke Zoltán polgármester, képviselő, Ráduly Zsolt alpolgármester, Szabó
Krisztián alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balogh Sándor, Császár
József Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Munkácsi
Mihály és Sipos Ibolya képviselők.

Távol maradt:

Balázsi Csilla és Dr. Rojkó László képviselők.

Meghívottként részt vettek: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza
Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna
osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető-helyettes, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Gulyásné
Gáll Anita, dr. Zombori Judit köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Palló Tamás
köztisztviselő, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Központ vezetője, a KEF
elnöke, Huri-Szabó Szilvia a Városi Kincstár vezetője, Moravszki Zsoltné a Tiszavasvári
Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Kerekesné Lévai Erika a Magiszter Alapítványi
Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszavasvári Tagintézményének vezetője és dr. Groncsák Andrea a Tiva-szolg Kft.
ügyvezetője.
Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője,
Czirjákné Szabó Erika a Városi Kincstár gazdasági vezetője, Kulcsár Sándorné a Magiszter
Alapítványi Óvoda vezetője, Dr. Rojkó László háziorvos és Pozsgai Zsuzsánna Erzsébet a
Nyírségi Szociális Centrum fenntartó képviselője.
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett
Szőke Zoltán polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet és a megjelent vendégeket,
majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a
megválasztott 11 képviselőből (1 fő polgármesterként és képviselőként egyaránt) 9 fő
képviselő volt jelen. Javasolta, hogy nyílt ülés keretein belül „Egyebek” napirendi pontként
vegye fel a testület napirendjére a „TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú „Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásnak
eredményéről, a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai
fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási
szerződések módosításáról, a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolóról, továbbá önkormányzati ingatlan bérbeadása népkonyha
szolgáltatás megvalósítása céljából, az „Illegális hulladéklerakók felszámolása
Tiszavasváriban” című pályázat vállalkozási szerződéseiről, valamint a „Zöld városközpont
kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról
szóló előterjesztéseket, majd zárt ülés keretein belül javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy
„Egyebek” napirendi pontként vegye fel a testület napirendjére az „önkormányzati
képviselőre vonatkozó tájékoztatásról” szóló előterjesztést. Továbbá kérte, hogy a
költségvetési rendelet megtárgyalása előtt a „KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 azonosítószámú
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pályázat megvalósításáról” szóló 10. napirendi pontot, majd a „Terület-és Településfejlesztési
Operatív Programra benyújtott nyertes pályázatokról” szóló 11. napirendi pontot tárgyalja
elsőként a testület. Ezen napirendi pontok megtárgyalását követően kérte, hogy a meghirdetett
sorrendben haladjanak tovább. Végezetül kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó
napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött
napirendi pontok tárgyalását a javasolt kiegészítéssel szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és a következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
262/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A 2019. július 25. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. július 25. napján
megtartott rendes ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza:
A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1. Előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 azonosítószámú pályázat megvalósításáról.
2.Előterjesztés a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programra benyújtott nyertes
pályázatokról.
3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.
(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
4. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásának
teljeskörű pénzügyi átvilágításának elrendeléséről.
5. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb
vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.
6. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési év
működéséről szóló beszámolóról, szakmai tevékenységéről, a 2019/2020-as nevelési év
előkészületeiről.
7. Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2018/2019 tanévben végzett szakmai
tevékenységéről szóló beszámolóról.
8. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének
betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.
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9. Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a fogyatékos személyek otthonára
vonatkozó 2019. évi támogatási szerződések utólagos jóváhagyásáról.
10. Előterjesztés a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződésről.
11. Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladatellátási szerződésről.
12.Előterjesztés
a
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028
azonosítószámú
pályázat
„Találkozások tere kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről és új eljárás
lefolytatásáról.
13. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. általános célú átvilágításának eredménye,
intézkedési tervének elfogadása.
14. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. köztemetőben végzett 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolójáról.
15. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat
ellátási szerződés keretében végzett 2018. évi tevékenységéről.
16. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.-vel a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti
irodák használatára kötött használati szerződés módosításáról.
17.Előterjesztés a Tiszavasvári-Szorgalmatos Szennyvíz-Közmű
megszüntetéséről és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal előtti képviseletéről.

Tulajdonközösség

18. Előterjesztés a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás módosításáról.
19. Előterjesztés a közterületek elnevezésére irányuló törvényességi felhívásról.
20. Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi munkájáról
szóló beszámolóról.
21. Tájékoztató a polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről.
22. Előterjesztés TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú „Komplex energetikai
fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásnak eredményéről
23. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai
fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási
szerződések módosításáról.
24. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolóról.
25. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadása népkonyha szolgáltatás megvalósítása
céljából.
26. Előterjesztés az „Illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban” című pályázat
vállalkozási szerződéseiről.
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27. Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról.
28. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
29. Előterjesztés a „Pethe Ferenc” Kitüntető Díj odaítéléséről.
30. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 6. I/1. sz. alatti bérlakás Nyíregyházi Tankerületi
Központ részére történő bérbeadásáról.
31. Előterjesztés a tiszavasvári 1044/8 és 1043 helyrajzi számú ingatlanok adásvételére kötött
adásvételi szerződés jóváhagyásáról.
32. Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérlő kijelöléséről.
33. Előterjesztés önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tájékoztatásként elmondta, hogy a két ülés közötti munkájáról szóló beszámolót az SZMSZnek megfelelően e-mail-en fogja megkapni a testület és a városi honlapon is megtekinthető
lesz. A két képviselő-testületi ülés között átruházott hatáskörben hozott költségvetést érintő
döntéseit szintén elektronikus úton küldi meg.
Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a KEHOP-1.2.1-18-2018-00048
pályázat megvalósításáról.
Szőke Zoltán polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

azonosítószámú

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése:
Megjegyezte, hogy néhány mondatban szeretné ismertetni az előterjesztés és a pályázat
tartalmát. Az éghajlatváltozás napjainkban mindenhol jelentős problémát okoz. Eddig
elsősorban a megyeszékhelyeken készültek el klímastratégiák, azonban ennek a pályázatnak
köszönhetően az egyes települési önkormányzatok is lehetőséget kapnak arra, hogy állami
támogatásból készítsék el a saját stratégiájukat. A pályázatot 2018 májusában adták be,
igyekezve kihasználni az igényelhető 20 millió Ft-os támogatást. Maga a dokumentum 2
millió Ft-tal szerepel a költségvetésben, a többi összegből különféle települési akciókat,
játékos foglalkozásokat a gyermekek számára, valamint előadásokat, fórumokat,
kirándulásokat, médiakampányokat tudnak megvalósítani. Emellett szakkörök szervezésére is
sor kerül és több, ismeretterjesztést célzó kiadványt is meg tudnak jelentetni. Egyrészt a
hagyományos éves programokon, másrészt a kifejezetten erre a pályázatra épülő
rendezvényeken kerül a program bemutatásra.
Bizottsági vélemény:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólás:
Szőke Zoltán polgármester:
Megjegyezte, hogy a klímaváltozás kapcsán egyre többen szólnak azért, hogy lépéseket kell
tenni minden területen. Úgy véli, hogy ez a pályázati lehetőség is alkalmas arra, hogy a helyi
lakosokat megszólítsák és felhívják a figyelmüket a környezetük védelmére. Elmondta még,
hogy ez is egy „mentett” pályázat, mert az utóbbi idők munkájának az eredménye az, hogy
sikerült nyertes pályázattá tenni és idehozni Tiszavasváriba.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
263/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 azonosítószámú pályázat megvalósításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.

Kifejezi szándékát, hogy a KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 azonosítószámú, „Helyi
klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
megvalósítása Tiszavasváriban” című pályázat megvalósításához megítélt 19.027.694 Ft
összegű támogatást igénybe veszi, és a pályázatot megvalósítja.

2.

A pályázat megvalósításához önkormányzati saját erőt nem biztosít, mivel annak
támogatási intenzitása 100%.

3.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat megvalósításával kapcsolatos
intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programra
benyújtott nyertes pályázatokról.
Szőke Zoltán polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése:
A nyertes pályázattal kapcsolatban röviden elmondta, hogy a TOP programjaira még 2016ban kezdett el az önkormányzat pályázatokat benyújtani. Több ezek közül időközben
megvalósult, más pályázatok elbírálása viszont rendkívüli módon elhúzódott. Egyik ezek
közül a „Zöld Város kialakítása” projekt, melyet először 2016 májusában nyújtottak be. Az
első körös elbírálásban nem kapott támogatást, ezért 2017 szeptemberében közel 200 millió
Ft-tal csökkentett összeggel nyújtották azt be újra. Idén júniusban értesültek a pályázat
nyertességéről. Mivel az eredeti pályázat benyújtása óta több, mint 3 év telt el, ezért annak
több olyan eleme van, ami vagy megvalósult, vagy új igények merültek fel azzal
kapcsolatban. A Vágóhíd utca egy szakasza tavalyi év során felújításra került, ugyanakkor a
Városi Piac melletti parkoló továbbra is szükséges. Csökkentett támogatást kaptak magának a
Piacnak a felújítására, de a Találkozások Háza felújítása esetében is időközben más igények
merültek fel. Szükséges emiatt a pályázat átdolgozása, az árak emelkedése és a rendelkezésre
álló rövidebb időtartam miatt is, mivel a projektet 2022 decemberéig be kell fejezni. Az
infrastrukturális elemek mellett számos rendezvény megvalósítása is a projekt része, melyeket
szintén szűkös határidővel kell megvalósítani. A másik nyertes projekt a „Komplex
felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén” című, melyet szintén
még 2016-ban adtak be. Pályáztak egy infrastrukturális elemeket tartalmazó projektre is,
melyből a helyi utcák, bérlakások és közösségi ház felújítása, játszótér kialakítása valósult
volna meg, sajnos ez azonban nem kapott támogatást. Ugyanakkor egy 5 tagból álló
konzorcium nyújtott be kérelmet egy közösségformáló komplex programra, melyen mintegy
140 millió Ft-ot sikerült elnyerniük. Elsősorban szociális munkások, közösségfejlesztő
szakemberek foglalkoztatása valósul meg, bizonyos mértékű eszközbeszerzés mellett. A
program befejezését 2021 szeptemberére tervezi az önkormányzat.
Bizottsági vélemény:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Szőke Zoltán polgármester:
Megjegyezte, hogy ez a pályázat is fontos Tiszavasvári számára. Az első a „Zöld város” még,
hogy ha csökkentett tartalommal is, de közel 370 millió forintos fejlesztést jelent a városnak,
ami a jövőre nézve költségvetési könnyebbséget is hoz majd az önkormányzat számára.
Folyamatban vannak az egyeztetések, területbejárások, épület állagának felmérése azon okból
kifolyólag, hogy sok minden változott az elmúlt 2-3 esztendőben és ezen változások okán a
műszaki tartalmat néhány vonatkozásban változtatni szükséges. Természetesen ragaszkodna
ahhoz az eredeti elképzeléshez, ami az előterjesztésben is leírásra került, de mint ahogy
elhangzott a Vágóhíd utca egy része már felújításra került. Tehát ami már megvalósult, azt
nem fogják még egyszer újra aszfaltoztatni, mert felesleges, hanem akkor más városrész
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megújításában fognak gondolkodni. A Komplex felzárkóztató is egy fontos projekt. Jobb lett
volna, hogy ha az infrastruktúra fejlesztésre is lenne lehetőség, de erre most kicsi esély van.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán 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 TESTÜLETE
264/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat megvalósításáról, a
támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Kifejezi szándékát, hogy a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú, „Zöld
városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat megvalósításához megítélt
369.968.656 Ft összegű támogatást igénybe veszi, és a beruházást megvalósítja.
2. A pályázat megvalósításához önkormányzati saját erőt nem biztosít, mivel annak
támogatási intenzitása 100%.
3. A polgármester által aláírt támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor
polgármester
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Felelős:

Szőke

Zoltán
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.
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
265/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 azonosítószámú pályázat megvalósításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Kifejezi szándékát, hogy a TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 azonosítószámú, „Komplex
felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén” című pályázat
megvalósításához Tiszavasvári Város Önkormányzata esetében megítélt 47.287.310 Ft
összegű, a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ esetében megítélt
69.613.780 Ft összegű támogatást igénybe veszi, és a beruházást megvalósítja.
2. A pályázat megvalósításához önkormányzati saját erőt nem biztosít, mivel annak
támogatási intenzitása 100%.
Határidő: 1. 2. pont esetében azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés és a konzorciumi megállapodás
aláírására.
4. Felkéri a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét a
konzorciumi megállapodás aláírására.
5. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést és a konzorciumi megállapodást
terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 3-5. pontok esetében esedékességkor
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Felelős:Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
Szőke Zoltán polgármester
Köblös Máté osztályvezető-helyettes

Köblös Máté témafelelős szóbeli kiegészítése:
Röviden elmondta, hogy a „Komplex energetikai fejlesztés Tiszavasváriban” projekt
keretében megvalósuló beruházás egy része építési engedély köteles és ezáltal a fordított ÁFA
szabályait kell rá alkalmazni és emiatt szükséges a beruházási célú előzetesen felszámított
ÁFA előirányzatát 23.353.056 forinttal csökkenteni, és ugyanezen összeggel a fizetendő ÁFA
előirányzatát megnövelni. Ez a rendelet-tervezet 1. paragrafusát annyiban érintené, hogy a
működési hiány ezzel az összeggel nő, így 26.371.790 forintra módosulna, míg a felhalmozási
hiány ugyanezen összeggel csökken és így 351.308.419 forintra módosulna, valamint a 3.
paragrafusban feltüntetésre kerül még a 8.2. melléklet és ezt a kiegészítést a mellékleteken is
át kell majd vezetni.
Bizottsági vélemények:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli
kiegészítéssel együtt.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
25/2019.(VII.26.) önkormányzati
rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján- a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
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Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:
a)
3.254.009.633 Ft költségvetési bevétellel
b)
3.631.689.842 Ft költségvetési kiadással
c)
377.680.209 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
ca)
26.371.790 Ft működési hiánnyal
cb)
351.308.419 Ft felhalmozási hiánnyal
d)
536.537.041 Ft finanszírozási bevétellel
e)
158.856.832 Ft finanszírozási kiadással
f)
377.680.209 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
fa)
325.363.603 Ft működési többlettel
fb)
52.316.606 Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.
2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
h) Az önkormányzat a kiadások között 4.528.126 Ft általános, 59.512.460. Ft céltartalékot
állapít meg.
3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.)
önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6, 7, 8.2, 8.4, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.3,
9.3, 9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 10, és a 11, melléklete helyébe e
rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
29. melléklete, az 1. táj, 4. táj, 5.táj, és a 7. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 30, 31, 32. és
33. melléklete lép és kiegészül a 8.5 és 8.6 mellékletekkel, melyek ennek a rendeletnek a 11
és 12. melléklete.
4.§ Ez a rendelet 2019. július 29-én lép hatályba.
Tiszavasvári, 2019. július 25.
Szőke Zoltán
polgármester

Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2019. július 26.
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2019.(VII.26.)
önkormányzati rendelethez

Általános indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak
szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás
1. §-hoz
A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a
költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet
szerinti módosult összegeit mutatja be.
2. §-hoz
A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.
3. §-hoz
A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékletekre tesz javaslatot.
4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ gazdálkodásának teljeskörű pénzügyi átvilágításának
elrendeléséről.
Szőke Zoltán polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólás:
Szőke Zoltán polgármester:
Röviden elmondta, hogy az előterjesztésben bemutatásra került, hogy mi indokolja az
átvilágításnak az elrendelését. Hosszú ideje húzódó folyamatról van szó, mert 2017.
márciusában már érkeztek jelzések a problémákkal kapcsolatban, majd 2018-ban szintén
folytatódott. 2018. novemberében hívta fel az önkormányzat a Kornisné Központ vezetőjének
a figyelmét, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kötelezettségvállalások és egyéb szabályok
betartására és amennyiben ez nem valósul meg, akkor az önkormányzat szigorúbb szankciók
alkalmazását fogja kezdeményezni. 2019. évben is továbbra is érkeztek jelzések a Városi
Kincstár részéről a Kornsiné Központ gazdálkodását illetően, és a 2019. évi belső ellenőrzési
terv alapján történt egy ellenőrzés az intézménynél, ahol az a javaslat érkezett, hogy
végezzenek egy teljeskörű pénzügyi átvilágítást a 2017. január 01. és 2019. június 30. közötti
időszakra vonatkozóan. Úgy véli, hogy az előzményeket ismerve az ellenőrzésre szükség van,
melyet a bizottságok is alátámasztottak.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra.
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
266/2019. (VII. 25.) Kt. számú
határozata
A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásának teljeskörű
pénzügyi átvilágításának elrendeléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kornisné Liptay Elza Szociális
és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásának teljeskörű pénzügyi átvilágításának
elrendeléséről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1.
Úgy dönt, hogy elrendeli a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. képviseli: Nácsáné dr. Kalán
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Eszter Hajnalka intézményvezető) gazdálkodásának 2017. január 01. és 2019. június 30.
közötti időszakra vonatkozó teljeskörű pénzügyi átvilágítását.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2.1 Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat elvégzésére kérjen be
árajánlatokat, majd kösse meg a megbízási szerződést.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2.2 Felkéri a polgármestert, hogy az átvilágítás eredményéről tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2.3 Felkéri a polgármestert, hogy a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ intézményvezetőjét, illetve a Tiszavasvári Városi Kincstár igazgatóját jelen
határozatról tájékoztassa.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
a
Tiszavasvári
Egyesített
Óvodai
Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó
pályázat kiírásáról.
Szőke Zoltán polgármester
dr. Zombori Judit köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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

267/2019.(VII.25.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Tiszavasvári
Egyesített Óvodai Intézmény (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.) vezetésére, magasabb
vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján,
a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu), az Oktatási és Kulturális Közlönyben, Tiszavasvári Város
honlapján és a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján gondoskodjon a pályázati
felhívás közzétételéről.
Határidő: azonnal

Felelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
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267/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat melléklete

1. sz. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet
a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás betöltésére
Munkáltató: Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
(Munkáltatói jogkör gyakorló – ha a magasabb vezetői beosztással történő megbízáshoz
közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges - kinevezési jogkör gyakorló: Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete; Képviseli: Tiszavasvári Város polgármestere)
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartamra
szól.
Betöltendő közalkalmazotti munkakör: óvodapedagógus
Magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2019. november 1.
Magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2024. október 31.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységének irányítása, az intézményegységek (Fülemüle Természetvédő
Óvoda, Minimanó Óvoda, Lurkó-Kuckó Óvoda, Varázsceruza Óvoda) munkájának koordinálása,
jogszerű működésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, pedagógiai, igazgatási,
személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a
fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra
megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.

108

Pályázati feltétel:
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az
Nkt. 3. számú mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat;
magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
cselekvőképesség;
18. életév betöltése
büntetlen előélet; és annak igazolása, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja
szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és
(2e) bekezdésben foglalt kizáró okok; és nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
A Kjt.41.§ (1) és (2) bekezdéseinek való megfelelés;
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 67.§ (2)
bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn;
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
1-3 év hasonló munkakörben szerzett vezetői gyakorlat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes fényképes szakmai önéletrajz;
az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is részletező program;
végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata;
előnyt igazoló iratok másolatai, amennyiben azzal a pályázó rendelkezik;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt,
hogy nem áll Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele
szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint
emellett tanúsítja, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt;
nyilatkozat arról, hogy a – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt
ülés megtartását, illetve nyilvános ülés esetén a személyes adatainak zártan történő
kezelését;
a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak
megismerhetik;
nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez;
nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;
nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv.
67.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn;
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a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt;
nyilatkozat arról, hogy a pályázó magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
státusszal rendelkezik;
nyilatkozat/hozzájárulás arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes
vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól,
az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén –a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján – 3
hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. november 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
nyújt, a 42/520-500 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város
Önkormányzatának Képviselő testülete címére történő megküldésével (4440. Tiszavasvári,
Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: TPH/5907-10/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Képviselő-testület az általa felkért, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakértői bizottság írásbeli véleményezését követő
első ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azon pályázót,
akinek a pályázata érvénytelen (különösen: aki a pályázat részeként benyújtandó
dokumentumokat nem csatolja vagy hiányosan csatolja, aki határidőn túl nyújtja be, a
hatósági erkölcsi bizonyítvány nem a feltüntetett jogszabályi hivatkozás által lett beadva, aki
nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát). A pályázat kiírója fenntartja a
jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok esetén is indoklás nélkül
eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt
magára nézve kötelezőnek elfogad.
Az érvénytelen pályázatot benyújtókat, valamint a nem nyertes pályázókat e-mailben
értesítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő első képviselőtestületi ülés, legkésőbb 2019. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny – szerkesztőség által meghatározott időpont
Tiszavasvári Város Honlapja – 2019. július 29.
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztés- 2019. július 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon
szerezhet.
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.
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

268/2019.(VII.25.) Kt. sz.
határozata
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján dönt arról, hogy
1. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
ellátására benyújtott pályázatok véleményezésére háromtagú eseti bizottságot hoz létre.
Az eseti bizottság feladatainak ellátásával:
Kolláthné Pere Éva közoktatási szakértőt (mint külső szakértőt)
Gazdagné dr. Tóth Mariannát, a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és
Jogi Osztály osztályvezetőjét,
Bakné Répási Ágnest, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális
és Humán Bizottságának elnökét bízza meg.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2. Felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban
juttassák el Tiszavasvári Város Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli véleményének
polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (6.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018/2019-es
nevelési év működéséről szóló beszámolóról, szakmai tevékenységéről, a
2019/2020-as nevelési év előkészületeiről.
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület
számára.
Hozzászólások:
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megjegyezte, hogy már a bizottsági ülésen is elmondta, hogy egy nagyon részletes szakmai
beszámolót kaptak, mely betekintést ad az óvoda életébe. Mindezek után megköszönte a vetőség és
a dolgozók munkáját a további munkához kitartást és sikereket kívánt.
Ráduly Zsolt alpolgármester:
Megköszönte az óvoda és az iskola kiváló együttműködését. Majd elmondta, hogy az óvodai
intézmény műszakilag nagyon rossz állapotban van, ezért ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ezt a
problémát a jövőben megpróbálják orvosolni. A vezetőt pedig arra kérte, hogy figyelje a pályázati
kiírásokat eszközbeszerzésre vonatkozóan.
Szőke Zoltán polgármester:
Kiegészítésként elmondta, hogy a lehetőségekhez mérten, amiben lehet az önkormányzat és a
polgármesteri hivatal dolgozói is segítenek és együttműködnek, támogatják az intézményt a
felújításokban, fejlesztésekben. Majd elmondta, hogy most valósul meg egy energetikai fejlesztés,
egy csoportszoba nyílászáró cseréje a varázsceruza óvodában és pályázatot nyújtottak be a bűdi
óvoda felújításának vonatkozásában, valamint favágásban és mosógép beszerzésében is partnerek
voltak. Végezetül kérte, hogy a jövőben figyeljék a pályázati lehetőségeket, majd megköszönte a
szakmai munkát és kérte, hogy a jó kapcsolat és együttműködés továbbra is maradjon fenn az
önkormányzat és az óvoda között.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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
269/2019. (VII. 25.) Kt. számú
határozata
Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési év működéséről,
szakmai tevékenységéről, a 2019/2020-as nevelési év előkészületeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
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1.

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési év működéséről,
szakmai tevékenységéről, a 2019/2020-as nevelési év előkészületeiről szóló szakmai
beszámolóját megtárgyalta és elfogadja, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2.

felkéri az alpolgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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269/2019.(VII.25.) Kt. sz. határozat melléklete

BESZÁMOLÓ
a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
OM: 033140
2018/2019 nevelési év működéséről,
szakmai tevékenységéről,
a 2019/2020 nevelési év előkészületeiről

Készítette:

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

Moravszki Zsoltné
intézményvezető
2019. július 16.
„A korai nevelés a legfontosabb,
amit az ember gyerekként lát,
az segíti egész életében, hogy jó felé orientálódjék”.
( Brunszvik Teréz )
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I. Beszámoló a 2018/2019 nevelési év működéséről ( 2018.09.01-2019.08.31.)
Jogszabályi háttér
Az intézmény éves beszámolójának törvényi, jogszabályi háttere:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanévenként legfeljebb egy
alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon
beszámoljon. A beszámolót meghatározó jogszabályok:
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI -rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
- 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról (továbbiakban
Alapprogram)
- 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 48/2012.(XII.12.) EMMI-rendelet a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat

ellátó

intézményekről

és

a

pedagógiai-szakmai

szolgáltatásokban

való

közreműködés feltételeiről
- 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
- 15/2013.(II.26.) EMMI –rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
- 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve
és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról
- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről
- Az emberi erőforrások minisztere 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelete a nevelési -oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet módosításáról
- Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő Testületének határozata
- A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Alapító Okirata
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- a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény ÉKA Pedagógiai Programja
- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
- az intézmény Házirendje
- az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzók
- 2018-2019. nevelési év munkaterve
- az óvodapedagógusok éves beszámolói, értékelései
-vezető-helyettesi beszámolók
-munkaközösség vezetői beszámolók
-gyermekvédelmi beszámoló
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára
- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
Helyzetelemzés
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény hatályos alapító okirata alapján szakmailag önálló jogi
személy, bankszámlával önállóan rendelkező, önállóan működő, nem önállóan gazdálkodó helyi
költségvetési szerv. Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata
szerint a Városi Kincstár látja el 2007. július 01.-jétől.
Az óvodában a napi háromszori étkezést ( tízórai, ebéd, uzsonna ) 2019. június 12-től a TIVASzolg. Nonprofit Kft. biztosítja a gyermekek, dolgozók számára.
A 2018/2019 nevelési évben intézményünk négy telephelyen 15 óvodai csoporttal, 355 férőhellyel
működött a fenntartó határozata alapján.
Óvodánkénti megoszlásban:
Óvoda
neve

Férőhely / Működő csoportok
fő
száma

2018.10.01.statisztikai 2019.05.31. a beírt
adatok alapján
gyermekek száma / fő
gyermekek száma / fő

Fülemüle
Zöld
Óvoda

140

6

150

150

Minimanó 90
Óvoda

4

92

96

Varázsceru 75
za Óvoda

3

76

77

Lurkókuckó
Óvoda

2

52

49

50

Összesen: 355
15
370
Engedélyezett csoportok száma a 2018/2019. nevelési évben: 15
Átlaglétszám: 24 fő
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372

A gyermekek létszámában nagy változás a nevelési év végére nem történt.
ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK, MELYEK MEGALAPOZZÁK A 2018-2019 ÉVES
MUNKATERV ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A
BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉT
Ssz
.

A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai

Mutató
2018.10.01.

Mutató
2019.05.31

Mutató várható
2019.09.01.

Gyermeklétszám adatok
1.

A 2018. szeptember 1-től új
felvételt nyert gyermekek száma

100

2.

Elutasított gyermekek létszáma

0

0

3.

Összesen beírt gyermekek száma
2018. szeptember 1-én

369

371

4.

Nemzetiségi nevelésben részt
vevő gyermekek száma

0

0

0

5.

Sajátos nevelési igényű
gyermekek száma

6

9

10

6.

HH gyermekek száma

13

18

16

7.

HHH gyermekek száma

106

103

101

8.

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
gyermekek száma

142

143

145

9.

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

139

140

10.

Olyan családban élő gyermekek
száma, amelyben 3, vagy több
gyermeket nevelnek

49

49

11.

Tartósan beteg gyermek

10

10

12.

Olyan család amelyben tartósan
beteg, vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek

7

7

13.

A nevelésbe vett gyermekek
száma

1

1

14.

SNI gyermekek száma

11

14

7

15.

Veszélyeztetett gyermekek
száma

16.

Anyaotthonban lakó gyermekek
száma

0

0

0
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Ssz
.

A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai

17.

Gyermekét egyedül nevelő szülő
alapellátásos

18.

Mutató
2018.10.01.

Mutató
2019.05.31

22

22

Mutató várható
2019.09.01.

gondozásban

részesülő család
védelembe vétel keretein belüli

19.

gondozásban részesülő család

10

10

20.

Félnapos óvodás gyermekek
száma

0

0

0

21.

Speciális étrendet igénylő
gyermekek száma

10

11

14

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

1/26

1/26

Középső csoport 4-5 év
(csoportok száma/fő összesen)

-

-

3/72

2/45

11/269

12/296

-

173

60

71

8

8

8

5/5/15

5/5/15

5/5/15

Létszámadatok

22.

Nagycsoport 5-6-7 év (csoportok
száma/fő összesen)
Vegyes csoport 3-7 év
(csoportok száma/fő összesen)
23.

Várhatóan, a 2018/2019.
tanévben tankötelessé váló
gyermekek száma

24.

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

Szervezési adatok
25.

Szakmai munkaközösségek
száma

26.

Nyílt ünnepek, hagyományok,
nyílt napok száma nevelési
évenként csoportonként

27.

Tervezett szülői értekezletek
száma

5

5

5

Óvodai szintű:

1

1

1

Csoport szintű:

4

4

4

Nevelés nélküli munkanapok
szám nevelési évenként

5

28.
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Ssz
.

A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai

Mutató
2018.10.01.

Mutató
2019.05.31

Mutató várható
2019.09.01.

29.

Tervezett gyermekprogramok
száma nevelési évenként
óvodánként átlagosan

20

20

30.

Tervezett felnőtt programok
száma nevelési évenként

5

5

Felnőtt létszám adatok
31.

Pedagógusok száma

31

31

31

32.

Pedagógiai munkát segítők
száma

21

21

21

33.

Egyéb alkalmazottak száma

2

2

2

34.

Továbbképzésben résztvevők
száma (beiskolázási tervhez
kapcsolódóan)

0

0

0

35.

Pedagógus önértékeléssel
érintettek száma(összesen)

17

19

36.

Tanfelügyeleti ellenőrzésben
résztvevők száma(összesen)

2fő ( 1 fő
pedagógus, 1
fő int. vez.)

3 fő( 1 fő
pedagógus+1
intézmény+1 fő
int.vez.)

3 fő( 1 fő
pedagógus+1
intézmény+1 fő
int.vez.)

37.

Minősítő vizsgán résztvevő
pedagógusok száma(összesen)

0

0

0

21

22

Minősítési eljárásban résztvevő
pedagógusok száma(összesen)
Személyi feltételek / Humán erőforrás
38.

Engedélyezett álláshelyek száma : 55 fő.

Összesen:
A személyi feltételek

30 fő óvodapedagógus (ebből:4 fő intézményvezető helyettes;)
5 fő pedagógiai asszisztens
15 fő dajka
1 fő óvodatitkár
1 fő gyermekvédelmi felelős
1 fő gondnok
1 fő gyógypedagógus
1 fő intézményvezető
55 fő
a 15 csoport működéséhez nem megfelelőek , 2

fő óvodapedagógus

álláshely 2019.04.01-től nem volt betöltve, ebből jelenleg is csak 1 főé betöltött.
Jelenleg 4 fő óvodapedagógus, 1 fő gondnok nyugdíjazás miatt felmentési idejét tölti, 1 fő dajka
közalkalmazotti jogviszonya 2019. június 30. napjával megszünik, a pályázatok kiírása, elbírálása
folyamatban van.
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A nevelő-oktató munkát 1 fő szociálpedagógus végzettséggel rendelkező gyermekvédelmi felelős,
1 fő óvodatitkár és 1 fő gondnok is segíti.
2019.01.01-től a Fenntartó által biztosítva lett 1 fő gyógypedagógus álláshely, a megnövekedett SNI
gyermekek létszámára való tekintettel, amely jelenleg is még betöltetlen.
Óvodapedagógusaink valamennyien felsőfokú végzettségűek, másik felsőfokú diplomával 5 fő,
szakvizsgával 16 fő rendelkezik:
Végzettség

Minimanó
Óvoda(8)

Lurkó Kuckó
Óvoda(4)

Fülemüle Zöld
Óvoda ( 14 )

Varázsceruza
Óvoda (6)

PED.I.

3

1

4

1

PED.II.

5

2

7

5

Mesterfokozat

-

1

2

-

óvodapedagógus
oklevél

8

4

13

6

tanító oklevél

-

-

-

1

Tanár ( magyar
nyelv és irodalom
szak)

-

-

-

1

Szociálpedagógus
oklevél

-

-

2

-

gyógypedagógus
oklevél

-

-

1

-

1

2

-

2

1

3

1

Játék és szabadidő 1
pedagógia
pedagógus
szakvizsga

-

1

Környezeti nevelő
pedagógus
szakvizsga

-

-

1

Gyermektáncoktató pedagógus
szakvizsga

-

1

közoktatás vezetői
szakvizsga
Differenciáló és
fejlesztő
pedagógus
szakvizsga

Szakvizsgázott
gyógypedagógus
Szociális
szakvizsga –
gyermekvédelmi

1
1

-

-
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szakellátás
B komplex
nyelvvizsga angol

2

B komplex
nyelvvizsga német

1

B komplex
nyelvvizsga
eszperantó

1

Az óvodapedagógusok nevelőtestületben végzik munkájukat, melyben egységes nevelési,
pedagógiai elvek alapján kell dolgozniuk. Cél, hogy minden óvónő saját egyéniségének megtartása
mellett a közösen kialakított és elfogadott célok, feladatok érdekében tevékenykedjen helyi
pedagógiai programunk ( Érzelmi Kötődésen Alapuló Pedagógiai Program) és az Óvodai nevelés
országos alapprogramjának alapelveit szem előtt tartva.
A gyermekcsoportokban 2 óvodapedagógus dolgozik, munkájukat 1 szakképzett dajka és 3
csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens - az intézményben összesen 5 fő - segíti. Az
óvodapedagógusok

heti

váltásban

dolgoznak.

Az

átfedési

időt

a

gyermekek

között

játéktevékenységbe ágyazott élménynyújtásra ( séta, kirándulások, ... ), beszélgetésre, egyéni
bánásmódra, érzelmi nevelésre, megfigyelésre, differenciált és speciális képességfejlesztésre,
tehetséggondozásra fordítják.
Az óvoda nevelőtestületét szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakmai innováció
tekintetében elsődleges szempont, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó és a
kidolgozatlan területeket felvállaló, fejlesztési irányvonalat megjelölő tervszerű, tudatos, célirányos
tevékenységek legyenek a dominánsak.
Nevelőtestületünk többsége több mint 20 éves óvodapedagógusi gyakorlattal rendelkezik. Az öt
évre szóló Továbbképzési programunkban foglaltaknak megfelelően teljesítették továbbképzési
kötelezettségüket. Kihasználjuk az olyan ingyenes képzési lehetőségeket is, amelyek találkoznak az
óvodapedagógusok érdeklődésével, valamint a pedagógusok közül többen saját erőből is vállalják
ismereteik bővítését. A 7 évenkénti kötelezően előírt továbbképzésre való jelentkezés a
nevelőtestület kevesebb mint 50%-át érinti, hiszen életkoruknál fogva a testület több tagja már
mentességet élvez, illetve az elkövetkező néhány éven belül elérik az 55. életévüket, amikor
megszűnik a továbbképzési kötelezettségük, vagy nyugdíjba mehetnek a Nők kedvezményes
öregségi nyugdíját /40 év szolgálati idő/ igénybe véve.
A továbbképzések tervezésénél minden évben lehetőséget biztosítok a nevelő oktató munkát segítők
továbbképzésen, vagy szakmai konferencián való részvételére, mert az ő mentális fejlődésük is
fontos a számomra.
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Mivel az előttünk álló 4-5 évben a nevelőtestület csaknem 50%-a eléri a nők 40 éves
korkedvezményes nyugdíjazásához szükséges foglalkoztatást, így az elkövetkezendő években az
intézményvezetőre a humán erőforrás fejlesztése, pótlása terén nagy felelősség hárul.
Intézményünk évek óta elkötelezett a pedagógusképzés támogatásban. Évente több óvodapedagógus
hallgató is tölti szakmai gyakorlatát óvodáinkban. Együttműködési megállapodás keretében dajka és
pedagógiai asszisztens képzésben résztvevőket is támogatunk gyakorlati kötelezettségük
teljesítésében.
A gyermekek viselkedése, az élethez, óvodához, a pedagógushoz való viszonyulása rohamosan és
tömegesen átalakul, így nekünk pedagógusoknak kell új utakat keresni a nevelőmunka
hatékonysága érdekében.
Nevelőtestületünk kreatív, fogékony az újra, jól alkalmazkodik környezetünkben és az
óvodapedagógiában bekövetkezett változásokhoz.
Munkavégzésüket

az igényesség, az eredményes partneri együttműködés, kölcsönös tisztelet,

gyermekszeretet jellemzi. Pedagógusainak innovatív szellemét mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy a környezetünk sajátosságait figyelembe véve, értékeink megtartásával, hagyományos óvodai
feltételek között több mint két évtizede kidolgoztuk óvodai nevelésünk rendszerét,

az ÉKA

programot ( Érzelmi Kötődésen Alapuló helyi pedagógiai program ), mely több éves gyakorlati
tapasztalatra, elméleti megalapozottságra épül. Fontos eleme a gyermekismeret, önismeret, a
másság elfogadása, a modell értékű környezet.
2006-ban a HEFOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Szabolcs-Szatmár Bereg
megyében projektbe is bekapcsolódtunk a megyei Pedagógiai Intézet felkérésére. 2007. szeptember
1-től az intézményben módszertani segédanyagként alkalmazzuk az óvodai programcsomagot.
A 2018. évi PED.II. pedagógusminősítési eljárásra 1 fő óvodapedagógus jelentkezett, Minősítése
sikeresen zajlott, 2019.01.01.-től PED.II. fokozatba került átsorolásra.
Mesterpedagógus

minősítési eljárásra 4 fő óvodapedagógus jelentkezett , ebből 1 fő

óvodapedagógus visszalépett, 1 fő minősítési eljárása sikeres volt, 1 fő óvodapedagógus
mesterpedagógusi minősítési eljárása 2019. szeptember 01. utáni időpontra lett kiírva, 1 fő
minősítési eljárása újra kiírásra került a szakos szakértő által az eljárásrend megszegése miatt, az ő
minősítési eljárása 2019. novemberében lesz újra,
1 fő Mesterpedagógus minősítési eljárása során a szakos szakértő nem megfelelő viselkedése miatt
észrevétellel éltem, mely során az Oktatási Hivatal megállapította a szakos szakértő
szabályszegését, így az eljárást újra kiírták 2019.őszre. Ettől a kellemetlenségtől eltekintve az Ő
minősítési eljárása is számomra sikeres, mert mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az életútja, a
munkássága, az óvodáért és a gyermekekért tett erőfeszítései.
2018-ban és 2019. -ben tanfelügyeleti eljárásra nem került sor az intézményben.
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Összegzésként elmondhatom, hogy a minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok kiemelkedő
eredményeket értek el, mely tükrözi az intézményben végzett pedagógiai munka magas színvonalát.
Személyi feltételek változásai a 2018/2019. nevelési évben:
- 1 fő /szülés miatt tartósan távol lévő/ óvodapedagógus

közalkalmazotti jogviszonya

2018.12.31.napjával közös megegyezéssel megszünt. 2019.01.01-től az álláshely betöltésre került.
- 1 fő óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya 2018.12.31.napjával közös megegyezéssel
megszünt. 2019.01.01-től az álláshely betöltésre került.
- 1 fő dajka közalkalmazotti jogviszonya 2019. 04 30. napjával nyugdíjba vonulás miatt megszünt.
2019.05.01-től az álláshely betöltésre került.
- 2 fő óvodapedagógus a nők kedvezményes öregségi nyugdíját igénybe véve 40 év szolgálati
idővel nyugdíjba vonul 2019.09.01. napjával, felmentési idejük 2019.01.01.- 2019.08.31-ig tart.
Csak 1 fő óvodapedagógus helyettesítése megoldott 2019.07.01-től. Jelenleg 2019.06.01 óta 1 fő
óvodapedagógus álláshely betöltetlen. Helyettesítését belső erőforrásból biztosítottuk.
- 2 fő óvodapedagógus a nők kedvezményes öregségi nyugdíját igénybe véve 40 év szolgálati
idővel nyugdíjba vonul 2019.12.30. napjával, felmentési idejük 2019.08.29.- 2019.12.29-ig tart.
A 2 fő óvodapedagógus álláshely pályázati kiírása folyamatban van, jelentkező már van.
- 1 fő gondnok 2019.09.01. napjával nyugdíjba vonul, felmentési ideje 2019.06.02- 2019.08.31-ig
tart. A gondnok helyettesítése határozott idejű kinevezéssel megoldott.
Továbbképzési terv megvalósulása 2018/2019 nevelési évben:
Óvodánk nevelőtestülete fontosnak tartja az évről-évre történő önképzést, önfejlesztést. Igyekszünk
eleget tenni a hét évenkénti kötelező továbbképzés előírásainak, ezáltal folyamatosan emelkedik a
pedagógusok szakmai felkészültsége.
1998. szeptember 1-jétől írja elő jogszabály a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a
hétévenkénti továbbképzésben való kötelező részvételt. A 2018. és 2019. évi költségvetés tartalmaz
fenntartói támogatást a pedagógus továbbképzéshez.
Az aktuális továbbképzések kiválasztási szempontja, hogy mennyire segíti pedagógiai programunk
megvalósítását a mindennapokban.
A továbbképzéseken résztvevő kollégák a megszerzett, alkalmazható ismereteket beépítik nevelő
munkájukba, a nevelőtestületet pedig tájékoztatják a megszerzett elméleti és gyakorlati
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tapasztalataikról, átadják tudásukat.
Sikerült megvalósítanunk, hogy a nevelő-oktató munkát segítők, a dajka nénik és a pedagógiai
asszisztensek is eljussanak országos konferenciára, melyről pozitív élményekkel tértek haza. Nekik
is szükséges hogy kitekintsenek egy kicsit, új ismereteket szerezzenek, megoszthassák
tapasztalataikat, gondjaikat az ország más részén élő és dolgozó kollégáikkal.
2018.szeptemberében az Intézmény 5 évre szóló Továbbképzési programját újra kellett tervezni,
sajnos nem tudtam igazán elkészíteni, mert 5 éven belül a pedagógusok nagy része nyugdíjba vonul,
vagy védett korba lép ( kötelező továbbképzés alól mentesül, aki 55 évet betölti).
Közfoglalkoztatás:

A 2018-2019-es nevelési évben a T. E.O.I. -ben közfoglalkoztatás keretében résztvevők
számának alakulása:

2018.07.01.-

6 fő dajka - 8 óra

2019.02.28.

2 fő pedagógiai asszisztens – 8 óra
1 fő gyermekkísérő – 4 óra
3 fő karbantartó - 8 óra

2019.03.01.-

6 fő dajka - 8 óra

2020.02.29.

2 fő pedagógiai asszisztens – 8 óra
1 fő gyermekkísérő – 4 óra
4 fő karbantartó - 8 óra

Összesen 23 főt foglalkoztattunk. Év közben többen elmentek, jelenleg 2 fő karbantartót, 4 fő dajkát
foglalkoztatunk. Szeptembertől nem megoldott a Józsefházi gyermekeket kísérő személy sem.
Jelenleg 7 fő hiányzik az eddigi igényelt létszámból, akikre nagy szükség lenne .
Óvodánkban a szakképzett közfoglalkoztatottak (dajkák, pedagógiai asszisztens) hosszútávon
történő alkalmazásával biztosítani tudtuk az állandóságot, a humánerőforrás esetleges hiányának
ideiglenes pótlását.
Tárgyi feltételek
Az óvodák működése 30- 40 éves múltra tekint vissza, így az épületek állagát és a hozzá tartozó
udvarok minőségét tekintve folyamatos felújítást és karbantartást igényelnek. A rendelkezésre álló
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feltételeket és lehetőségeket kihasználva az intézmények környezete esztétikus, gyermekbarát
szemléletet tükröz.
2013-ban felújításra került a Fülemüle Zöld Óvoda épülete, 2016. nyarán pedig a Lurkó-Kuckó
óvoda energetikai korszerűsítése valósulhatott meg pályázati keretből.
A lapostetők beázása állandó probléma volt a Varázsceruza és a Minimanó óvodában. 2017-ben
mindkét épületen teljes( Varázsceruza Óvoda) vagy részleges tetőfelújítást ( Minimanó Óvoda)
történt. A fűtési rendszerek elavultak, a nyílászárók mindkét épületen megértek már a cserére.
Az árnyékot adó, lombos fákkal körülölelt óvodaudvarok változatos játékok színterei. Füves,
betonos felületek váltják egymást, valamint nagyméretű homokozók állnak a gyerekek
rendelkezésére. Udvari játékaink nagymértékben természetes anyagokból készültek, tartalmas
mozgástevékenységhez nyújtanak lehetőséget,.

Ezeknek a játékoknak a

karbantartása

folyamatosan és szükségszerüen megtörténik. Sajnos van olyan óvodánk, ahol az udvari játékok
nagyon szűkösen állnak csak rendelkezésre ( Minimanó Óvoda ), az idén azonban lehetőséget
kaptunk a Fenntartótól a bővítésre.
A csoportszobák otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik pedagógiai programunk
sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Feladataink ellátásához rendelkezünk az alapvető
eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk azt állandóan javítani, fejleszteni (fenntartói
támogatásból, szülői támogatással, pályázatok útján, óvodapedagógusi munka). A 2018. évi
költségvetésből megvalósult 3 óvodában gyermekszékek és fektetők beszerzése, a régiek pótlása.
Intézményünk a 20/2012(VIII.31) EMMI rendeletben meghatározott kötelező helyiség, eszköz és
felszerelés jegyzékben leírtakkal csak részben rendelkezik, melyet a Megyei Kormányhivatal
2014.04. hónapban történt ellenőrzés során állapított meg. A tárgyi hiányosságok pótlására
lehetőséget biztosított a fenntartó a 2016. és 2017.évi és 2018. évi intézményi költségvetés
pótelőirányzattal való megnövelésével. A többi hiányzóként megállapított eszköz helyiség
hiányában nem került beszerzésre. A kialakítható hiányzó helyiségek is 2016-2017 nevelési év
kezdetére ki lettek alakítva ( nevelői szobák és bútorzata), kivéve a Fülemüle Zöld Óvoda, ahol több
helyiség is hiányzik, a meglévő infrastruktúra miatt nem lehetséges a kialakításuk.
A Varázsceruza Óvodában az udvari játék tároló ház beszerzése és lerakása megtörtént 2017. őszén.
Kiemelten fontosnak tartom, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső környezetben
töltsék el a gyermekek és a felnőttek az óvodában töltött időt.
Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája,
karbantartottsága jó feltételeket teremt a nevelőmunkához.
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A tárgyi feltételek javítására irányuló pályázati lehetőségek kihasználásában számítunk a fenntartó
segítségére, hiszen ezek a pályázatok önerős és fenntartói beadáshoz kötöttek.
Fejlesztések, felújítások:
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019. évi költségvetésében karbantartásra, kisebb
javításra, felújításra előzetes igényfelmérés alapján ( éves költésvetés egyeztetés alkalmával)
minimális összeg lett betervezve. Az ebből megvalósuló karbantartásokat, felújításokat,
beszerzéseket az óvodánkénti éves értékelések tartalmazzák.
Az intézmény gazdálkodása
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény hatályos alapító okirata alapján szakmailag önálló jogi
személy, bankszámlával önállóan rendelkező, önállóan működő, nem önállóan gazdálkodó helyi
költségvetési szerv. Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata
szerint a Városi Kincstár látja el 2007. július 01.-jétől.
Az intézményvezető felelősségi köre kiterjed a személyi, tárgyi feltételek biztosítására, a
költségvetés teljesítésére. A fenntartóval történő együttműködés során fontosnak tartom a hatékony,
szakszerű, ésszerű és takarékos intézményi gazdálkodás működtetését, ennek érdekében a szervezeti
feltételek biztosítását és a gazdasági egység megteremtését.
Vezetői felelősségnek tartom az intézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a
hatékonyság, eredményesség követelményeinek érvényesítését.
A felsoroltak teljesítéséhez kölcsönös, egymás munkáját segítő kapcsolat kialakítására törekszem a
Városi Kincstár munkatársaival. A gazdálkodással kapcsolatos célok és feladatok eredményes
megvalósításához szem előtt tartom a fenntartói elvárásokat, döntéseket, törekszem a
költséghatékony működtetésre.

II. Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018/2019
nevelési év szakmai tevékenységéről
Óvodai nevelés
Nevelő-oktató munkánkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban elkészített
Helyi Pedagógiai Programunk szerint végezzük. Több éves gyakorlati tapasztalatunkra, elméleti
(pedagógiai, pszichológiai) megalapozottságra építve dolgoztuk ki 1998-ban helyi nevelésünk
rendszerét: az “Érzelmi Kötődésen Alapuló (ÉKA) pedagógiai programunkat.

A program

sajátossága, hogy lehetőséget ad a négy telephely óvodáinak a sajátos arculat kialakításához az
óvodapedagógusok beállítódásnak figyelembe vételével, s az alapprogram megtartásával.
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Referencia intézményi „ jó gyakorlatainkat” is a kiemelt feladatok alapján készítettük el.
2007. szeptember 01.-től részprogramként folyamatosan bevezetésre került a kompetencia alapú
óvodai nevelési programcsomag, melyet módszertani segédanyagként alkalmazunk minden
csoportban.
Óvodai nevelésünk középpontjában az áll, hogy az ember/gyermek miképpen érzékeli és értelmezi
„élete történéseit”. Nevelőmunkánkban alapvető követelmény a gyermek emberi méltóságának,
jogainak tiszteletben tartása az egyenlő hozzáférés biztosításával.
Az ÉKA program kiemelt feladata a környezeti nevelés, amely több évtizedes múltra tekint. Erdei
óvoda programunk szinte egyedül álló az országban. Június első két hetét az intézmény gyermekei
és dolgozói a Gólyahír Ifjúsági Táborban Erdei óvodában töltik, ahol a gyermekek gyalog- és
kerékpártúrákon, kirándulásokon, természetes élőhelyükön, aktívan tevékenykedve figyelhetik meg
az erdő, rét, a folyó életközösségeit, kisebb kísérleteket végeznek, elsajátítják a természetbarát
viselkedés szokásait.
A pedagógiai programunkban sajátos feladatnak tekintjük az eltérő szociális háttérből fakadó
hátrányok enyhítésére, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek együttes nevelését, egyéni készségeik és
képességeik kibontakoztatását, az egyenlő hozzáférés biztosításával minden gyermek számára.
A logopédiai ellátást,a pszichológiai megsegítést,

a beilleszkedési tanulási és magatartási

nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei látják el. A
sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez az intézmény megbízási szerződéssel alkalmaz
utazó gyógypedagógusokat, mivel az 1 fő gyógypedagógus álláshely betöltetlen és önmagában egy
ember nem is elég erre a feladatra. Jelenleg az SNI gyermekek száma a Tiszavasvári Egyesített
Óvodai Intézményben 14 fő, akiknek ellátását megbízási szerződéssel foglalkoztatott utazó
gyógypedagógusokkal, összesen 8 fővel tudjuk megoldani, 12 gyermeket fejlesztenek összesen
heti 129 órában egyéni és csoportos formában.
2 fő gyógypedagógus 2 fő speciális problémával rendelkező gyermeket lát el, tiflopedagóguslátássérült gyermeket fejleszt, szurdopedagógus- hallássérült gyermeket fejleszt heti 3 órában.
Az intézmény alapfeladatain túl szervezett szolgáltatásait a szülői igényeknek megfelelően alakítja,
a pedagógusok képzettségétől és kompetenciájától függően. Ennek megfelelően biztosított az
idegen nyelvvel való ismerkedés, ovi foci, gyermektánc - néptánc, népi játékokkal való ismerkedés,
játékos matematika-logikai fejlesztés, kézműves foglalkozás, báb- és drámajáték és a mazsorett.
Biztosított az intézményben a hittan oktatás is az egyházak képviseletében.
Mindegyik telephely változatos, hagyományokra épülő kapcsolattartási formákat alakított ki a
családokkal. A gyermekek óvodába kerülését mindenhol megelőzi a családlátogatás, a játszó nap,
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rendszeresek a szülői értekezletek, jó gyakorlata van a családi napnak.
Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.
Óvodai nevelőmunkánk a családi nevelésre épül. A szülőnek biztosan tudnia kell azt, hogy az
óvodapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével neveli a gyermekét. Csak ezen az alapon
képzelhető el a biztonságos, vidám, légkör kialakítása az óvodában. Ezt belátva az óvoda minden
dolgozója előítéletektől mentesen közeledik minden családhoz, elfogadó, megértő, a gyermek
szüleinek kijáró megbecsülést kifejező magatartásával. Hangsúlyosan érvényre juttatjuk minden
esetben a gyermekek érdekeinek mindenek feletti védelmét.
Nevelőmunkánk alapját a személyes, érzelmi kötődésen alapuló gyermek-óvónő kapcsolat adja.
Napjainkban a családban végbement funkcionális változások következtében az óvodára hárul a
fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányosságok pótlása.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az óvodai nevelés meghatározó és legfontosabb
dokumentuma.
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy minden pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkatárs
alaposan megismerje az Alapprogramban foglaltakat. Hogy minden pedagógus tisztában legyen az
előírásokkal, és az elvárásokkal, szakmai értekezleteken, megbeszéléseken ez mindig fő napirendi
pontként szerepelt. Az egységes nevelési szellem kialakításához a korszerű ismeretek megszerzése
elengedhetetlen. Az Alapprogramban meghatározott elveket minden dolgozónak be kell tartania.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az óvodai nevelés meghatározó és legfontosabb
dokumentuma. Pedagógiai munkánkat a Helyi Óvodai Pedagógiai Program ( ÉKA), az Óvodai
nevelés Országos Alapprogramja és az éves munkaterv alapján végeztük.
A napi fejlesztő munka a csoportnaplóban, a gyermekek egyéni fejlettségének nyomon követése,
egyéni fejlesztésének megállapításai pedig a Fejlesztési Napló elnevezésű nyomtatványban kerültek
dokumentálásra.
A nevelő, fejlesztő munkánk eredményességének érdekében óvodapedagógusaink és a pedagógiai
munkát segítő dolgozóink szervezett rendben, eredményes munkavégzésre törekedtek.
A 2018/2019 nevelési évben az éves munkatervben meghatározottak szerint kiemelt
pedagógiai feladataink a következőek voltak:
A játék területeinek, eszközeinek bővítése, korszerű értelmezése, játékfejlesztés lehetőségei,
a szabad játék elsődleges szerepe
Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése, hatékonyságának növelése
Érzelmi, szociális biztonság erősítése, az érzelmi , az erkölcsi és az értékorientált közösségi
nevelés
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Egészségnevelési program elkészítése
Tehetség felismerése, tehetségazonosítás, tehetséggondozás, felzárkóztatás
Az egészséges életmód alakítása
Pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása
A PP felülvizsgálata, esetleges módosítása
Bázisintézményi program működtetése
A környezettudatos magatartásformálás alapozása, alakítása
Ezek a kiemelt feladatok megjelentek

a pedagógusok éves tervezésében és mindennapi

munkájukban.
A kiemelt feladatok alapján az éves értékeléseket intézményegységenként az 1.sz.melléklet
tartalmazza . A csoportonkénti értékeléseket a csoportnapló tartalmazza.
Június első két hetét az óvoda gyermekei és dolgozói a Közétkeztetési Nonprofit Kft. által
üzemeltetett Gólyahír Gyermek és Ifjúsági táborban tölthették. Így az idén sem maradt el Erdei
óvoda programunk, melynek keretében gyalog- és kerékpártúrákon, kirándulásokon természetes
élőhelyükön, aktívan tevékenykedve figyelhetik meg a gyermekek az erdő, a rét, a folyó
életközösségeit, kisebb kísérleteket végeznek, elsajátítják a természetbarát viselkedés szokásait.
Intézményi szintű hagyományos rendezvényeink:
Mesemondó verseny - A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény „ Kedvenc mesém „ címmel
minden évben tavasszal mesemondó versenyt rendez a város óvodásainak közreműködésével és az
EKIK Találkozások Háza és Könyvtár Gyermekkönyvtár részlegében
Rajzverseny – A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény „ Kedvenc mesém „ címmel minden
tavasszal rajzversenyt hirdet a város óvodásainak részére.
Haj tánc, tánc... „Gyermektánc -találkozó – minden évben tavasszal megrendezésre kerül a város
óvodásai részvételével
Madarak Fák Napi vetélkedő- A Fülemüle Zöld Óvoda által működtetett Környezeti nevelés
munkaközösség szervezi meg minden évben az óvodaközi vetélkedőt nagy sikerrel.
Mozgás határok nélkül – minden évben tavasszal kerül megrendezésre nagycsoportos óvodások és
szüleik részvételével. Játékunk célja: ösztönzés a rendszeres mozgásra, az együttjátszás örömére, a
tömegsport népszerűsítése gyermekeken keresztül szülők, pedagógusok, családok (több generáció)
körében. Nem csak helyi óvodai csoportok látogatják rendszeresen ezt a vetélkedőt, hanem
tiszadadai, tiszalöki és szorgalmatosi óvodák is.
Langaméta nap - A Városi értéktárba is bekerült óvodai szerveződésű Langaméta munkaközösség
hagyományőrző szakmai napja óvodapedagógusok, tanítók, bölcsődei dolgozók részére.
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A fentebb említett hagyományos rendezvényeinket minden évben a Fenntartó támogatásával és
vállalkozók anyagi támogatásával szervezzük meg.
Nyílt napok – folyamatosan az év során minden nagycsoport szervez, ekkor lehetősége van
óvónőknek, tanítóknak bepillantani a csoportok életébe, s ez ad alkalmat a pedagógiai munka
vezetői ellenőrzésére is.
Hétszínvirág óvónői bábcsoportunk rendszeres résztvevője a városi és térségi rendezvényeknek, a
környék óvodáinak programját színesítik előadásaikkal.
Ovi-focisaink Fedor Jolán Éva nyugalmazott óvodapedagógus vezetésével az MLSZ Intézményi
Labdarúgó Utánpótlás-nevelési programjának regisztrált játékosai.
Gyermekvédelem
A gyermekvédelmi feladatokat 1 fő szociálpedagógus végzettségű gyermekvédelmi felelős látja el.
Célunk minden gyermek részére biztosítani a fejlődéséhez szükséges feltételeket, képességeinek,
tehetségének kibontakoztatásához szükséges lehetőségeket és segítséget ahhoz, hogy leküzdhesse
azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi, anyagi helyzeténél, vagy bármely más oknál
fogva fennállnak.
Minden óvodapedagógusnak közre kell működnie a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a
gyermek fejlődését veszélyeztető körülmény megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Fontosnak tartjuk a jelzőrendszer tagjaként a prevenciót.
A gyermekvédelmi munka éves értékelését a 2.sz.melléklet tartalmazza.
Az óvoda kapcsolatrendszere
Kapcsolattartás formái:
Fenntartóval:
Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése
Költségvetés egyeztetése
Értekezletek jegyzőkönyvének megküldése
Az óvodák éves nyitva tartásának megállapítása
Szülőkkel:
Kapcsolattartás formái:
Családlátogatások (hátrányos és veszélyeztetett helyzetű családoknál közös
gyermekvédelmi felelőssel és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival)
Szülői értekezletek ( nevelési évenként legalább háromszor:szept.,jan.,ápr.,)
Közös programok (kirándulások, sportnap, gyermek hét)
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látogatás a

Honlapon való tájékoztatás
Bölcsődével:
A bölcsődei gondozónők meghívásunkra részt vesznek az óvodai szülői értekezleten, ünnepségeken,
nyílt napokon, közös témában szervezett szakmai tanácskozásokon.
Óvodákkal:
Azt gondolom, rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut arra, hogy jól működő, kölcsönös
kapcsolatokat tartsunk fenn, hiszen nemcsak óvodavezetők vagyunk, hanem fenntartók is. Mindenki
igyekszik ezt a feladatot tisztességgel ellátni, ki-ki a saját erőforrásainak megfelelően. Az
óvodavezetők többé-kevésbé nyitottak egymás felé, a legfontosabb tanügy igazgatási és közoktatási
kérdésekben számítunk egymás tudására, tapasztalatára. Szívesen adok tanácsot és szívesen
veszem, ha tanácsot kérnek tőlem más települések óvodavezetői.
Más óvodákkal való kapcsolattartás:
Magiszter Alapítványi Óvoda
Tiszadobi Napsugár Óvoda
Szorgalmatosi Mesekert Óvoda
Tiszadadai Nyitnikék Óvoda
Általános Iskolával:
Nagycsoportosok látogatása az iskolában
Tanító nénik látogatása az óvodában
Első osztályosok látogatása az óvodában
Pedagógiai Szakszolgálattal :
igény szerint szülői értekezleteken előadás
logopédiai, pszichológiai ellátás
korai fejlesztés
személyiség fejlesztés
iskolaérettségi vizsgálat
Művelődési, kulturális intézményekkel
Könyvtárlátogatás,
Múzeumlátogatás, Múzeumpedagógiai foglalkozások látogatása
EKIK Találkozások Háza rendezvényeinek látogatása
Egészségügyi ellátással:
Védőnővel névsorok egyeztetése, tisztasági vizsgálatok, szülői értekezleten előadás
Gyermekfogászati szűrés
Foglalkozás egészségügyi ellátás
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Szociális Szolgáltató Központtal:
Gyermekjóléti szolgálat családgondozói
Családsegítők
Városi Kincstárral:
pénzügyi, gazdasági feladatokban ( éves költségvetés készítése, számlázások, )
munkaügy
TIVA-Szolg Nonprofit Kft-vel:
gyermek és felnőtt étkeztetés
diétás étkeztetés
Gólyahír Gyermek-és Ifjúsági tábor
karbantartás
felújítás
Munkavédelemmel:
Tempo Loki Kft.
munkavédelmi oktatás
munka- és tűzvédelmi szabályzat készítése
Szakmai munkaközösségek
A folyamatos szakmai fejlődés és innovációs tevékenységek koordinálása mellett felelősségi és
hatáskörük kiterjed az intézmény szakmai irányítására, ellenőrzésére és szerepük lesz a jövőben a
pedagógusok minősítési eljárásában, valamint az intézmény külső ellenőrzésében. Az egymástól
való tanulás jegyében a munkaközösségeknek szerepet szánok a hospitálási lehetőségek, belső
továbbképzések szervezésében, irányításában. Egymás munkája, szakmai értékei a szakmai
munkaközösség munkáján keresztül még inkább megismerhető, így elismerésre kerülhet a
gyermekek érdekében végzett kimagasló értéket teremtő pedagógiai munka.
Munkám során fontosnak tartom a munkaközösség közösségre gyakorolt sokrétű hatásainak
beépítését a mindennapi munkába:
Pozitív információkat továbbít a testület tagjairól, a szervezetfejlesztésnek fontos része.
A résztvevőkben alakítja a segítőkészséget, a szakmai igényességet.
Fejleszti az innovatív gondolkodást.
Biztosítja a szakmai fejlesztés kollektív jellegét.
A munkaközösségi tevékenység tartalmát a tagok határozzák meg, azonos felelősséggel alakítják és
értékelik.
Korszerű szakismereteket és igényeket közvetít a nevelőtestület többi tagja, és az óvodavezető
számára a gyermekek nevelésének jobbítása érdekében.
132

A pedagógiai folyamatok, értékelésének, elemzésének fontos szervezete.
A munkaközösségi tagság önkéntes, vezetőjüket a tagok saját maguk választják ki. Munkatársaimat
kapacitálom a felbukkanó szakmai problémák megoldására e keretek között. Hiszem, hogy
felelősségteljesen, magas szintű szakmaisággal képesek hasznos döntéseket hozni, újítani. Ezeket a
változtatásokat a teljes nevelőközösség gyorsan teszi magáévá, és teszi át a mindennapi
gyakorlatba.
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben működő szakmai munkaközösségek:
1. Báb munkaközösség
2. Egészséges életmódra nevelés munkaközösség
3. Képességmérés az óvodában munkaközösség
4. Játék munkaközösség
5. Környezeti nevelés munkaközösség
6. Langaméta munkaközösség
7. Óvodai honlap készítés munkaközösség
8. Vezetői munkaközösség
A szakmai munkaközösségek a nevelési év folyamán legalább három alkalommal illetve szükség
szerint tartanak megbeszélést .
2018/2019 beiskolázás mutatói a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben:
Az iskolaérettségi kritériumok mutatója az ÉKA-ban található „A fejlődés várható eredménye
óvodáskor végére” címszó alatt. Ez kötelező tartalmi eleme a nevelési programnak, az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramjának iránymutatása alapján.
Az óvoda élet 3-4 éve alatt az óvodapedagógus felelősségteljes feladata, hogy folyamatosan
nyomon kövesse a gyermek fejlődési ütemét, és a normálistól eltérő fejlődés esetén időben
megtegye a szükséges intézkedéseket a szülők egyetértésével. Ezek nagycsoportos korig a
következők lehetnek: különböző mérések, megfigyelések az életkor függvényében, pedagógiai,
pszichológiai vizsgálatok kezdeményezése a Nevelési Tanácsadónál. Nagycsoportos korban minden
gyermek november-december hónapban felmérésen vesz részt, melyet az óvodapedagógusok
végeznek, mely alapján javasolják a gyermeket iskolába menni vagy óvodában maradni, illetve
vélemény - különbözőség vagy valamilyen egyéb ok esetén a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi
vizsgálatát kérik. Az óvodai szakvélemények kiállítása januárban történik meg minden tanköteles
korú gyermekről.
A visszamaradás okai többnyire mentális, fizikai, szociális éretlenség, mely általában a
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betegségekből adódó hosszú hiányzások eredménye, illetve a részképességek gyengesége, ezekből
kifolyólag a gyermek még egy év óvodai nevelésben részesülhet a szülő ill. a Nevelési Tanácsadó
egyetértésével.
Alapító okirat szerinti férőhely: 355 fő/ 15 csoport
2019.05.31-i gyermeklétszám: 372 fő /388 fő SNI-vel /14 fő SNI/
3 főnek számít: 3 fő gyermek
2 főnek számít: 11 fő gyermek
Átlaglétszám (a szükségférőhelyek és a SNI figyelembe vétele nélkül): 25 fő/ SNI -vel: 26 fő
Évközben ( 2018.09.01.-2019.06.30.) elköltözött: 10 fő
Évközben ( 2018.09.01.-2019.06.30.) felvett gyermekek száma: 8 fő
Iskolába megy 2019.09.01-én : 104 fő /7 fő SNI
Óvodában marad: 268 fő / 10 SNI
Az óvodában a nevelési folyamat két nagy egységre osztható, szeptembertől májusig és júniustól
augusztusig. Az óvodáknak a nyári időszakban is gondoskodnia kell a folyamatos nyitva tartásról.
Ennek biztosítása érdekében minden évben szervezünk a nyári időszakra ügyeletet, az óvodák
váltott nyitva tartásával.
Júniustól augusztusig három óvodánk van nyitva felváltva, szükség szerint 3 - 4 -5 csoportban
várják a gyerekeket óvodapedagógusaink. 107 gyerek igényelt nyári ügyeletet.
Az óvodák nagytakarítását is ekkor kell beosztani és elvégezni.
Nyári ügyeletet ellátó óvodák a 2018-2019. nevelési évben:
2019.06.17.-2019.07.12

- Varázsceruza Óvoda

2019.07.15.-2019.08.09

- Fülemüle Zöld Óvoda

2019.08.12.-2019.08.28

- Lurkó-kuckó Óvoda

Az Oktatási Hivatal felkérésére részt veszünk az Oktatási Hivatal által megvalósított EFOP-3.1.516-2016-00001 azonosítószámú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása” című kiemelt projektben, mely 2018. július 1-jétől óvodai fejlesztési feladatokkal
bővül, így 150 óvodai feladatellátási hely számára biztosított fejlesztő tevékenységekkel bővül.
Ezek a módosítások lehetőséget biztosítanak majd arra, hogy az óvodai feladatellátási hely jól
hasznosítható fejlesztésekben és egyéb támogatásokban részesülhessen. A Tiszavasvári Egyesített
Óvodai Intézmény mind a négy telephelye részt vesz a projekt megvalósításában, mely 2018.
októberben indult, 2020-ig tart. 2019. 06.hótól 3 telephelynek pedagógiai asszisztenst biztosít az
Oktatási Hivatal.
A belső ellenőrzés megvalósulása
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A pedagógus, vezető és az intézményi önértékelés dokumentumainak kidolgozására munkacsoport
alakult.
A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági
mutatóinak – javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és
ellenőrzési modellt vezetett be. Az intézmény vezetőit és pedagógusait az ellenőrzésre való
felkészülésben, valamint a folyamatos, kiegyenlített, magas színvonalú pedagógiai munkában segíti.
„Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes
kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.”
A fentiek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az ellenőrzés a pedagógusok, intézményvezetők
és intézmények pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztését tűzi ki célul a köznevelés minőségének
javítása érdekében. Ennek megfelelően a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egy olyan eszköz, amely az
értékelési rendszer más elemeivel együtt a tervezésre és megvalósításra építve határozza meg a
következő időszak fejlesztéseinek irányát. A fejlesztések támogatása mellett az ellenőrzés másik
fontos célja a pozitív visszacsatolás, vagyis a kiemelkedő területek azonosítása mind a pedagógus,
mind a vezető és az intézmény munkájára vonatkozóan. A modell célja: a megerősítés és a
fejlesztés.
Az ellenőrzés intézménytípusonként egységes kritériumok szerint, egységes és nyilvános
módszerrel történik. A standardok kidolgozásánál a viszonyítási alapot a pedagógiai
szaktudományok általános szempontjainak való megfelelés, az Óvodai nevelés országos
alapprogram általános elveinek betartása, továbbá az intézmény saját pedagógiai programja alkotja.
( Önértékelési Kéziköny-óvodák számára)
Így Belső ellenőrzési-értékelési rendszerünket is aktualizálnunk kellett a változott elvárásoknak
megfelelően. Új látogatási-ellenőrzési szempont szerinti értékelés, vázlatírás, önértékelés-reflexió
voltak az újszerű elemei a vezetői ellenőrzéseknek. A vezetőhelyettesek által végzett ellenőrzések
után a tapasztalatokat megosztottuk.
Külső ellenőrzés:
Az intézményben 2018.10.10 től 2 napon keresztül MÁK helyszíni hatósági ellenőrzés volt a 2017ben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának felülvizsgálata
tárgyában.Az ellenőrzés dokumentumai az intézmény alapító okitrata, statisztikái, pedagógiai
programja,

SZMSZ,

alkalmazási

iratok,

felvételi

előjegyzési

napló,

mulasztási

napló,

csoportnaplók, óvodai szakvélemények, fejlődést nyomonkövető dokumentációk, SNI gyermeke
szakvélenményei, egyéni fejlesztési terveik, gyógypedagógusok foglalkoztatásának iratai, az óvodai
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mulasztások jelentéséről szóló iratok a hatóságok felé.. A vizsgált időszak 2016/2017, 2017/2018.
A vizsgálat sokrétű , átfogó volt, azonban nem tárt fel semmiféle hiányosságot, szabálytalanságot az
intézményben.
Pedagógusi önértékelés
A pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell végezni, annak
ötévenként meg kell történnie. A kijelölt pedagógusok önértékelést az éves Önértékelési terv szerint
elvégeztük. A 2018-2019. nevelési évben 2 fő óvodapedagógus önértékelésére került sor.
Az önértékelés eredményes megvalósítását az önértékelési tervben jelölt felelősök munkája –
óralátogatás, interjúk, jegyzőkönyvek készítése-és az informatika rendszer támogatta az online
kérdőívekkel és feltöltő felületekkel. Az önértékelésben résztvevő kollégáknál minden esetben részt
vettem a folyamatban látogatóként illetve adatgyűjtőként.
Kiemelt pedagógiai, nevelési feladatok ellenőrzése
A 2018-2019. nevelési évben a pedagógiai munka célirányos ellenőrzésének főbb tapasztalatai:
1.A dokumentáció naprakész, tartalmas vezetése, mint a tudatos, tervszerű pedagógiai tevékenység
alapja.
Tapasztalat: Minden évben vezetői feladatom évente 2x-3x ellenőrizni a csoportok dokumentációit.
Elmondhatom, hogy minőségivé vált a dokumentáció vezetése, a naprakészség, a tartalom jelentős
pozitív változást mutat.
2.Egészséges életmódra nevelés kiemelt szerepének megvalósítása
Tapasztalat: Az egészséges életmód alakítása a következő évben javasolt kiemelt feladat lehet,
mivel a mindennapi mozgásfejlesztés tervszerű, tudatos végzése még javítható terület. Fokozott
ellenőrzése szükséges a szervezését és megvalósítását tekintve.
3.A differenciát személyiségfejlesztés megvalósulása
Tapasztalat : Az óvodapedagógusok tudatosan, tervszerűen készülnek fel, a csoport fejlettségének és
a gyermekek életkorának megfelelően valósítják meg a tevékenységben történő differenciált
tanulást, de még mindig javasolt a tervezés szinten is ennek megvalósulása a csoportok
összetétele miatt.

III. A 2019/2020-as nevelési év előkészítése
A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-Testülete 234/2019. (VI.26.) Kt. számú
határozata a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának
meghatározásáról a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan 15 óvodai csoport indítását
engedélyezte.
Várható gyermeklétszám 2019.09.01-től:
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Óvoda / Óvodai csoport
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál út

Gyermeklétszám ( fő) /férőhely
92(ebből 3fő SNI)=96/ 90

Napsugár csoport / 20
Pillangó csoport / 25
Eszterlánc csoport / 20
Bóbita csoport
/ 25
Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység út
Katica csoport / 25
Napsugár csoport /25
Fülemüle Óvoda, Ifjúság út
Fülemüle csoport / 20
Sárgarigó csoport / 25
Katica csoport
/ 25
Pacsirta csoport / 25
Cinege csoport / 25
Fecske csoport / 20
Varázsceruza Óvoda, Gombás A. út
Gomba csoport / 25
Süni csoport
/ 25
Margarétacsoport / 25

Összesen: 15 csoport

22
22( ebből 2 fő SNI) =25
23
25( ebből 1fő SNI)=26
53 / 50
26
27
144(ebből 3fő SNI) =148/ 140
22
27
26(ebből 1fő SNI)=27
26(ebből 1fő SNI)=28
22
21(ebből 1főSNI )=22
69 (ebből 1 fő SNI)=71/ 75
23
20(ebből 1fő SNI)=22
23

358 ( ebből 7 fő SNI ) =365 / 355

Átlaglétszám: 24 fő/ SNI-vel számolt átlaglétszám: 24 fő
Csoportok száma: 15
SNI- Sajátos Nevelési Igényű gyermekek, akik a Megyei Szakértői Bizottság vizsgálata alapján
3 gyerekként számítanak a létszámba= 3 fő
2 gyerekként számítanak a létszámba= 4 fő
összesen 7 fő.
A 2019/2020. nevelési évre óvodába jelentkező gyermekek száma : 105 fő
ebből felmentést kért 1 fő.
1 fő elköltözött a jelentkező gyerekek közül
6 fő gyermek a 2020/2021 nevelési évre vettünk előjegyzésbe, mivel nem töltötték be augusztus
31-ig a 3 évüket, így nem kötelező az óvodai ellátásuk.
Ténylegesen felvételt nyert: 97 fő gyermek
Óvodában marad: 268 fő / 7 SNI
Összegzés:
Intézményünk alkalmazotti közössége pozitív hozzáállásával törekszik a színvonalas szakmai
munkavégzésre. Munkájukat az igényesség és a szakmai megújulás jellemzi. A humánerőforrás
szükségletben bekövetkező hiány elérte sajnos az intézményt is. Ennek megoldása folyamatos és
mindennapi probléma.
Az óvodapedagógusi tevékenység és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak
összehangolt munkája hozzájárul óvodai nevelésünk eredményességéhez.
Tartalmas, eseménydús, programokban, és megoldandó feladatokban gazdag évet tudhatunk
magunk mögött. Jövőbe tekintő gondolataink között mindenképpen szerepelnie kell eddigi
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értékeink megőrzésének, a hagyományaink ápolásának, sajátosságaink megóvásának és a fejlődésfejlesztés jövőbe mutató irányának.
Munkánk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok problémát, gondot
felvető, de ugyanakkor sok örömet, eredményt felmutató, közös élményeken, sikereken alapuló,
gyermeki szeretetet, ragaszkodást tükröző munka, amelyben fontos szerepe van az érzelmeknek, az
érzelmi biztonság nyújtásának, a szeretetnek, a példamutatásnak, az ezek mentén történő
nevelésnek.
A 2019/2020. nevelési év nagy kihívása lesz a 2011. évi CXC. Tv a Nemzeti Köznevelésről
óvodákat érintő változása, ennek értelmezése és megvalósítása, beépítése a mindennapi munkánkba.
Köszönöm az óvodapedagógusok és a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak, az egyéb
dolgozók magas színvonalú szakmai munkavégzését.
Megköszönve az egész éves támogatást, együttműködést, kérem a Tisztelt Képviselő testületet a
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény éves beszámolójának elfogadására.
„Minden gyerek jó. Jó, ha jól érzi magát a világban, ha biztonságban van. Ha a szülei
mosolyognak, ő is mosolygós. Ha feszültek, ő is feszült. Ha barátságosak, ő is barátságos. Ha
nem őszinték, ha titkolóznak, ő is így tesz. Szomjazik a jó példára és a szeretetre. És, ha rosszul
érzi magát, ha "rosszalkodik", a legtöbb, amit érte tehetsz, hogy még jobban szereted.”
Vida Ágnes

Tiszavasvári, 2019.07.16.
Moravszki Zsoltné
intézményvezető

1.számú melléklet
Éves értékelések telephelyenként
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A jövő gyermekeink kezében leledzik. Gyermekeink azonban a mi kezünkben vannak.
Will Berthold

A FÜLEMÜLE ZÖLD ÓVODA 2018 – 2019 NEVELÉSI ÉVÉNEK ÉRTÉKELÉSE
HELYZETELEMZÉS:
Férőhelyek száma
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Beírt gyermekek száma

149

Gyermekcsoportok száma

6

A
gyermekek
összetételé
nek
megoszlása
csoportonk
ént
2019.06.30.
Csoport neve Férőhely

Összes
gyermeklétszám

HH

HHH

2

2

2
2

Vesz

Rgyvk

2

5

SNI

Fecske csop.

20

21

Fülemüle cs.

20

23

1

Sárgarigó cs.

25

27

1

Katica csop.

25

26

1

1

2

Pacsirta csop.

25

26

3

1

7

Cinege csop.

25

26

1

2
1

2

Fejlesztő foglalkozásra ebben a tanévben 12 gyerek járt.
A Pedagógiai Szakszolgálatnál, logopédiai foglalkozásra 2018.április 18-tól volt lehetőség, ide 9
gyerek járt rendszeresen.
Az SNI-s gyermekek –előre meghatározott óraszámban- gyógypedagógiai fejlesztésben vettek részt.
Iskolaérettségi vizsgálatra 8 gyereket küldtünk.
Szakvélemény alapján 7 gyermek megkezdheti az iskolát, 1 gyermeknek pedig augusztusi ismétlő
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vizsgálatot írtak elő.
2019. szeptemberében első iskolaévét 48 gyermek kezdi meg. Egy gyermekünk inzulin-pumpás
cukorbeteg, kinek anyukája visszament dolgozni. Az Ő ellátását állandó pedagógiai asszisztens látja
el.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

Ebben a nevelési évben a hat csoportunkhoz biztosítva volt 12 óvodapedagógus és 6 szakképzett
dajka. 12 óvodapedagógusunk közül hét szakvizsgával rendelkezett. 10 óvodapedagógusunk
határozatlan idejű kinevezéssel dolgozott. Egy óvodapedagógusunk decemberben felmondott, de a
megüresedett álláshelyet sikerült azonnal betölteni. 1 fő óvodapedagógus nyugdíjba vonul, az ő
álláshelye augusztus végétől betölthető.
A gyermeklétszámnak megfelelően óvodánk két fő pedagógiai asszisztenst foglalkoztat. 2018
szeptemberétől 3 fő, míg 2019. februárja óta 2 fő kisegítő dajka dolgozik a Fülemüle Zöld
Óvodában. Egy szakképzett dajka nénink 2019. májusában beadta felmondását, így a megüresedett
álláshely meg lett hirdetve.
Belső önértékelést négy főnél végeztünk, mely feladat határidőre történő elvégzése igen nagy terhet
ró a pedagógusokra a mindennapi feladatok pontos elvégzése mellett.

TÁRGYI FELTÉTÉLEK:

Óvodánk épülete megszépült és az elmúlt négy-öt év alatt még otthonosabb, természet-közelibb lett.
Árnyas udvarukon új gyermekasztalok, padok, komplex mászókák készültek az előző években,
melyeket igen jól tudtunk használni –délelőtti, délutáni - udvari játék tevékenységek során. Ebben a
nevelési évben nagy komplex mászókánk két ponton is felújításra szorult, melynek megjavítása
megtörtént. A csoportszobák felszereltsége a szülők által vásárolt játékokkal, könyvekkel bővült.
Önkormányzati és szülői támogatással ebben az évben - minden csoportban- új fektetők és a rá illő
lepedők beszerzésére került sor.
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FŐ FELADATUNK VOLT A 2018 – 2019 -ES NEVELÉSI ÉVBEN A MINŐSÉGI CÉLOK
TÜKRÉBEN:

-A játék területeinek, eszközeinek bővítése, korszerű értelmezése, játékfejlesztés lehetőségei, a
szabad játék elsődleges szerepe
-Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése, hatékonyságának növelése
-Érzelmi, szociális biztonság erősítése, az érzelmi , az erkölcsi és az értékorientált közösségi
nevelés
-Egészségnevelési program elkészítése
-Tehetség felismerése, tehetségazonosítás, tehetséggondozás, felzárkóztatás
-Az egészséges életmód alakítása
-Pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása
-A PP felülvizsgálata, esetleges módosítása
-Bázisintézményi program működtetése
-A környezettudatos magatartásformálás alapozása, alakítása
A intézményi Belső Önértékelési Csoport folytatta munkáját, melynek óvodánkból három fő a
tagja.
A Fülemüle Zöld Óvoda nyolc óvodapedagógusának elkészült már az önértékelése és a fejlesztési
terve a következő öt évre.
Az Oktatási Hivatal az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére 2016.
decemberében pályázatot írt ki. A felhívásra benyújtott pályázati dokumentációk elbírálása után a
rendkívül magas színvonalú pályaművek közül a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság
javaslatai alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézményt érdemesnek ítélte az “Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére. Ennek
keretében két környezeti nevelés nyílt napot tartottunk a jelentős számban érdeklődő
pedagógusoknak, tavasszal és ősszel.
Óvodánkban minden csoport vegyes életkorú, ezért a nevelői munka tervezése során fontos volt a
differenciálás. Ez megjelent a nevelési tervekben, a munkatervben, a játékok tervezésénél és a
pedagógiai munkaterv elkészítésénél. A tanév során valamennyi csoportunk gazdag és változatos
élményeket nyújtott a csoportnak (séták, kirándulások, kulturális események, ünnepek, múzeumi
foglalkozások), amelyek bővítették a gyermekeink tapasztalatait, ismereteit, szélesedett látókörük.
A témákat igyekeztünk beépíteni játékaikba, segítettünk feldolgozni szerzett tapasztalataikat,
élményeiket.
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„Jó gyakorlatunk” alapja a kötetlen foglalkoztatási forma, melyben jó lehetőség adódik a
gyermekek játékba integrált nevelésére. Kis csoportokban hatékonyabb és differenciáltabb
fejlesztést tudtunk megvalósítani, felmérve az adott gyerek képességeit, adekvát módszert
alkalmazva.
Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet, a harmonikus, nyugodt, családias, egymásra
figyelő, segítő, támogató, érzelmi biztonságot nyújtó, pozitív tulajdonságokat megerősít óvodai élet.
Fontosnak tekintjük a felnőtt és a gyermek sokszínű együttműködését, a játék elsődlegességét. A
játékra alapozva szervezzük a gyermek igényeihez, életkori-sajátosságaihoz igazított
tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket.
A fő feladatok megvalósítása során nagyon fontos volt a dolgozók igényes, összehangolt
munkavégzése is. A tervezés során – a naplók- jól tükrözik, hogy az óvodapedagógusok a fő
feladatok maximális megvalósítására törekedtek az év folyamán. A nyílt napok szervezése,
lebonyolítása is ezt a szemléletet tükrözi. Pedagógusaink megújulásra képesek, figyelemmel kísérik
az óvodai nevelésben bekövetkezett változásokat. A gyermekek mérése az intézmény által
kidolgozott mérési rendszer szerint folyt ebben a nevelési évben is.
Intézményünk 2018. novemberében bekapcsolódott az EFOP 3.1.5. a tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények támogatása elnevezésű pályázatba, melyet az Oktatási Hivatallal
szorosan együttműködve kell végrehajtani.

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK:

-Vezetői munkaközösség: Moravszki Zsoltné munkaközösség vezető,
Kádár Gyuláné Oláh Irén (március 31-ig)
Lakatosné Bodnár Erika (április 01-től)
- Képességmérés az óvodában: Olajosné Agócs Margit munkaközösség vezető,
Lakatosné Bodnár Erika
Miterkóné Dancs Éva
Benyuszné Kovács Mária
Reznekné Szabó Szilvia
Szöginé Megyeri Gabriella:
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-Óvodai honlap: Kádár Gyuláné Oláh Irén
Laktosné Bodnár Erika
-Egészséges életmódra nevelés: Sándorné Volosinovszki Éva
Kártik Mónika
-Kompetencia alapú óvodai nevelés Leányvári Attiláné ,Berencsi Judit
-Játék munkaközösség: Kádár Gyuláné Oláh Irén, Lakatosné Bodnár Erika,

KAPCSOLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL:
Óvodáink vezetőivel és dolgozóival közös programjaink.
Szülőkkel.
SzK vezetőkkel.
Pedagógiai Szakszolgálattal.
Magiszter Alapítványi Óvodával.
Tiszavasvári Járási Hivatallal.
Általános Iskolák Tiszavasvári.
Vasvári Pál Múzeummal.
Városi Könyvtárral.
Találkozások Háza.
Tiszavasvári Cseperedők Bölcsőde.
Városi Kincstárral.
Szociális Szolgáltató Központtal.
Tiszavasvári Városi Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetekkel.
Családsegítőkkel, valamint a gyermekvédelmi intézet munkatársaival.
Védőnőkkel, gyermekorvossal.
Minden megjelölt intézménnyel maximálisan együtt tudtunk dolgozni, sokat segítettük
egymás munkáját ebben az évben is.
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FONTOS FELADATUNK VOLT EBBEN A NEVELÉSI ÉVBEN IS:
- vezetői, munkatársi értekezletek folyamatos megtartása a pontos információ-áramlás tükrében,
- átjárás, hospitálás más intézményekbe munkánk fejlesztése érdekében,
- minősítő eljárásokban való részvétel,
- a belső önértékelési csoport folyamatos munkavégzése: az Oktatási Hivatal által meghatározott
feledatok teljesítése.
- a kompetencia alapú oktatási programcsomag részelemeinek alkalmazása (EKA program
melléklet) mind a hat csoportunkban.
- a megújult óvoda, csoportszobák külső- belső dekorációjának folyamatos frissítése.

ÉVES PROGRAMJAINK VOLTAK:

- Szülői értekezletek tartása az aktualitásnak megfelelően,
- takarítási világnap: részvétel a gyermekekkel közösen
- Fülemüle családi nap szervezése a szülői közösséggel együtt,
- zenés műsorok, bábszínház szervezése a szülők igényei alapján, havonta egy alkalommal,
- gyermekek fotózása,
- adventi készülődés,
- Mikulás,
- karácsonyi ünnepség az óvodában (együtt)
- karácsonyi ajándékozás felnőttek körében,
- nyílt napok szervezése csoportonként, tanítóknak, óvodapedagógusoknak,
munkaközösségeknek,szülőknek
- farsangoló két hét csoportszinten 2019. februárjában,
- mesemondó verseny csoportonként és óvodai, majd városi szinten,
- rajzverseny és kiállítás,
-. Mozgás határok nélkül: sportverseny,
- Haj, tánc, tánc…gyermektánc találkozó,
- Langaméta nap,
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- anyák napja 2019. május 06. csoportokban,
- Madarak-fák napi játékos vetélkedő, az intézményünk nagycsoportos óvodásai számára,
- évzáró 05. 24. Találkozások Háza, A Csizmás kandúr…. mese bemutatása,
- erdei óvoda a Gólyahír gyermektáborban- 2019.06.03.-2019.06.14.- csoportonkénti kirándulások, (Tokaj Vadaspark,Debrecen- Agóra, Pampuch-tanya, Kerekerdő
élménypark, Sóstó)
- csoportonkénti fagyizások,
- úszótanfolyam- nagycsoportos gyermekek számára,
- Vasvári Pál Múzeum foglakozásai- havi egyszeri kézműves foglalkozás, évszaknak,
hagyományoknak megfelelő közös tevékenység.
-Városi könyvtár rendezvényei, könyvtár-látogatás.
Az óvodai programok szervezésében és lebonyolításában a Szülői Szervezet tagjai sokat segítettek,
a szervező munkában dicséretesek voltak. Munkájukat megköszöntük.
NYÍLT NAPOK

2019.03.20 . Fülemüle csoport: Víz, víz, víz…
A városi „Kedvenc mesém” mesemondó verseny első három helyezettje a Fülemüle Zöld Óvoda
Fülemüle és Cinege csoporjának 3 óvodása lett. A „Mozgás határok nélkül…” játékos családi
sportvetélkedőjén a Fülemüle Zöld Óvoda Fülemüle csoporjának gyermekei vettek részt.
Júnisban került megrendezésre a Madarak, fák napja játékos vetélkedő a táborban, mivel a rossz idő
miatt nem lehetett az eltervezett időben megtartani. Köszönet és elismerés minden résztvevőnek!!!
A nyári ügyelet 2019.06.17-tól - négy hétig- a Varázsceruza Óvodában kezdődött el és folytatódik
egész nyáron intézményünk többi óvodájában .

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
2018. aug. 30.: A leendő kiscsoportosok szüleinek az óvoda bemutatása, az óvoda programjának,
házirendjének, heti- napirendjének ismertetése.
2018. szept. 17. : Tanévnyitó értekezlet, házirend ismertetése. Differenciálás, egyéni képességek
szerinti fejlesztés tervezése, hatékonyságának növelése. Aktualitások.
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2018. nov. 26. : Téli hagyományaink, nagycsoportban tájékoztatás az iskolaérettségről. Érzelmi,
szociális biztonság, erősítése, gyermeki szociális kompetenciák fejlesztése.
2019. jan. 14. : Tehetség felismerése, tehetségazonosítás, tehetséggondozás, felzárkóztatás.
Tájékoztatás a képességmérésről, beiskolázásról, jótékonysági bálról, farsangi rendezvényünkről.
2019. ápr. 29. : Egészséges és környezettudatos életmód. Évértékelés, aktuális programok
megbeszélése: családi nap, kirándulás, évzáró, erdei óvoda, stb.

Tiszavasvári, 2019.06.30.
Lakatosné Bodnár Erika
intézményvezető helyettes
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A 2018-2019-es nevelési év értékelése Lurkó-kuckó Óvoda
A 2018-2019-es nevelési év szeptemberben, 52 fő gyermeklétszámmal indult. Majd év végére
átíratás és elköltözés miatt 49 főre csökkent. Nevelőmunkánkat két gyermekcsoportban, a Katica
csoportban és a Napsugár csoportban végezte, 4 fő óvodapedagógus, 2 fő szakképzett dajka, 1 fő
szakképzett pedagógiai asszisztens, aki első éves óvodapedagógia szakos főiskolai hallgató.
Közfoglalkoztatás keretében, kisebb szünetekkel, 1 fő kisegítő dajka és 1 fő karbantartó is dolgozott
óvodánkban. Mindegyik óvodapedagógus legalább egy szakmai munkaközösség aktív tagja, A
csoportok összetételét illetően mindkét csoport vegyes életkorú, kis-nagy-, illetve középsőnagycsoport volt ami az óvodapedagógusoktól nagyon körültekintő tervezést és felkészülést
igényelt.
1 fő sajátos nevelési igényű gyermekünk volt az idén, vele külön szakember foglalkozott.
Két

óvodapedagógus

novemberben

megkezdte

az

EFOP

3.1.5.Tanulói

lemorzsolódás

megakadályozásával kapcsolatos pályázat készítését. Ennek eredményeként megszületett az
Intézményi Helyzetelemzés, az Intézményfejlesztési terv és az Intézkedési terv.
Napi feladatainkat az aktuális pedagógiai munkatervünk alapján végeztük, különösen odafigyelve
az éves kiemelt feladatok megvalósulására.
Elsődleges szerepet biztosítottunk a szabad játéknak, bevezettük a folyamatos reggelizést, annak
érdekében, hogy a szabad játék folyamatossága se sérüljön.
Elfogadó, befogadó pedagógiánkkal igyekeztünk erősíteni a gyerekek érzelmi, szociális biztonságát.
Értékorientált közösségi nevelésre törekedtünk, azzal, hogy hatékony eszközöket és módszereket
választottunk a gyerekek érzelmi és erkölcsi neveléséhez.( mesék népmesék, szituációs- és bizalom
játékok, társas játékok, verseny játékok)
Az Egyesített Óvodai Intézmény Egészségprogramjának elkészítése folyamatban van.
Az óvodai nevelés folyamatában az egészséges életmódra nevelés nagyon fontos szerepet tölt be.
Tudatosítottuk a gyerekekben, hogy az egészséges élet alapja a megfelelő testmozgás és a helyes
táplálkozás. Változatos mozgásos futó-, fogó-, labda játékokat szerveztünk,nap, mint nap,az
időjárás függvényében lehetőleg a szabad levegőn.Több mozgásfejlesztő játékot vásároltunk(pl.
futóbicikli) Népszerűsítettük a gyümölcsök és a zöldségek fogyasztását, elértük azt hogy egyre
kevesebb édességet fogyasztanak a gyerekek, beleértve az édes innivalókat is. Egyéni igény szerinti
tiszta ivóvíz fogyasztására egész nap lehetőséget biztosítottunk, víz adagoló flakon és jellel ellátott
pohár bekészítésével. A szülőkkel együtt, összehangoltan, a testápolás, tisztálkodás, az öltözködés, a
betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak kialakítására törekedtünk, ehhez
rendszeres védőnői segítséget kaptunk.
A gyermekek képességeihez, egyéni érési üteméhez és érdeklődésükhöz igazodó differenciált
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fejlesztést végeztünk, egyéni fejlesztési terv alapján. Ez alapos megfigyelésen és az 5 év fölötti
gyermekek képesség méréseinek mutatóin alapult. Így módunkban állt a tehetségfelismerésre,
tehetségazonosításra és az elmaradások feltérképezésére egyaránt.
A nevelési év második felében a lemaradással küzdő gyerekek fejlesztését fejlesztő pedagógus és
logopédus is segítette.
Kiemelt feladatunk volt a környezettudatos magatartásformálás megalapozása, melyet játékos
ismeret-, tapasztalat- és élményszerzés útján sok beszélgetéssel,mesével, változatos és érdekes
tevékenységekkel valósítottunk meg.
Több alkalommal részt vettünk óvodán kívüli eseményeken, színházi előadáson, kiállításon a
Találkozások Házában, mesedélelőttön a gyermekkönyvtárban. Az önkormányzat által szervezett
Adventi gyertyagyújtáson műsort adott a Napsugár csoport.
Jó eredményeket értek el óvodásaink a rajz versenyen és a mesemondó délelőttön. Élvezetes
sportolásban volt része a nagycsoportosoknak és szüleiknek, a Mozgás Határok Nélkül sport
délelőttön, a Sport Csarnokban. A Haj tánc Gyermektánc találkozóra sajnos a himlő járvány miatt
nem tudtunk benevezni.
Úgy gondoljuk, hogy óvodás gyermekeink nevelése csak úgy lehet igazán eredményes, ha a
családdal való együtt nevelésünket fejlesztjük. Lehetőséget adunk a szülőknek, hogy megismerjék
nevelési programunkat, igény szerint fogadó órákat tartunk, nyitottak vagyunk kötetlen
beszélgetésekre. 4 alkalommal tartottunk szülői értekezletet, igyekeztünk érdekessé tenni. A szülői
közösséggel és vezetőikkel jó kapcsolatot ápolunk.Segítségükkel valósítottuk meg a Mikulás várást,
a közös adventi készülődést, a farsangi mulatságot, az autóbuszos kirándulás, a családi délután
megszervezését
Május utolsó napján színvonalas évzáró ünnepséggel búcsúztattuk el a 2018-2019-es nevelési évet
és a 12 leendő iskolás gyermekünket és egy nyugdíjba vonuló óvodapedagógus kollégánkat. Egy
gyerek iskolakezdése még bizonytalan, ő szakértői döntésre vár.
Cs. Nagy Balázsné
Intézmény vezető helyettes
Tiszavasvári 2019. Június 24.

148

A MINIMANÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉVES ÉRTÉKELÉSE A 2018/2019
– ES NEVELÉSI ÉVRE
HELYZETELEMZÉS

Ebben a nevelési évben intézményünk négy csoportban, (90 + 10% férőhelyen) 2018. október
01. -én 103 fő volt, 2019. május 31. - én szintén 96 fő gyermekkel működött. Évközben a
Bóbita csoportban 3 hónapig egy fő gyermek volt beíratkozva. A gyermekek csoportonkénti
megoszlása a következő volt:
Bóbita csoport: 2018. október 01. 24 fő, 2019. május 25 fő volt.
Óvodapedagógusok: Opre Csabáné, Bodnárné Varró Ilona, képzett dajka: Tóth Lajosné.
Pillangó csoport: 2018. október 01. 21 fő, 2019. május 23 fő volt.
Óvodapedagógusok: Gazdag Józsefné, Ferencziné Majoros Edit, képzett dajka: Alacs
Mihályné december 31. – ig, majd Sajtos Szilvai január 15. – étől. Kisegítő pedagógiai
asszisztens: Dombrádi Anita.
Eszterlánc csoport: 2018. október 01.24 fő, 2019. május 24 fő volt.
Óvodapedagógusok: Tamás Béláné, Dobsi Istvánné március 14. – ig, majd Dobsiné fekete
Judit március 15.- étől. Képzett dajka: Lakatos
Gyuláné.
Napsugár csoport: 2018. október 01. 24 fő, 2019. május 24 fő volt.
Óvodapedagógusok: Róka Lászlóné, Dobsiné Fekete Judit – március 15. – ig. Képzett
padagógiai asszisztens: Pál Tiborné. Képzett dajka: Bódor Lászlóné.

SZEMÉLYI FELTÉTELEINK
Intézményegység – vezető: 1 fő
Óvodapedagógusok: 8 fő, 2019. március 15. – étől 6 fő.
Dajka: 4 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő, + 1 fő kisegítő pedagógiai asszisztens.
Kisegítő dajka határozott időre: 1 fő
Kisegítő karbantartó határozott időre: 1 fő volt.
Óvodapedagógusaink valamennyien felsőfokú végzettségűek. 3 fő alapdiplomára épülő
szakoklevéllel, rendelkezik. Egy főnek Játék és szabadidő pedagógusi szakvizsgája, két főnek
Differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsgája van. Dajkáink mindannyian
szakképzettek.

TÁRGYI FELTÉTELEK
Az E.O.I. pedagógiai munkatervében leírtak szerint az éves költségvetés nem tudja teljes
mértékben biztosítani a működéshez szükséges feltételeket. Alapvető feladatunk ebben az évben
is az állagmegóvás és a takarékos gazdálkodás volt.
A tárgyi fejlesztések megvalósulása érdekében kerestük az anyagi/tárgyi bevételek lehetőségét:
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére egy helyi magánvállalkozó
támogatott bennünket 60.000 forint értékben karácsonyi ajándékok vásárlásában, valamint
100.000 ft értékben az önkormányzat által előirányzott összeget megpótolva udvari játékeszköz
vásárlásának lehetőségére.
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- Szintén a Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek megsegítése érdekében a roma civil
szervezet által a gyerekek mikulás csomaghoz jutottak.
- Támogatói segítséggel 4 darab mesés könyvet kaptunk a Bűdi Romákért csoport
képviselőjétől.
- Pályázati lehetőséggel a Kornisné Liptay Elza Szociális és Szolgáltató Gyermekjóléti Központ
segített bennünket ahhoz, hogy 47 fő gyermek eljusson a Nyíregyháza – Sóstó Vadasparkba.
Ugyan ezen pályázati lehetőség által 40.000 forint értékben tudtunk vásárolni nyomdai és
papírárut.
- Kincstári és önkormányzati támogatással a javító munkatevékenységek terén.
A 2018/19 – A S NEVELÉSI ÉV FŐ FELADATAI:
A játék területeinek, eszközeinek bővítése, korszerű értelmezése, a játékfejlesztés lehetőségei, a
szabad játék elsődleges szerepe.
Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése, hatékonyságának növelése.
Érzelmi, szociális biztonság erősítése, az érzelmi, erkölcsi, és az értékorientált közösségi nevelés.
Egészségnevelési program elkészítése.
Tehetség felmérése, tehetségazonosítás, tehetséggondozás, felzárkóztatás.
Az egészséges életmód alakítása.
Környezettudatos magatartásformálás.
A pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása.
Bázisintézményi program működtetése.
A PP felülvizsgálata, és esetleges bővítése.
Mindezen feladatok figyelembe vételével szerveztük és terveztük az éves nevelő munkánkat. A
feladatok kiegészültek az EFOP – 3.1.5.16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt uniós projekttel 2018. november 01. – étől.
Az intézményvezetői, – és a helyettesi ellenőrzések a munkatervben előírtak szerint
megtörténtek.
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL
Langaméta: Opre Csabáné munkaközösség vezető, Tagok: Bodnárné Varró Ilona, Dobsiné
Fekete Judit.
Báb: Gazdag Józsefné
Óvodai honlap: Dobsiné Fekete Judit
Mozgásfejlesztés: Gazdag Józsefné, Ferencziné Majoros Edit
Mérés munkaközösség: Róka Lászlóné.
Játék: Opre Csabáné, Tamás Béláné.
MÉRÉSEK-ÉRTÉKELÉSEK
- A gyermekek mérése az intézmény által kidolgozott mérési rendszer szerint folyt ebben a
nevelési évben is. A tanköteles gyermekek mérési értékének összesítése megtörtént, és leadásra
került a megfelelő embernek.
KAPCSOLATTARTÁSI TERÜLETEINK:
Szülőkkel
SzK. vezetőkkel
Magiszter Alapítványi Óvodával
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Kabay János Általános Iskolai Egység iskoláival
Pedagógiai Szakszolgálattal
Művelődési, kulturális intézményekkel
Egészségügyi ellátással
Szociális Szolgáltató Központtal
Városi Kincstárral
Tiszavasvári Városi Közétkeztetési Nonprofit Kft-vel
Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetekkel
Vasvári Pál Múzeummal.
MINIMANÓ ÓVODA

PROGRAMJAI

Nyílt napok:
Pillangó csoport: 2019. 03.6. és 12.
Nyílt nap tanítók, óvodapedagógusok számára.
Házi mesemondó verseny: 2019. 04. 02.
Városi mesemondó verseny: 2019. 04. 03.
Mikulás várás
2018. december 06.
Karácsony hete:
2018. december 18 – 22. – ig.
Farsang hete:
2019. február 29 – március 01. – ig.
Anyák – napja
2019. május 06.
Mézes nap: 2018. november 16.
Drogprevenció: Városi Sportcsarnok, 2018. november
Interaktív foglalkozás a Városi Könyvtárban 2018. október 11.
Fenyőünnep a Vasvári Pál Iskolai Egységbe 2018. december 17.
Évzáró:
Napsugár csoport: május 28.
Bóbita csoport: május 29.
Eszterlánc csoport: május 30.
Ballagás: 2019. május 31.
Óvodai kirándulás busszal a Nyíregyháza – Sóstó Vadasparkba. 2019. 05. 14.
Bábelőadások, zenés előadások, ovi mozi a Minimanó Óvodában, havonta egy alkalommal.
Rendszeresek voltak az óvoda környéki séták, és a tóhoz való séta, a természet megfigyelése
jegyében.
A nagycsoportosok minden, az általános iskola, illetve az óvodák meghirdetett programjain
részt vettek.
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Az óvodai csoportok ellátogattak március 15. – e alkalmából a Vasvári Pál szoborhoz.
2019. 03. 30. – én részt vettünk az óvoda „Mozgás határok nélkül” címmel meghirdetett közös
családi délelőttjén.
2019. 04. 17. Haj tánc – tánc…. Tánctalálkozón vettek részt nagycsoportosaink.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEINK:
2018. augusztus Alakuló kiscsoportos szülői értekezlet.
Meghívott vendég: az óvoda gyermekvédelmi felelőse.
Téma: a beóvodázással kapcsolatos tudnivalók ismertetése, az óvoda programjának bemutatása,
az óvoda dolgozóinak bemutatása, adategyeztetések, nyilatkozatok kitöltése, aláírása.
2018. október 02. Óvodai szülői értekezlet.
2018. november vége Szk. vezetőkkel szülői értekezlet a Mikulás és karácsonyi
előkészületek témájában.
2019. április 09.- Készülődés az iskolába – a beiratkozással kapcsolatos teendők. Meghívott vendég
a Kabay János Általános Iskola igazgató helyettese.

Opre Csabáné
Intézményvezető - helyettes
Tiszavasvári, 2019. Június. 18.
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A 2018/2019 nevelési év értékelése a Tiszavasvári E.O.I.
Varázsceruza Óvodában
HELYZETELEMZÉS:
Férőhelyek száma

75

Beírt gyermeklétszám

77

Csoportok száma

3

Gyermekek összetételének megoszlása csoportonként 2019. máj. 31.
Gyermeklétszám

HH

HHH

SNI

Süni csoport

24

2

7

1

Margaréta
csoport

27

2

3

0

Gomba csoport

26

2

4

1

Csoport neve

Induló létszám 2018.
szept. 1.

Év közben elment
gyermek

Év közben érkezett
gyermek

Össz. létszám 2018.
máj. 31.

77

4

4

77

Védelembe vett: 2 fő
Alap ellátásba vett: 1 fő
SNI gyerek : 2 fő
Iskolaérettségi vizsgálatra 2 gyereket küldtünk
Szakvélemény alapján mind a két gyerek megkezdheti az iskolát, korcsoportját ismétli 11 gyerek
2018 szeptemberében első iskolaévét 23 gyermek kezdi meg
Fejlesztő foglalkozásra tanév elejétől 2 gyerek, 2019 februárjától 11 gyermek vehetett részt
Logopédiai foglalkozásra 4 gyerek járt rendszeresen
SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Óvodánkban, a 3 csoportban a tanév kezdetekor 6 óvodapedagógus dolgozott, 3 szakképzett dajka,
1 pedagógiai asszisztens. 2018 szeptemberétől 1 kisegítő dajka, 1 kisegítő pedagógiai asszisztens, 1
karbantartó, márciustól plusz 1 fő kisegítő dajka segítette munkánkat.
Ebben a tanévben 1 pedagógusunk minősült sikeresen. Önértékelést nem végeztünk, 1
óvodapedagógusunk mesterpedagógusi védésének időpontja átkerült a következő tanévre.
Pedagógusaink folyamatosan képzik magukat, az idei nevelési évben is részt vettünk
munkaközösségi foglalkozásokon, valamint tartottunk nyílt napot a nagycsoportban
óvodapedagógusoknak, tanító néniknek. Bázisintézményi program keretében 3 fő hospitált nyílt
napon.
153

TÁRGYI FELTÉTELEK
Az idei tanévben költségvetésből dugulás elhárítást végeztünk két mosdóban, valamint felújítottuk a
vizesblokkok amortizálódott szerelvényeit. Szülői támogatás segítségével folyamatosan bővítettük
csoportszobai és udvari játékállományunkat, illetve a csoport kirándulások kiadásait fedeztük
belőle.
A nyári időszakban önkormányzati költségvetésből egy csoportszoba ablakait korszerű, hőszigetelt
nyílászárókra cserélik.
FŐ FELADATAINK 2018/2019 NEVELÉSI ÉVBEN:
A játék területeinek, eszközeinek bővítése, korszerű értelmezése, játékfejlesztés lehetőségei, a
szabad játék elsődleges szerepe
Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése, hatékonyságának növelése
Érzelmi, szociális biztonság erősítése, az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi
nevelés
Egészségnevelési program elkészítése
Tehetség felismerése, tehetségazonosítás, tehetséggondozás, felzárkóztatás
Az egészséges életmód alakítása – az egészséges életmód „ösztönzése”, a testápolás, a
tisztálkodás, az étkezés, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az
egészségmegőrzés szokásainak alakítása
A környezettudatos magatartásformálás alapozása, alakítása
Pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása az éves önértékelési terv alapján, az
önértékelésen alapuló önfejlesztési tervek megvalósítása
Bázisintézményi program működtetése
A Pedagógiai Program felülvizsgálata és esetleges módosítása, valamint az alapdokumentum
elvárásai és az intézményi elvárások összhangba hozása
FŐ FELADATAINK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE:
Óvodánkban folyamatos napirend van, mely elegendő időt biztosít minden tevékenységhez, így a
szabadjátékhoz is. Az óvónők folyamatos élményeket biztosítanak (séták, kirándulások,
színházlátogatás, mese, óvodán kívüli tevékenységek), melyek újabb játéklehetőségeket adnak a
gyerekeknek. Csoportszobáink térrendezése, játékeszközei is a változatos játéktémák kialakulását
segíti. A gyerekek játékos helyzetekben keresik a választ a felmerülő problémákra, ezáltal kiélhetik
belső késztetéseiket az önállóságra, önmegvalósításra.
Óvodánkban a tanulásszervezés kezdeményezés formájában történik, az önkéntességen alapul. Ez
lehetőséget ad az óvónőnek, hogy egyénre szabottan fejlessze a résztvevő gyerekeket. Képességeik
felmérésében segítséget nyújtanak az egyéni felmérő lapok, melyek alapján minden csoport óvónője
pontos képet kap a gyerekekről, azok fejlesztendő képességeiről. Az idei tanévben is fokozottan
figyeltünk az egyéni képességek fejlesztésére, figyelembe véve a mérések eredményeit.
Óvodánkban utazó pedagógus egyénre szabottan is fejlesztette az SNI-s gyermekeinket,
képességfejlesztő pedagógusok pedig kiemelten foglalkoztak a tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekekkel.
Az óvodáskorú gyermekek egyik fontos jellemzője, hogy érzelemtől vezéreltek, vagyis
személyiségükben az érzelmek dominálnak. Ezért óvodánkban minden nevelő továbbra is arra
törekszik, hogy érzelmi biztonságot, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört biztosítson a számukra,
valamint, hogy érezzék, szeretettel vannak körülvéve. Erősítették a gyerekek kapcsolatteremtő
képességeit, pozitív erkölcsi normáik alakulását (beszélgetések, élmények meghallgatása, pozitív
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érzelmi töltés erősítése, közös élmények örömteli megélése, őszinteség, igazságosság). Hogy az
összetartozás élményét erősítsük, közös programokat terveztünk (kirándulás, tanyalátogatás, családi
nap, felfedező séták) vagy egy közös célt tűztünk ki a számukra, ahol mindenkinek tennie kellett
valamit, hogy a cél megvalósuljon (karácsonyi- farsangi dekoráció, eszközök készítése játékokhoz,
stb.) Tevékenységek közben párokban vagy kis létszámú csoportokban tevékenykedtek, ezáltal
olyan fontos szociális készségeket gyakoroltak, mint az együttműködés, a másikra figyelés, az
elfogadás, a tárgyak megosztása. Eközben személyiségük is fejlődött.
Szociális készségüket különböző módon fejlesztettük: modellnyújtás – a felnőtt mintaadása nagyon
fontos ebben az életkorban, problémamegoldás – kiscsoportban felnőtt segítségével oldották meg a
problémát, nagycsoportra igyekeztünk elérni az önálló konfliktusmegoldást. A legjobban pedig
szerepjátékokkal tudtuk fejleszteni a szociális készségeket. Mindezeket az éves nevelési tervben
rögzítettük, értékeltük, korrigáltuk.
Az egészségnevelési program kidolgozásában egy fő aktívan részt vett, a többi dolgozó felkészült a
program végrehajtására.
A kiemelkedő képességű és felzárkóztatást igénylő gyermekekkel igyekeztünk játékidőben
foglalkozni. Két SNI-s gyermekünkkel utazó gyógypedagógus és képességfejlesztő pedagógus
foglalkozott heti 5 - 6 órában. Önkéntes alapon különfoglalkozásokon is részt vehettek a gyerekek,
melyen a közös érdeklődésűek fejlődhettek (játékos gyermektorna, játékos matematika, mesekör,
barkácsolás, mazsorett, népi gyermekjátékok, angol)
A mindennapos mozgással, a levegő edző hatásának kihasználásával igyekeztünk a gyerekek
egészséges életmódját erősíteni. Külső világ tevékeny megismerése foglalkozásokon is feldolgoztuk
az egészséges életmódhoz kapcsolódó témákat (orvosos játék, zöldség- gyümölcs bolt) Szülői
segítséggel naponta több gyümölcsöt kaptak a gyerekek, valamint az óvoda konyhája is
egészségesebb ételeket főz (kevesebb só, több tejtermék). Saját személyükkel kapcsolatos
tevékenységeik közben beszéltünk megfelelő tisztálkodás, fogmosás, öltözködés, testápolás,
pihenés fontosságáról, ezek hiányának következményeiről.
A környezettudatosságra nevelés célja olyan tudatformálás, mely megtanítja a gyermekeket a
környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre. Az emberi környezetnek része a
mesterséges környezet is, amely az emberi munka, az emberi kultúra eredménye. Mindezen
ismeretek átadására a Külső világ tevékeny megismerése foglalkozásokon adódik a legtöbb
lehetőség, mely ismereteket igyekszünk cselekvésbe ágyazni, tapasztalatszerzéssel közel hozni a
gyerekekhez. Szintén a Külső világ tevékeny megismerése foglalkozásokon dolgoztuk fel az
Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld világnapja, Madarak, fák napjához kapcsolódóan
környezetünk megóvásának fontosságát.
Az idei tanévben nem végeztünk önértékelést.
Bázisintézményi program keretében tartott továbbképzésen három fő vett részt közülünk.
PP felülvizsgálata folyamatos
KAPCSOLATTARTÁS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL
Egyesített Óvodai Intézmény óvodái
- nyílt napok látogatása
- közös programok: sport verseny, Madarak, fák napja, tánctalálkozó
Kabay J. iskolai egység
- első osztályosok látogatása az óvodánkban
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- leendő elsős tanító nénik látogatása, közös játék a nagycsoportos gyerekkel
Varázsceruza Óvodai Egyesület
- kirándulások, kulturális események támogatása
Egészségügyi szakszolgálat
- havonta védőnői higiéniai ellenőrzés
Szociálpedagógus
- gyermekvédelmi feladatok ellátása
- tanácsadás
Találkozások Háza
- színház, gyermekműsorok látogatása
- könyvtári foglalkozásokon való részvétel
Vasvári Pál Múzeum
- időszakos múzeumi foglalkozások óvodásoknak
- Városi advent – adventi műsor a város lakóinak
Református - görögkatolikus egyház
- rendszeres hitoktatás igény szerint
SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
2018. aug. 27.: A leendő kiscsoportosok szüleinek az óvoda bemutatása, az óvoda programjának,
házirendjének, heti- napirendjének ismertetése
2018. szept.: 18. Tanévnyitó értekezlet, házirend ismertetése, aktualitások
2018. nov. 23.: Téli hagyományaink, nagycsoportban tájékoztatás az iskolaérettségről.
2019. jan. 19.: Tájékoztatás a képességmérésről, beiskolázásról, jótékonysági bálról, farsangi
rendezvényünkről.
2019. ápr. 20.: Évértékelés, aktuális programok megbeszélése: családi nap, kirándulás, évzáró, erdei
óvoda, stb.
RENDEZVÉNYEKEN, PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL
- zenés műsorok, bábszínház szervezése szülői igény alapján havi rendszerességgel
- Vasvári Pál Múzeum foglalkozásai – nagycsoportosoknak
- városi adventen való részvétel
- Mikulás ünnepség szervezése SzK segítségével
- adventi készülődés – közös sütés
- óvodai karácsonyi ünnepség
- jótékonysági est szervezése a szülőkkel közösen
- óvodai farsang
- „Játék határok nélkül” – sport nap szervezése, nagycsoportosok részvétele szüleikkel együtt
- óvodai mesemondó nap - részvétel jelentkezés alapján
- városi mesemondó nap – két fő továbbjutóval
- színházi előadás a Találkozások Házában
- „Nyitnikék tízpróbán” való részvétel Tiszadadán
- „Haj, tánc, tánc” – gyermektánc csoportunk részvétele
- családi nap – egész napos program gyerekeknek, anyák napi ünnepség, családi piknik
- Langaméta nap alkalmazottaknak
- Madarak fák napi játékos vetélkedő nagycsoportosaink részvételével
- kirándulások: nyíregyházi Vadaspark, nyíregyházi Falumúzeum, Poroszló – ÖKO centrum
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- évzáró, ballagási ünnepség
- erdei óvoda – jelentkezés alapján, úszótanfolyam nagycsoportosoknak
A rendezvényeken lelkesen vettek részt gyermekeink, igyekeztek sikeresen helyt állni. Köszönjük a
felkészítő pedagógusok munkáját és a gyerekek részvételét!
A tárgyi jutalmak biztosításához köszönjük a Tiszavasvári Városi Önkormányzat és a Varázsceruza
Óvodai Egyesület felajánlását.
A nyári ügyelet intézményünk három tagóvodájában 4-4-3 hétig tart, melyet a szülők előzetes
felmérés alapján vehetik igénybe. A Varázsceruza Óvoda 2019. jún. 17. – júl. 12. - ig tart ügyeletet.
Tiszavasvári, 2019. 06. 19.
Zsoldos Istvánné
intézményvezető helyettes
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2.számú melléklet
Munkaközösségek éves értékelései
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A LANGAMÉTA ÓVODAI SZAKMAI MUNAKAKÖZÖSSÉG 2018/19 ÉVÉNEK
ÉRTÉKELÉSE

2018. 09. 12. - A munkaközösség idei első összejövetele, melynek témája az előttünk álló év
megvalósítandó feladatainak megbeszélése volt. Terveink szerint 2 kiállítást rendezünk az előttünk
álló tanítási évben, s közösen vállaltuk a szakmai nap megszervezését és megtartását. Fontos
feladatnak tartjuk az új tagok verbuválását, hiszen ebben az évben Olajosné Agócs Margit
nyugdíjba megy. Jelen voltak: Opre Csabáné, Olajosné Agócs Margit, Czifra Sándorné, Bodnárné
Varró Ilona, Dobsiné Fekete Judit.
2018. november 06. - A „Régi korok karácsonya” kiállítás előkészítése.
2018. november 10. - A kiállítás megnyitása.
2019. február 04. - A Langaméta nappal kapcsolatos feladatok megbeszélése. Szervezés felelőse:
Opre Csabáné, megvalósítás felelőse: minden tag.
2019. május 10. - Langaméta – nap. Előadó Herczeg Mária. Kiállítás megnyitója: Szőke Zoltán
Tiszavasvári város polgármestere. A Langaméta - napot támogatta: Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézmény, Tiszavasvári Önkormányzata, Közétkeztetési Kft, EKIK – Találkozások Háza.
2019. Június 08. - Az év lezárása, Olajosné Agócs Margit elbúcsúztatása. A nyári játékleltározás
megbeszélése.
2019. nyara – az újonnan szerzett játékok beleltározása, a raktárhelység átrendezése.
Szeretnénk a múzeum új vezetőjétől egy külön raktárhelységet kérni, mert a mostani szűkössé vált a
számunkra.

Opre Csabáné Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség - vezető

Tiszavasvári, 2019. június 18.
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Éves értékelés
Báb munkaközösség
2018 – 2019-es tanév
A Hétszínvirág Bábcsoport ebben a tanévben is folytatta az előző években megkezdett munkát.
Továbbra is az a célunk, hogy az óvodás gyerekekkel megszerettessük az irodalmi kultúrát,
életkoruknak megfelelően interpretáljuk azt. Folyamatosan keressük azokat a műveket, amelyek
bábszínpadra alkalmazhatók és színvonalas élményt nyújtanak a gyerekeknek.
Ősszel a Baba-Mama klub rendezvényén Fésűs Éva: Becsületes megtalálók c. meséjét adtuk elő.
Idén is készültünk a Mikulás napi előadásokra, ahol meséjét újítottuk fel. Előadásokat tartottunk a
Mini manó, Lurkó kuckó, Varázsceruza Óvodákban, valamint a Szorgalmatosi Általános iskolában.
A január és a február olvasó- és színpadi próbákkal telt, felkészülve a Városi mesemondó versenyre.
A mesemondó versenyen Szutyejev nyomán: Erdei kaland c. mesedarabot adtuk elő, mellyel
felléptünk tagóvodáinkban a gyermeknapi rendezvényeken.

Tiszavasvári, 2019. jún. 19.
Zsoldos Istvánné
munkaközösség vezető
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A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény játék szakmai munkaközösség éves munkaterve
a 2018/ 2019-as nevelési évben

Munkaközösségünk tagjai a 2018/ 2019-as nevelési évben:
Opre Csabáné, Laczkó Tímea, Zilahi Enikő
Lakatosné Bodnár Erika, Gazdag Etelka, Szilágyiné Iszály Ágnes
A munkaközösséget vezeti: Kádár Gyuláné Oláh Irén

A munkaközösség kitűzött céljai a 2018-2019-as nevelési évben:
- A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény csoportjaiban a szabad játék megvalósulása a
mindennapok folyamán.

1. Emlékeztető: Az óvodapedagógus és a játék. A szabad játék és megszervezése.
A foglalkozás során megbeszéljük, felelevenítetjük gyermeki játék jellemzőit, fontosságát.
Nyílt napok időpontjának megtervezése.
2. A játék mint a gyermek leginkább fejlesztő tevékenysége. A gyermeki szükségletek
kielégítése a gyermeki fejlődés elősegítésének eszköze.
3. Nyílt napok a munkaközösségi tagoknál. Kiemelt figyelem a gyermeki szabad játék nap
folyamán való megvalósulására. A nyílt napokon tapasztalatainak értékelése, további
feladatok meghatározása.

Tiszavasvári, 2019. szeptember 01.
Kádár Gyuláné Oláh Irén
munkaközösség vezető
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A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény honlapját szerkesztő
szakmai munkaközösség éves munkájának értékelése a 2018/ 2019-es
nevelési évben

Munkaközösségünk tagjai a 2018/ 2019-es nevelési évben:

Dampfné Róka Ildikó
Dobsiné Fekete Judit
Kádár Gyuláné Oláh Irén
Lakatosné Bodnár Erika
Pethéné Ujhelyi Marianna

A munkaközösség kitűzött céljai a 2018-2019-es nevelési évben:
- A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény és intézményegységeinek bemutatkozása a honlapon.
- Folyamatos tájékoztatás nyújtása az óvodák feladatairól, programjáról, mindennapi munkájáról.

A munkaközösség éves munkájáról:
A Minimanó óvodából új tag érkezett munkaközösségünkbe - Dobsiné Fekete Judit. Az első
megbeszélés alkalmával megbeszéltük az óvodai honlap szerkesztési felületének hozzáférési és
szerkesztési lehetőségeit, feladatait.
Igény esetén segítettem a munkaközösség tagjainak tevékenységét.
Szükség szerint frissítettük a „Szervezetünk”, „Alapdokumentumaink”, „Kezdőlap”, „Hírek”
oldalakat.
A honlap jól működik, egyszerűen, könnyen kezelhető.

Pethéné Ujhelyi Marianna
munkaközösség vezető

Tiszavasvári, 2019. június 27.
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Félévi/tanév végi beszámoló
bázisintézményi tevékenységről
2018/2019.tanév
Bázisintézmény neve: Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
A munkatervben vállalt
bázisintézményi feladat/jó
Megvalósult Megvalósulás
Résztgyakorlat/szakmai program (igen – nem)
időpontja
vevők
megnevezése
száma
1.Környezeti nevelés a
Fülemüle Zöld Óvodában:az
Állatok hete: madárgyűrűzés,
és interaktív játékok, Terepi
Műhely munka

igen

2018.10.09.

18 fő

Résztvevők
elégedettsége
(átlag)
4,91

1.Környezeti nevelés a
Fülemüle Zöld Óvodában: a
VÍZ VILÁGNAPJA ,
A víz,mint élőhely.
Természetes vizünk a HoltTisza
- Szenzitív játékok elsajátítása
a víz és élőlényei jegyében .
- Az élő vizeink védelme,
Terepi Műhely munka

igen

2019.04.08.

11 fő

5

3.
4.
5.
6.
Reflektív elemzés, rövid szöveges összegzés a bázisintézményi éves munkaterv
megvalósításáról
39. az bázisintézményi éves munkatervben megfogalmazott célok megvalósulása
40. a programok, rendezvények témájának indokoltsága
41. a programok, rendezvények szervezettsége
42. a programok, rendezvények megvalósítása során alkalmazott módszerek,
munkaformák, eszközök megfelelősége
43. a POK-kal való kapcsolattartás mennyisége, minősége
44. javaslatok, észrevételek
45. tapasztalataink, valamint a kapott visszajelzések alapján megosztani kívánt
gondolataink
46. A tanévre vonatkozó bázisintézményi célok
47. lakóhely és környezete természeti értékeinek szeretetére, védelmére,
megbecsülésére nevelés
48. A szülőföld szeretetére nevelés
49. Tájékozottság, megfelelő magatartás és viselkedési szokások elsajátítása a különböző
élőhelyeken a természetben.
50. Fenntarthatóságra, együtt élhetőségre nevelés a környezetvédelmi feladatok
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megvalósításával.
/szelektív hulladék gyűjtés, újra hasznosítás, elem, papír gyűjtés, komposztálás,
energia-víz takarékoskodás/
51. Érzelmi kötődés, empátia erősítése az élőlények vonatkozásában, elfogadó
magatartás közvetítése
52. Esztétikai érzék fejlesztése a természet "csodái" által.
53. Egészséges életmódra nevelés, erőnlét, állóképesség fokozása a rendszeres terepi
foglalkozások kapcsán.
54. A szülők környezettudatos magatartásának erősítése a gyerekeken keresztül
55. A környezetvédelmi problémákra érzékenyebbé tétel
A környezeti nevelés a Fülemüle Zöld Óvoda egyik fő nevelési alappillére, pedagógiai
programunk alapja .
Az óvodánk „Jó gyakorlatából”, az Állatok hete programba és a Víz Világnapja zöld
jeles ünnepekbe kapcsolódhattak be az érdeklődő résztvevők .
Ezek a programok jó gyakorlatunk szerves részei, az óvodában már hagyománnyá
fejlődtek a környezeti nevelésen belül.
A műhelymunkák során a résztvevők betekintést nyertek a környezeti nevelés külső
helyszínen történő szervezéséről, a lebonyolítás metodikájáról, a terepi helyszínen zajló
tanulási lehetőségekről, mint például a játékos tevékenységbe ágyazott tanulás és
szenzitív játékok.
Az őszi bázisintézményi napunkat az állatok világnapja jeles ünnep köré szerveztük.
Az őszi madárvonulás éves monitoringja a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja,
dr.Legåny András vezetésével és a Tiszavasvári Bölcs Bagoly Oktatóközpont
szervezésével valósult meg. Mindkét szervezet óvodánk külső partner intézménye évek
óta. Ennek kapcsán a madárgyűrűzés természetvédelmi jelentőségéről ornitológiai
szakember tartott madárgyűrűzéssel egybekötött előadást a Tiszalöki Arborétumban .
Tavaszi bázisintézményi napunkat a víz világnapja téma köré, a Natura 2000-es KisTisza Tanösvény, tiszai morotva /holtág/ köré szerveztük. A víz vizsgálattól a vízi és
növényvilág megfigyelésén át, a vízcseppecskék történetéig átfogó képet igyekeztünk
adni azokról a környezeti nevelési módszerekből, játékokból melyet, a terület, az
időjárás, és az évszak nyújt. A terep bejárást követően a Pet-kupa természetvédelmi
filmjét vetíttettük le, melynek fő alappillére a Tisza pet-palackos elszennyezése, valamint
az ennek orvoslására született megoldás bemutatása.
Zárásként a területen gyűjtött kincsekből nyakláncot készítettünk.
A terepi műhelymunkák résztvevőitől pozitív visszajelzést kaptunk a programok végén.
A tervezett programokat sikeresnek értékelhetjük, a részt vevő pedagógusok
elégedettség mérése alapján is.

Kelt: …………………………………
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intézményvezető

.................................................
intézményi koordinátor

ph

………………………….
főosztályvezető
Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ

ph
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3.számú melléklet
Éves értékelés a gyermekvédelmi munkáról

ÉVES BESZÁMOLÓ A GYERMEKVÉDELMI MUNKÁRÓL
2018/19-es nevelési év
2018. szeptemberében 369 gyermek kezdte a nevelési évet, 15 csoportban.
A gyermekek óvodánkénti megoszlása / férőhely:
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál utca 92 / 90

4 csoport

Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység utca

52 / 50

2 csoport

150 / 140

6 csoport

Fülemüle Óvoda, Ifjúság utca

Varázsceruza Óvoda, Gombás András utca 75 / 75

3 csoport

A 369 óvodás gyermekből 13 gyermek hátrányos helyzetű, 106 óvodás gyermek halmozottan
hátrányos helyzetű.
2018. szeptember, 01-től a 367 gyermek szülője nyilatkozott igényelve a normatív
kedvezményt, azaz az ingyenes étkezést.
Ebből-142 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján
10 gyermek tartós betegség alapján
7 családban tartós beteget nevelnek
49 gyermek családja 3 vagy több gyermeket nevel
1 családban nevelésbe vétel alapján
139 gyermek családja jövedelme alapján veszi igénybe az ingyenes ellátást.
19 gyermek nem veszi igénybe a normatív kedvezményt. / 100% - ban téríti meg az étkezést./
2 gyermek szülője nem nyilatkozott. / Külföldön tartózkodik a család /
22 család alapellátásos gondozásban,
10 család védelembe vétel keretein belüli gondozásban van.
134 gyermek él nagycsaládban.
11 fő SNI
2019. júniusban 371 gyermek jár az óvodába a 15 csoportban.
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A gyermekek óvodánkénti megoszlása / férőhely:
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál utca 96 / 90

4 csoport

Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység utca

49 / 50

2 csoport

149 / 140

6 csoport

Fülemüle Óvoda, Ifjúság utca

Varázsceruza Óvoda, Gombás András utca 77 / 75 3 csoport
A 371 gyermekből 18 gyermek hátrányos helyzetű, 103 gyermek halmozottan hátrányos
helyzetű.
A 369 gyermekből / mivel két gyermek szülője nem nyilatkozott /:
143 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján
10 gyermek tartós betegség alapján,
7 család tartós beteget nevel,
1 családban nevelésbe vétel alapján,
49 gyermek családja 3 vagy több gyermeket nevel,
140 gyermek családja jövedeleme alapján veszi igénybe az ingyenes ellátást.
19 gyermek nem veszi igénybe a normatív kedvezményt. / 100% - ban téríti meg az étkezést./
2 gyermek szülője nem nyilatkozott. / Külföldön tartózkodik a család /
14 fő SNI
Összesen 23 gyermeket küldtünk Iskolaérettségi vizsgálatra.
A 2019-20-as nevelési év szeptemberétől várhatóan iskolát kezd 106 gyermek. Három
gyermek iskolakezdése még kérdéses, a Pedagógiai Szakszolgálat és a Megyei Szakértői
Bizottság vizsgálatának eredményére várunk.

A hatodik életévüket betöltött gyermekek

közül óvodában marad 59 gyermek.
Beiratkozott 105 gyermek, ebből felvettünk 96 gyermeket. 1 gyermek nem kérte a
férőhelyet, a következő nevelési évre előjegyezve lett 8 gyermek, mivel 2019 szeptemberéig
nem töltik be a harmadik életévüket.
Fontosnak tartjuk a SNI gyermekek számára szükséges fejlesztések megszervezését,
biztosítását. Ebben a nevelési évben is, a szakértői vélemények alapján szerveztük meg a
folyamatosan emelkedő számú SNI gyermekeknek a Szakértői Bizottság által előírt
fejlesztéseket. Gyógypedagógus szakember hiány következtében megbízási szerződéssel
látják el a szakemberek ezt a feladatot. / gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus,
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tiflopedagógus, szurdopedagógus/ a meghatározott óraszámban.
Felülvizsgálatot a SNI gyermekek részére a Szakértői Bizottság által meghatározott nevelési
évre 10 gyermeknek kértünk.
A logopédiai ellátást a Nevelési Tanácsadó keretein belül tudtuk biztosítani az óvodába járó
gyermekek részére.
Cukorbeteg

gyermek

ellátásához

egészségügyi

végzettséggel

rendelkező

dajka

foglalkoztatásával sikerült megoldani a gyermek mindennapi életmódjának elősegítését,
illetve a későbbiekben pedagógiai asszisztens segítségével, a szülővel folytatott naponta
történő egyeztetésekkel.
Tiszavasvári –Józsefháza területéről 18 gyermek jár óvodánkba. A gyermekek többsége
menetrend szerint közlekedő autóbusszal jutott el az óvodába egy gyermekkísérő felügyelete
alatt, aki, ha beteg volt, sajnos nem volt megoldva a helyettesítése. A Józsefházi gyerekek
kísérője 2019. május 31.-ig dolgozott, így jelen pillanatban nincs megoldva a gyerekek
óvodába kísérése. Néhány család saját erőből oldja-oldotta meg a gyermekeiknek óvodába
jutatását, /autó, autóbusz segítségével./
Gyermekvédelmi feladatainkból
• A tavaszi óvodai beiratkozás előkészítése, a népesség nyilvántartó és a védőnői egyeztetés
alapján. Szülők segítése a beiratkozás alkalmával.
•Beiratkozott gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzet
feltárása, pontosítása az érintett szakemberekkel.
•Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számontartása,
figyelemmel kísérése /megszűnés, újraigénylés/
•Tartósan beteg gyermekek számontartása, szüleiktől óvónőjük közreműködésével igazolások
begyűjtése. Ételallergiás gyermekek szakorvosi igazolásának továbbítása az élelmezésvezető
felé. /10 gyermek tartósan beteg, és 17 fő kér diétás étkezést./
•Adatszolgáltatás a Pedagógiai Szakszolgálat felé, a készségfejlesztő foglalkozást igénybe
vevő gyermekekről.
•Gyermekek rendszeres óvodába járásának figyelemmel kísérése, igazolatlan hiányzások
vezetése, jelzés havonta az intézményvezető felé és a családsegítők felé.
•Jegyző felé értesítés 4 gyermek esetében történt igazolatlan hiányzás miatt.
• Járási Hivatal szabálysértési hatósága felé tájékoztatás 2 gyermek esetében történt,
igazolatlan hiányzás miatt.
• Szülő felé 22 esetben történt tájékoztatás igazolatlan hiányzásról illetve rendszeres óvodába
járásra felszólítás.
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Jegyző felé értesítés mert nem íratta be a szülő a 3. életévét betöltött gyermekét az óvodába,
de a népesség nyilvántartóban tiszavasvári lakosként szerepel:15 fő.
Jegyző

felé

értesítés

azokról

a

gyermekekről,

akik

óvodáinkba

járnak,

de

a

népességnyilvántartóban nem szerepelnek, és azokról a gyermekekről, akik óvodai
jogviszonya megszűnt.
•Rendszeres kapcsolat az óvodapedagógusokkal, gyermekekkel, szülőkkel, szakemberekkel.
•A

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői kérésére veszélyeztetett helyzetű

gyermekekről pedagógiai vélemény készítése rendszeresen a tanév folyamán. / 23 /
•

Esetmegbeszéléseken,

esetkonferenciákon

részvétel,

szakmaközi

megbeszéléseken

részvétel
•Óvodát változtató gyermek figyelemmel kísérése az új óvodába érkezéséig.
•Minden hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nyilvántartásba vétele.
•Adatok biztosítása a statisztikához, önkormányzatnak, KIR központi nyilvántartásához.
•Óvodai szülői értekezleten igény szerint részvétel a kívánt témából készülve.
•Havonta

az

óvodás

gyermekek

összetételének

megoszlásáról

táblázat

készítése,

csoportonként, óvodánként és összesen az intézményvezető számára.
•Havonta kihasználtság számolása csoportonként, óvodánként, és összesen.
•Iskolaérettségi vizsgálat előkészítése, vizsgálat kérése /23 /.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda, ahol a nap jelentős részét tölti a gyermek. Itt az esetlegesen felmerülő problémák –
szorongás, agresszivitás, esetleges alultápláltság vagy bántalmazás jelei, elhanyagolás,
fejlődésben való elmaradás – természetesen a családon kívül, leghamarabb megjelenhetnek,
megjelennek. Ezért az intézményünk az 1997.évi XXXI. törvényben meghatározott módon, a
gyermekvédelmi feladatokat kiemelt figyelemmel látja el.
Ebben a nevelési évben is túlnyomó részt az igazolatlan hiányzások növekedő száma, a
külföldi állampolgárságú gyerekek bejelentés nélküli távozása, az úgynevezett „vándorló
családok” illetve a szülői elhanyagolás, a családon belül kialakuló konfliktusok, veszekedések
okoztak

leginkább

óvodapedagógusok

problémát
jelzései

az

alapján,

óvodában
mielőbb

gyermekvédelmi
felmértük

a

szempontból.

felmerülő

Az

veszélyeztető

körülményeket, okokat. Több esetben családlátogatások, illetve személyes megkeresésekkel
tudtunk a családokkal, szülőkkel a problémákról beszélni. A problémák megoldása érdekében,
mint például egy- két alkalommal előforduló fejtetvesség, illetőleg nem megfelelő testi
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higiénia, az első igazolatlan hiányzás esetében, elég volt a szülő figyelmét felhívni a
problémára illetve pedagógiai eszközökkel, életvezetési, nevelési tanácsokkal segíteni a
szülőket a gyermek érdekében.
Azonban olyan esetekben, amikor pedagógiai eszközökkel nem lehetett megoldani a
problémát jelzéssel éltünk a Gyermekjóléti Szolgálat irányába összesen 14 alkalommal.
A Gyermekjóléti Központtal és a Gyermekjóléti Szolgálattal rendszeresen tartjuk a
kapcsolatot, személyesen és telefonon is egyaránt, figyelembe vesszük javaslataikat, kikérjük
véleményüket. Az óvodás gyermekeket érintő esetmegbeszéléseken rendszeresen részt
veszünk. A protokollnak magfelelően járunk el és tesszük meg jelzéseinket.
Az intézményben egészséges életmód kialakítása során figyelünk a gyermekek szükségleteire,
életritmusára, (egészséges környezet, az életkornak megfelelő napirend kidolgozottsága,
testápolás, pihenés, táplálkozás, mozgás, edzettség). Fontosnak tartjuk a derűs, biztonságos,
szeretetteljes kapcsolat kialakítását (óvodapedagógusok-gyermekek, gyermekek-gyermekek,
óvodapedagógus-szülő, szülő- gyermek). A gyermekek személyiségfejlődésének biztosítása az
önálló egyedi gyermekek nevelése. Megszilárdítjuk a társas kapcsolatok működéséhez
szükséges készségeket, képességeket. Hozzásegítjük a gyermekeket a megfelelő feladattartás
és kitartás kialakításához, az egészséges ambíció és a pozitív énkép kialakulásához. Erősítjük
a szabálytudatukat és a verbális és nonverbális kommunikáció kialakulását. Az érzelmi
nevelés és szocializáció során fokozott figyelmet fordítunk az életkori- és egyéni
sajátosságokra (egymás megismerése, beilleszkedés a közösségbe, elfogadás, tolerancia,
másság elfogadása, kommunikáció). Igyekszünk érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes
családi légkört teremteni óvodásainknak.
Tiszavasvári, 2019. július 03.

Rókáné Sári Erzsébet
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős

170

Tárgy (7.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári
Tagintézménye
2018/2019
tanévben
végzett
szakmai
tevékenységéről szóló beszámolóról.
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Ráduly Zsolt alpolgármester:
Megköszönte a korrekt és mindenre kiterjedő együttműködést, amit a két intézmény
Tiszavasvári és a gyerekek érdekében megtesz. Majd ezen intézmény esetében is elmondta,
hogy az épület műszakilag nagyon rossz állapotban van, de reméli, hogy az új fenntartó
szélesebb pályázati lehetőséggel tud majd élni és akkor fel tudja újítani az intézményt.
Kerekesné Lévai Erika tagintézményvezető:
A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy az intézmény már 10 éve van Tiszavasváriban,
ami azt jelenti, hogy már 10 éve olyan feladatot végeznek, ami a halmozottan hátrányos
gyerekeknek egy jobb életre való felkészítését jelenti. Majd elmondta, hogy 481 halmozottan
hátrányos helyzetű gyerek és 181 halmozottan hátrányos helyzetű roma származású gyerek jár
az óvodába. Amellett, hogy ez egy szociális hátrányt is jelent, hiszen nem mindenkinek
sikerül kilépni a telepi környezetből, még mindig nagyon sokan mély szegénységben élnek. A
szociális hátrány mellett az intézménybe járó gyerekek küzdenek egy nyelvi hátránnyal is,
amit meg kell oldani. Majd megköszönte a képviselő-testületnek az eddigi támogatását,
megköszönte annak, aki szavazataival, figyelmével követte az intézmény munkáját. Úgy véli,
a beszámolóból látható az, hogy a gyerekek nehéz helyzete ellenére helyi és országos szinten
is nagy eredményeket értek el akár táncban, akár művészetben, akár sportban vagy
irodalomban. Emellett a mindennapi élet kapcsán is büszkék lehetnek arra, hogy milyen
munkát végeznek az ott dolgozó óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, asszisztensek és a
technikai dolgozók. Akárki, aki bejön az iskolába vagy az óvodába azt láthatja, hogy
ugyanolyan magas színvonalú foglalkozásokat, órákat tartanak, mint ma Magyarországon
bármelyik iskolában. Kérte a képviselő-testület tagjaitól, hogy továbbra is támogassák az
intézmény munkáját, támogassák úgy, hogy legyen előttük egy helikopter szemlélet, ami azt
jelenti, hogy ha Tiszavasvári felé szállnak, akkor érezzék azt, hogy ez a kérdés, valamint a
mindennapi kis célok nagyon fontosak Tiszavasváriban és legyen ez egy stratégiai kérdés.
Egy stratégiai kérdés, amiben ők, mint alapítvány sok mindent meg tudnak tenni. Elmondta
még, hogy nagyon hálás a kollégáinak, hiszen bemennek egy olyan épületbe, ami több mint
100 éves, olyan helyekre, ahol néhány négyzetméteren 25-30 gyerek van, bemennek a tanárok
olyan osztályokba, ahol több mint 10-20 gyerek is már nem gyerekként van számontartva,
hanem felnőtt férfiként, és mégis eredményeket tudnak elérni. Kérte, hogy ez a támogatás és
figyelem maradjon meg, mert igénylik a kollégák. Nagyon jól esnek a bíztató szavak, mert az
érzékelhetőn a pedagógushiány. A tágabb társadalom nem mindig értékeli azt a munkát, amit
megtesznek, mert ebben benne van az is, amit sokan nem látnak, hogy képesek elmenni
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bármilyen versenyre, de sokszor az van, hogy a pedagógus viszi a cipőt a harisnyát, vasalja a
fehér inget és ezeket sokszor nem látják azok, akik csak kívülről figyelik őket. Végezetül
elmondta, ami talán az ő küldetésük is, és ennek jegyében kérik a képviselő-testület további
támogatását, megköszönve az eddigi támogatást és munkájukat „Mi használni akartunk,
használni akarunk és nem tündökölni”.
Szőke Zoltán polgármester:
Megjegyezte, hogy nagyon példaértékű az a munka, amit végeznek és végeztek és amit
valószínűleg végezni is fognak és ők pedig minden tőlük telhetőt meg fognak tenni és
mindenben, amiben lehetséges támogatni fogják az intézményt és az ott dolgozókat. Nem volt
véletlen az a döntés, ami született és amilyen irányba indultak el most az iskolával
kapcsolatban. Úgy véli, hogy elérte a lehetőségei határát az akkori fenntartó és tovább kell
gondolkodni, még több esélyt, nagyobb lehetőséget kell teremteni, hogy még jobban és
hatékonyabban, de legalább ezen a szinten működjön tovább az intézmény és Tiszavasvári
javát szolgálja.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán 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
270/2019. (VII. 25.) Kt. számú
határozata
Beszámoló a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2018/2019. tanévben végzett
szakmai tevékenységéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magiszter Óvoda, Általános Iskola,
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye
2018/2019. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1.

A Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2018/2019. tanévről
készített szakmai beszámolóját megtárgyalta és elfogadja a határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal.

2.

Felkéri a polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (8.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.
Szőke Zoltán polgármester
Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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
271/2019. (VII.25.) Kt. sz.
határozata
Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére
vonatkozó pályázat kiírásáról
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Egyesített
Közművelődési Intézmény és Könyvtár (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.)
vezetésére, magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.
2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert,
hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu), valamint Tiszavasvári Város honlapján és a Tiszavasvári
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján gondoskodjon a pályázati felhívás
közzétételéről.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat előzetes véleményezésre az
illetékes miniszternek küldje meg.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán
polgármester
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271/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat melléklete

1. sz. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § alapján
pályázatot hirdet
az Egyesített

Közművelődési Intézmény és Könyvtár
Igazgató (magasabb vezető)
beosztás betöltésére

Munkáltató: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
(Munkáltatói jogkör gyakorló – ha a magasabb vezetői beosztással történő megbízáshoz
közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges - kinevezési jogkör gyakorló: Tiszavasvári
Város Önkormányzata Képviselő-testülete; Képviseli: Tiszavasvári Város polgármestere)
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő
időtartamra szól.
A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: Legkorábban 2019. november 01.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2024. október 31.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.
A magasabb vezetői megbízással járó közalkalmazotti munkakör, és munkakörbe tartozó
lényeges feladatok a pályázó iskolai végzettségének, szakképesítésének függvényében
kerülnek megállapításra.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős
költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat
szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai
szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet
jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított,
hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az
intézmény működéséről, tevékenységéről.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által
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az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság; vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
18. életév betöltése
cselekvőképesség;
büntetlen előélet; nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás
hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben
foglalt kizáró okok; és nem áll a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt;
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott
150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A § (1), vagy 6/B § (5), vagy 6/E § (1)
bekezdéseiben előírt végzettség,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott
150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A § (1), vagy 6/B § (5) vagy 6/E § (1)
bekezdéseiben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott
150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A § (1), vagy 6/E § (1) bekezdésben foglaltak
szerinti kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
kivéve ha a hivatkozott kormányrendelet 6/B § (5) bekezdése szerinti kulturális
intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel,
(A Kormányrendelet 6/F § (2) bekezdésére figyelemmel, mely szerint integrált
kulturális intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás
ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki legalább az egyik kulturális
intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeknek megfelel.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott
150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/E § (1) bekezdésben foglaltak szerinti
tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, kivéve ha a hivatkozott kormányrendelet 6/A §
(1) vagy 6/B § (5) bekezdései szerinti kulturális intézménytípus intézményvezetővel
szemben támasztott követelményeinek megfelel,
(A Kormányrendelet 6/F § (2) bekezdésére figyelemmel, mely szerint integrált
kulturális intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás
ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki legalább az egyik kulturális
intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeknek megfelel.)
a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
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a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott
150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G § (2) bekezdése alapján a megbízását követő
két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell
elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás
hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni Kivéve ha a Kormányrendelet 6/G (3)
bekezdés szerinti mentesítési követelményeknek megfelel.
A Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdéseinek való megfelelés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 1-3 év vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
















fényképes szakmai önéletrajz;
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot, valamint az egyéb
képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és
azt, hogy nem áll Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró
okok, valamint emellett tanúsítja, hogy nem áll a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti végezhető tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;
nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;
nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes
vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben
meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását;
nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt
ülés megtartását, illetve nyilvános ülés esetén a személyes adatainak zártan történő
kezelését;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt;
nyilatkozat arról, hogy a pályázó magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy
letelepedett státusszal rendelkezik;
nyilatkozat annak vállalásáról, hogy megbízása esetén a megbízást követő két éven
belül a Kormányrendelet 6/G § (2) bekezdése szerint tanfolyamot elvégzi, vagy
ellenkező esetben csatolja ezen kötelezettség alóli mentességet igazoló
dokumentumokat,
előnyt jelentő feltétel fennállása esetén, a vezetői gyakorlat igazolását alátámasztó
dokumentumok

240

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre
szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése
alapján - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2019. november 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Zoltán polgármester nyújt, a
42/520-500-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/8550-1/2019, valamint a beosztás
megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Képviselő-testület az általa felkért, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakértői bizottság írásbeli véleményezését követő
első ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azon pályázót, akinek
a pályázata érvénytelen (különösen: aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat
nem csatolja vagy hiányosan csatolja, aki határidőn túl nyújtja be, a hatósági erkölcsi
bizonyítvány nem a feltüntetett jogszabályi hivatkozás által lett beadva, aki nem a kiírásban
meghatározott módon nyújtja be pályázatát). A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a
pályázati eljárást érvényes pályázatok esetén is indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt
magára nézve kötelezőnek elfogad.
Az érvénytelen pályázatot benyújtókat, valamint a nem nyertes pályázókat e-mailben
értesítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Tiszavasvári Város Honlapja – 2019. augusztus 5.
 Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés – 2019.
augusztus 5.
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Tárgy (9.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a
fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2019. évi támogatási
szerződések utólagos jóváhagyásáról.
Szőke Zoltán polgármester
Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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-TESTÜLETE
272/2019. (VII. 25.) Kt. számú
határozata
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a fogyatékos személyek otthonára
vonatkozó 2019. évi támogatási szerződések utólagos jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásra és a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2019. évi támogatási
szerződések utólagos jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi
határozatot hozza:
I.

A határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest,
Visegrádi u. 49. adószám: 15802107-2-41, képviseli : Benedek István Zsolt
főigazgató) és Tiszavasvári Város Önkormányzata
(székhely: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, bankszámla
száma: 11744144-15404761, képviseli: Szőke Zoltán polgármester) közötti, a
fogyatékos személyek otthonára vonatkozó feladat-ellátási szerződést.

II.

A határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest,
Visegrádi u. 49. adószám: 15802107-2-41, képviseli : Benedek István Zsolt
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főigazgató) és Tiszavasvári Város Önkormányzata
(székhely: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, bankszámla
száma: 11744144-15404761, képviseli: Szőke Zoltán polgármester) közötti, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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1. sz. melléklet „A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó
2019. évi támogatási szerződések utólagos jóváhagyásáról” szóló határozathoz
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2. sz. melléklet „A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó
2019. évi támogatási szerződések utólagos jóváhagyásáról” szóló határozathoz
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Tárgy (10.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződésről.
Szőke Zoltán polgármester
Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester az első 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-TESTÜLETE
273/2019. (VII. 25.) Kt. számú
határozata
A gyermekétkezetésre vonatkozó szerződésről
(amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. taggyűlése
vonatkozásában a 16/2019.(VII.25.) számú alapítói határozatnak minősül)

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete „A gyermekétkezetésre vonatkozó szerződésről”
tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. Jóváhagyja a határozat mellékletét képező, gyermekétkezetésre vonatkozó szerződést
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse a
a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetőjét és Városi Kincstár vezetőjét, mint a szerződésben
érintett feleket.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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a 273/2019. (VII.25.) Kt. sz. határozat melléklete
SZERZŐDÉS
Szerződő felek:
mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) /székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz./ képviseletében Szőke
Zoltán polgármester,
másrészről a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) /székhely: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4. sz./ képviseletében dr. Groncsák Andrea ügyvezető
Együttműködő partnerek:
1. Nyíregyházi Tankerületi Központ, székhely: 4400
31/b.(Képviseli: Gaszperné Román Margit igazgató)

Nyíregyháza

Sóstói

u.

2. Tiszavasvári Egyesített Óvodai intézmény, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
(Képviseli: Moravszki Zsoltné mb. intézményvezető)
3. Városi Kincstár, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. (Képviseli: Huri-Szabó
Szilvia igazgató)
4. Magyarországi Magiszter Alapítvány, székhely: Debrecen, Szabó K. u.60. (Képviseli:
Csombordi József, Kuratóriumi Elnök)
5. Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
és Kollégiuma, Székhely: 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1. (Képviseli: Gurbánné Papp
Mária főigazgató)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-be történő beolvadás következtében a Közétkeztetési
Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnt 2019. június 13. napjával, jogutódja a TIVA-SZOLG
Nonprofit Kft. lett.
A korábbi, gyermekétkezetésre vonatkozó Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselőtestülete által a 4/2018. (I.25.) Kt. sz. határozattal elfogadott, gyermekétkezetési feladatra
vonatkozó szerződés jelen szerződés megkötésével megszűnik. Jelen szerződés a korábbi
aktualizálása.
I.

A Kft. által ellátandó feladatokról

Kft. vállalja a Városi Kincstár Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6.
(továbbiakban: Városi Kincstár) által megrendelt főzési adagszám előállítását a
Tiszavasvári Általános Iskola Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. sz. alatti (továbbiakban:
Kabay), a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Tiszavasvári, Gombás András 8B.
sz. alatti (továbbiakban: Óvoda) és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma Tiszavasvári, Petőfi utca 1. sz.
alatti (továbbiakban: Szakképzési Centrum) konyháiban.
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A Kft. vállalja az alábbi intézmények székhelyén, telephelyén, intézményegységében,
illetve tagintézményében a közétkeztetés lebonyolítását az alábbiak szerint:
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény:
Tiszavasvári, Gombás András u. 8B. sz. alatti főzőkonyhában és tálalókonyhában,
továbbá az Ifjúság u. 8. sz., Vasvári Pál u. 67/a. sz., Egység u. 4. F-G szám alatti
tálalókonyhákban.
Tiszavasvári Általános Iskola:
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. alatti tálalókonyhában, főzőkonyhában és ebédlőben,
továbbá a Vasvári Pál u. 97/A. sz. alatti tálalókonyhákban és ebédlőkben.
Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium:
Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. sz. alatti tálalókonyhában és ebédlőben
Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, és Kollégiuma
Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. alatti főzőkonyhában, ebédlőben.
Magyarországi Magiszter Alapítvány:
Tiszavasvári, Petőfi u. 4., Petőfi u. 24. sz. és a Kossuth u. 76. sz. alatti épületek
tálalókonyháiban.
Kft. vállalja, hogy a leadott étkezési megrendelési igényeiket folyamatosan,
zökkenőmentesen kielégíti, az étkeztetési, konyhai üzemeltetési feladatokat teljes körűen
ellátja.
Kft. vállalja az 1. sz. mellékletben szereplő várható adagszámok szerinti étkeztetési igény
kielégítését.
A Kft. ennek a feladatnak az ellátásáért a 2. sz. mellékletben feltüntetett térítési díjra
jogosult.
A Kft. az óvoda esetén az Egyesített Óvodai Intézménynek, a többi intézmény esetén a
Városi Kincstárhoz benyújtott számláján köteles feltüntetni az 1. pontban meghatározott
intézmények részére nyújtott szolgáltatás részletezését. A számla benyújtására két hetes
szolgáltatási időszakonként van mód. A számla kiállítását megelőzően a Kft. vállalja a
Városi Kincstárral történő egyeztetést a leadott megrendelés és a nyújtott szolgáltatás
eltéréseinek kiküszöbölése érdekében. Az így készült, egyeztetett számla ellenértékét a
Városi Kincstár, illetve az Egyesített Óvodai Intézmény 8 munkanapon belül átutalja a
Kft. bankszámlájára.
Az Önkormányzat által igényelt rendezvények és a rendkívüli étkeztetési feladatok eseti
díja egyéni megállapodás tárgyát képezi.
A szerződő felek közötti gazdasági és pénzügyi tranzakciók a Városi Kincstár illetve a
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény közreműködésével kerülnek lebonyolításra.
Az átutalt összeg célirányos felhasználását az Önkormányzat a helyszínen is jogosult
ellenőrizni.
A térítési díjak változtatásának szándékát részletes indoklással a Kft. köteles írásban
jelezni az Önkormányzat irányába.
A Kft. kötelezi magát különösen az alábbi feladatok ellátására:
Nyersanyag szükséglet beszerzése
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Ételek elkészítése /főzés/
Az I. pontban szereplő intézmények tálalókonyháihoz történő kiszállítás
Közvetlen, azonnali fogyaszthatóság biztosítása
Terítés, tálalás, melegítés, melegen tartás
Mosogatás
Egyéb előkészítő és befejező munkálatok, főzőkonyha tisztán tartása.
Az étkezési igényt a Városi Kincstár erre kijelölt ügyintézőjénél kell jelezni. Az 1.
pontban megjelölt intézmények a tárgynapot megelőző nap 12.00 óráig közvetlenül a Kft.
részére jelentik le igényeiket dokumentálható módon (e-mail, telefax). A Kft. kötelezi
magát arra, hogy a már megrendelt adagszámhoz képest az étkezési igények lemondására
lehetőséget biztosít, melynek részletes feltételeiről minden érintett intézmény tájékoztatást
kap.
8) A Kft. a konyhák szabad kapacitásaival önállóan rendelkezik, de az intézmények
étkezőjének rendezvényre történő használatát a Nyíregyházi Tankerületi Központ,
Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és
Kollégiumának, igazgatójával/az illetékes intézmény-vezetőkkel egyezteti.
Az 1. pontban megjelölt intézmények – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 76. § (6) bekezdése alapján - vállalják, hogy szabad helyiségeiket biztosítják a Kft.
számára társadalmi és családi rendezvények lebonyolítása céljából, amennyiben az nem
zavarja az intézményben folyó tevékenységet.
9)
A Kft. vállalja a minőségbiztosítási feltételeknek a működtetés során felmerülő
új igényekhez történő igazítását. A Kft. vállalja, hogy a jogszabályok által előírt
korcsoportonkénti tápanyagszükségletnek megfelelő étkezést biztosít.
10) A Kft. vállalja, hogy a szerződésben meghatározott intézményi étkeztetési feladatot jó
minőségben látja el. Az Önkormányzat, a Városi Kincstár, a szolgáltatást igénybe
vevő intézmények vezetői, valamint a szülői közösség szerveződései útján érkezett
minőségi észrevételeket figyelembe veszi az előírásokhoz, és lehetőségekhez mérten,
illetve szükség esetén részükre megfelelő tájékoztatást nyújt.
A Kft. vállalja, hogy öt munkanapon belül megvizsgálja a szolgáltatás nem megfelelő
színvonalon történő ellátására irányuló bejelentést, ennek eredményéről öt munkanapon
belül írásbeli tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére.
A szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekben bekövetkező változásokról,
illetve eseményekről az Önkormányzat kijelölt kapcsolattartója útján haladéktalanul
köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, és köteles haladéktalanul válaszolni a hozzá
intézett kérdésekre.
11) A Kft. kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges vonatkozó jogszabályokat,
szakhatósági előírásokat, szakmai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket
ismeri és betartja, a megfelelő és szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetve azok
módosítása iránt jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül intézkedik.
12) A Kft. kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1)
bekezdés h.) pontjában foglaltaknak megfelel.
13 ) Az intézményekben, valamint a Kft. érdekkörében e szerződés teljesítésével
összefüggésben felmerülő közleményeket a megrendelő dokumentálható módon (e-mail
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üzenettel, faxon) juttatja el. Előzetes egyeztetés során állapítják meg a felek a szolgáltatás
megkezdéséig a kapcsolattartóik elérhetőségét. A Kft. vállalja, hogy az általa kijelölt
kapcsolattartó vagy helyettesítője folyamatos elérhetőségét biztosítja, mind az
intézmények, mind az Önkormányzat kapcsolattartója számára.
14 ) Az intézmények szükséges és indokolt igényeihez mérten a Kft. vállalja a feladatellátást,
illetve kötelezi magát arra, hogy az étkeztetés szervezésével az intézményi tevékenység
zavartalanságát garantálja.
II.

A szerződés tartama, felülvizsgálata

1) Jelen szerződést a felek 2019. június 13. napjától 2023. január 31. napjáig terjedő
időtartamra kötik.
2) Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító kijelenti, hogy a Kft. közhasznú
tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdése, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §ában foglaltak alapján az Önkormányzatnak kell ellátnia.
3) Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzési tevékenységet a Kft. a speciális, egyes betegség
csoportokhoz ill. érzékenységre tekintettel összeállított étrenddel segíti. A hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítését és a közhasznú szervezetek
számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatásokat pedig alkalomszerűen, karitatív célú étkeztetéssel látja el.
4) Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító, kijelenti, hogy a Kft. üzletszerű
gazdasági tevékenységét kizárólag a közhasznú tevékenység céljainak megvalósítása
érdekében végzi. Ezen célok elérését az üzletszerű gazdasági tevékenységek nem
veszélyeztethetik.
5.) A Kft. köteles biztosítani a szerződés szerinti szolgáltatás folyamatosságát addig, amíg
erre az esetleges új szerződő fél írásban kötelezettséget nem vállal.
6) A közétkeztetés biztosítása érdekében a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására
vonatkozó kötelezettség a szerződés lejártának, ill. felmondásának esetére is terheli a Kft.t, amíg az Önkormányzat nem köt szerződést a jelenlegi, ill. egy másik szolgáltatóval.
7) A Kft. jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az ellátottak személyes adatainak védelmére
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismeri, és azokat betartja, illetve betarttatja.
8) A Kft. vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges képzettséggel és szakértelemmel,
illetve alkalmazási feltételekkel rendelkező megfelelő munkaerő alkalmazásával látja el
feladatát.
A Kft. a dolgozói által okozott szándékos vagy gondatlan károkozásért teljes körű és
korlátlan felelősséget vállal. A Kft. kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt saját
felelősségére vehet igénybe.
9) A feladat ellátása során a I/1. pontban felsorolt feladat-ellátási helyeken vagy annak
ellátottjaival kapcsolatos kárenyhítő vagy költségkímélő, takarékos megoldások
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alkalmazását, az ehhez szükséges intézkedéseket a helyiségek bérletére vonatkozó
szerződések tartalmazzák.
10) A Kft. kijelenti, hogy lejárt köztartozása nincs, és tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés
tárgyát képező szolgáltatásnak alvállalkozásba adása az Önkormányzat előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül tilos.
11) Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátását a Kft. nem vagy nem
megfelelően teljesíti, akkor az Önkormányzatot megilleti a rendkívüli felmondás joga. A
rendkívüli felmondás annak írásbeli közlésétől számított 30. nappal lép hatályba.
A rendkívüli felmondás joga a Kft.-t nem illeti meg.
III.

A Kft. részére a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása

1) Az étkeztetés ellátása érdekében a Magyarországi Magiszter Alapítvány és a Kft. között az
alábbi bérleti szerződések kerülnek megkötésre:
- 2699/1 hrsz.-ú, a valóságban a Tiszavasvári, Petőfi u. 4. sz. alatti tálalókonyhára
vonatkozóan,
- 2686/2 hrsz.-ú, a valóságban a Tiszavasvári, Petőfi u. 24. sz. alatti tálalókonyhára
vonatkozóan,
- 2708 hrsz.-ú, a valóságban a Tiszavasvári, Kossuth u. 76. sz. alatti tálalókonyhára
vonatkozóan.
2)
Az intézményi étkeztetés ellátása érdekében a Kft. az alábbi ingatlanok tekintetében
bérleti szerződést köt az Önkormányzat, Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamint a
Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeivel:
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény:
a 2283/1. hrsz.-ú, a valóságban Tiszavasvári, Gombás András u. 8B. sz., a
20795/3. hrsz.-ú, a valóságban az Ifjúság u. 8. sz., a 755. hrsz.-ú, a valóságban a
Vasvári Pál u. 67/a. sz., a 736 hrsz.-ú, a valóságban az Egység u. 4. F-G szám
alatti tálalókonyhákra vonatkozóan.
Tiszavasvári Általános Iskola:
a 20795/3. hrsz.-ú, a valóságban Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. alatti főzőkonyhára,
a két bejáratú garázsból egy gépkocsiállásra, a 822/2/A/2. hrsz.-ú, a valóságban a
Vasvári Pál u. 97/A. sz. alatti tálalókonyhákra vonatkozóan.
Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium:
a tiszavasvári 2835 hrsz-ú, a valóságban a Hétvezér u. 19. sz. alatti tálalókonyhára
vonatkozóan.
Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, és Kollégiuma:
A 2443 hrsz-ú, a valóságban a Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. alatti főzőkonyhára
vonatkozóan.
-

A megkötendő bérleti szerződés ezen ingatlanok konyha és kiszolgáló helyiségeinek,
mosókonyhájának, raktárainak és a vagyonleltárban ezen helyiségekben található
mennyiségben és értékben, illetve csak mennyiségben nyilvántartott valamennyi
eszközének használatát biztosítja a Kft. számára.
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- Ezen vagyontárgyak hasznosítására - így a bérbeadására is - vonatkozó szerződést az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkor hatályos rendelet
rendelkezései alapján köthet az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője. A Nyíregyházi
Tankerületi Központ, és Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiumának a vagyontárgyak hasznosítására
vonatkozóan az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés alapján köteles eljárni.
- Az Önkormányzat felhívására kötelesek a számviteli előírásoknak megfelelő vagyonleltár
elkészítésében közreműködni. A vagyontárgyak felújítása, fejlesztése és ennek költsége az
Önkormányzatot terheli.
-

A szerződés lejáratakor a Kft. az átvevő leltárban szereplő mennyiségben és használatra
alkalmas minőségben köteles visszaszolgáltatni az átvett eszközöket.

-

A rendelkezésre bocsátott vagyon jelen szerződés teljesítésével összefüggésben történő,
azaz célirányos felhasználását az Önkormányzat a helyszínen is jogosult ellenőrizni.
A Kft. az Önkormányzat részére évente egyszer írásbeli beszámolót készít.
IV.

Záró rendelkezések

1) Jelen Szerződést a Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik. A jelen megállapodásban
nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései irányadóak.
2) Jelen Szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés
érvényességét. Felek kötelesek az érvénytelen kikötést olyan rendelkezéssel helyettesíteni,
amely leginkább megfelel a Felek jelenlegi szerződéses akaratának és a mindenkori
jogszabályoknak.
3) Felek bármely jogvita esetére megállapodnak abban, hogy ezt elsősorban egymás között
nemperes úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén - a pertárgy értékétől függően a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
4.) Jelen szerződés a mellékletekkel együtt készült, amelyet a felek elolvastak,
megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 (hat)
egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá.
5) Jelen szerződésben a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézmény, és a Városi Kincstár és a Magyarországi Magiszter Alapítvány, és a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és
Kollégiuma, együttműködő partnerként vesz részt.
Tiszavasvári, 2019. ………

Tiszavasvári, 2019. …………..

…………………………………….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester

……………………………………………
TIVA-Szolg Nonprofit Kft
képviseli:
dr. Groncsák Andrea ügyvezető

A jelen szerződésben foglaltakat tudomásul veszem:
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Tiszavasvári, 2019. …………….

Nyíregyháza, 2019. …………..

………………………………………….
Egyesített Óvodai Intézmény
képviseli
Moravszki Zsoltné mb. int.vez.

……………………………………………
Nyíregyházi Tankerületi Központ
képviseli
Gaszperné Román Margit igazgató

Nyíregyháza, 2019. …………..

……………………………………………………………….
Nyíregyházi Szakképzési Centrum,
Tiszavasvári Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, és Kollégiuma
képviseli:
Gurbánné Papp Mária
főigazgató
Tiszavasvári, 2019. …………….
…………………………………….
Városi Kincstár Tiszavasvári
Képviseli:
Huri-Szabó Szilvia
igazgató

………………………………………
Magyarországi Magiszter Alapítvány
képviseli
Nagy Levente
Kuratóriumi elnök
Tiszavasvári, 2019. …………….
……………………………………………………
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Városi Kincstár Tiszavasvári
Czirjákné Szabó Erika
pénzügyi ellenjegyző
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1. sz. melléklet a 273/2019.(VII.25.) Kt. sz. határozathoz
A KFT. ÁLTAL BIZTOSÍTANDÓ ADAGSZÁMOK
(tanítási naponként)
Gyermekétkeztetés:
Intézmény

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

360

360

360

-

Magyarországi
Alapítványi Óvoda

150

150

150

-

-

600

700

400

-

Magiszter -

420

420

420

-

Nyíregyházi
Szakképzési 40
Centrum
Tiszavasvári
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája,
és
Kollégiuma

40

100

40

40

Tiszavasvári
Gimnázium

-

70

-

-

1570

1800

1370

40

Reggeli

Magiszter -

Tiszavasvári Általános Iskola
Magyarországi
Alapítványi Iskola

Összesen:

Váci

Mihály
40

A fenti adagszámok átlagértékeket tartalmaznak, tőlük a tényleges adagszámok 15%-kal
eltérhetnek.
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2. sz. melléklet a 273/2019.(VII.25.) Kt. sz. határozathoz
A KFT. ÁLTAL ALKALMAZHATÓ ÉLELMEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK
(ÁFA nélkül, forintban meghatározva)

Ssz. Intézmény

Élelmezési
nyersanyagnorma

Önkormányzat
Hatályba
vagy a dolgozók lépés
által
fizetendő időpontja
térítési díj

1.

Óvodában

242

484

2018.02.01.

2.

Általános iskola napközi, napi 302
háromszori étkezés

604

2018.02.01.

3.

Általános iskolában napi kétszeri 253
étkezés

506

2018.02.01.

4.

Általános iskola menza

190

380

2018.02.01.

5.

Középiskola menza

242

484

2018.02.01.

6.

Középfokú
ellátás

1210

2018.02.01.

iskolai

kollégiumi 605
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3. sz. melléklet a 273/2019.(VII.25.) Kt. sz. határozathoz
A KFT. ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÉTKEZTETÉSEK IDŐPONTJAI*
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény:
- tízórai:
- ebéd:
- uzsonna:

800-900
Útvonal: Ifjúság u., Vasvári Pál u., Egység u.,
00
30
11 -12 Útvonal: Ifjúság u., Vasvári Pál u., Egység u.
Ebéddel együtt biztosítva

Tiszavasvári Általános Iskola:
Ifjúság u. 8. sz.:
- tízórai:
940
- ebéd:
1130 -1400
- uzsonna:
1515 -1600
Vasvári Pál u. 95. sz.:
- tízórai:
800
- ebéd:
1130 -1400
- uzsonna:
ebéddel együtt biztosítva
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és
Kollégiuma
Petőfi u.1. sz.:
- reggeli:
600-730
- ebéd:
1130-1430
- vacsora:
1830-1930
Hétvezér u. 19.:
- ebéd:
1230-1430
Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda:
Petőfi u. 8. sz:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

730
1115
Ebéddel együtt biztosítva

Petőfi u. 24. sz.:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

745
1130
Ebéddel együtt biztosítva
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Magyarországi Magiszter Alapítványi Iskola:

Kossuth u. 76. sz.:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna:

840
1130
ebéddel együtt biztosítva

* Az étkeztetések időpontjai az intézményvezetők kérésére rendkívüli esetekben eltérhetnek a
fentiektől.
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetet bocsátott szavazásra.
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-TESTÜLETE
274/2019. (VII. 25.) Kt. számú
határozata
A gyermekétkezetésre vonatkozó szerződés módosításáról
(amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. taggyűlése
vonatkozásában a 17/2019.(VII.25.) számú alapítói határozatnak minősül)

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete „A gyermekétkezetésre vonatkozó szerződésről”
tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. Jóváhagyja a határozat mellékletét képező, gyermekétkezetésre vonatkozó szerződés
egységes szerkezetű módosítását 2019. szeptember 1. napja hatályba lépéssel, és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse a
Tiva-Szolg Kft. ügyvezetőjét és Városi Kincstár vezetőjét, mint a szerződésben
érintett feleket.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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a 274/2019. (VII.25.) Kt. sz. határozat melléklete
SZERZŐDÉS
Szerződő felek:
mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) /székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz./ képviseletében Szőke
Zoltán polgármester,
másrészről a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) /székhely: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4. sz./ képviseletében dr. Groncsák Andrea ügyvezető
Együttműködő partnerek:
Nyíregyházi Tankerületi Központ, székhely: 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 31/b
(Képviseli: Gaszperné Román Margit igazgató)
Tiszavasvári Egyesített Óvodai intézmény, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u.
8. (Képviseli: Moravszki Zsoltné mb. intézményvezető)
Városi Kincstár, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. (Képviseli: Huri-Szabó
Szilvia igazgató)
Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum,
Tiszavasvári
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, és Kollégiuma, Székhely: 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.
(Képviseli: Gurbánné Papp Mária főigazgató)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-be történő beolvadás következtében a Közétkeztetési
Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnt 2019. június 13. napjával, jogutódja a TIVA-SZOLG
Nonprofit Kft. lett.
A korábbi, gyermekétkezetésre vonatkozó Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselőtestülete által a 4/2018. (I.25.) Kt. sz. határozattal elfogadott, gyermekétkezetési feladatra
vonatkozó szerződés jelen szerződés megkötésével megszűnik. Jelen szerződés a korábbi
aktualizálása.
A Magyarországi Magiszter Alapítványt 2019. szeptember 1-jétől a szerződésből törölni
szükséges. Így ezen szerződés aláírásával a korábbi, 2019. június 13. napjától hatályos
szerződés megszűnik.
I.
A Kft. által ellátandó feladatokról
1.) Kft. vállalja a Városi Kincstár Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6.
(továbbiakban: Városi Kincstár) által megrendelt főzési adagszám előállítását a
Tiszavasvári Általános Iskola Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. sz. alatti (továbbiakban:
Kabay), a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Tiszavasvári, Gombás András
8B. sz. alatti (továbbiakban: Óvoda) és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum,
Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma Tiszavasvári,
Petőfi utca 1. sz. alatti (továbbiakban: Szakképzési Centrum) konyháiban.
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A Kft. vállalja az alábbi intézmények székhelyén, telephelyén, intézményegységében,
illetve tagintézményében a közétkeztetés lebonyolítását az alábbiak szerint:
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény:
Tiszavasvári, Gombás András u. 8B. sz. alatti főzőkonyhában és tálalókonyhában,
továbbá az Ifjúság u. 8. sz., Vasvári Pál u. 67/a. sz., Egység u. 4. F-G szám alatti
tálalókonyhákban.
Tiszavasvári Általános Iskola:
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. alatti tálalókonyhában, főzőkonyhában és ebédlőben,
továbbá a Vasvári Pál u. 97/A. sz. alatti tálalókonyhákban és ebédlőkben.
Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium:
Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. sz. alatti tálalókonyhában és ebédlőben
Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, és Kollégiuma
Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. alatti főzőkonyhában, ebédlőben.
2.) Kft. vállalja, hogy a leadott étkezési megrendelési igényeiket folyamatosan,
zökkenőmentesen kielégíti, az étkeztetési, konyhai üzemeltetési feladatokat teljes
körűen ellátja.
3.) Kft. vállalja az 1. sz. mellékletben szereplő várható adagszámok szerinti étkeztetési
igény kielégítését.
4.) A Kft. ennek a feladatnak az ellátásáért a 2. sz. mellékletben feltüntetett térítési díjra
jogosult.
A Kft. az óvoda esetén az Egyesített Óvodai Intézménynek, a többi intézmény esetén a
Városi Kincstárhoz benyújtott számláján köteles feltüntetni az 1. pontban meghatározott
intézmények részére nyújtott szolgáltatás részletezését. A számla benyújtására két hetes
szolgáltatási időszakonként van mód. A számla kiállítását megelőzően a Kft. vállalja a
Városi Kincstárral történő egyeztetést a leadott megrendelés és a nyújtott szolgáltatás
eltéréseinek kiküszöbölése érdekében. Az így készült, egyeztetett számla ellenértékét a
Városi Kincstár, illetve az Egyesített Óvodai Intézmény 8 munkanapon belül átutalja a
Kft. bankszámlájára.
Az Önkormányzat által igényelt rendezvények és a rendkívüli étkeztetési feladatok eseti
díja egyéni megállapodás tárgyát képezi.
5.) A szerződő felek közötti gazdasági és pénzügyi tranzakciók a Városi Kincstár illetve a
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény közreműködésével kerülnek lebonyolításra.
Az átutalt összeg célirányos felhasználását az Önkormányzat a helyszínen is jogosult
ellenőrizni.
A térítési díjak változtatásának szándékát részletes indoklással a Kft. köteles írásban
jelezni az Önkormányzat irányába.
6.) A Kft. kötelezi magát különösen az alábbi feladatok ellátására:
1. Nyersanyag szükséglet beszerzése
2. Ételek elkészítése /főzés/
3. Az I. pontban szereplő intézmények tálalókonyháihoz történő kiszállítás
4. Közvetlen, azonnali fogyaszthatóság biztosítása
5. Terítés, tálalás, melegítés, melegen tartás
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6. Mosogatás
7. Egyéb előkészítő és befejező munkálatok, főzőkonyha tisztán tartása.
7.) Az étkezési igényt a Városi Kincstár erre kijelölt ügyintézőjénél kell jelezni. Az 1.
pontban megjelölt intézmények a tárgynapot megelőző nap 12.00 óráig közvetlenül a
Kft. részére jelentik le igényeiket dokumentálható módon (e-mail, telefax). A Kft.
kötelezi magát arra, hogy a már megrendelt adagszámhoz képest az étkezési igények
lemondására lehetőséget biztosít, melynek részletes feltételeiről minden érintett
intézmény tájékoztatást kap.
8) A Kft. a konyhák szabad kapacitásaival önállóan rendelkezik, de az intézmények
étkezőjének rendezvényre történő használatát a Nyíregyházi Tankerületi Központ,
Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és
Kollégiumának, igazgatójával/az illetékes intézmény-vezetőkkel egyezteti.
Az 1. pontban megjelölt intézmények – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 76. § (6) bekezdése alapján - vállalják, hogy szabad helyiségeiket biztosítják a Kft.
számára társadalmi és családi rendezvények lebonyolítása céljából, amennyiben az nem
zavarja az intézményben folyó tevékenységet.
9)
A Kft. vállalja a minőségbiztosítási feltételeknek a működtetés során felmerülő
új igényekhez történő igazítását. A Kft. vállalja, hogy a jogszabályok által előírt
korcsoportonkénti tápanyagszükségletnek megfelelő étkezést biztosít.
10) A Kft. vállalja, hogy a szerződésben meghatározott intézményi étkeztetési feladatot jó
minőségben látja el. Az Önkormányzat, a Városi Kincstár, a szolgáltatást igénybe
vevő intézmények vezetői, valamint a szülői közösség szerveződései útján érkezett
minőségi észrevételeket figyelembe veszi az előírásokhoz, és lehetőségekhez mérten,
illetve szükség esetén részükre megfelelő tájékoztatást nyújt.
A Kft. vállalja, hogy öt munkanapon belül megvizsgálja a szolgáltatás nem megfelelő
színvonalon történő ellátására irányuló bejelentést, ennek eredményéről öt munkanapon
belül írásbeli tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére.
A szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekben bekövetkező változásokról,
illetve eseményekről az Önkormányzat kijelölt kapcsolattartója útján haladéktalanul
köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, és köteles haladéktalanul válaszolni a hozzá
intézett kérdésekre.
11) A Kft. kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges vonatkozó jogszabályokat,
szakhatósági előírásokat, szakmai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket
ismeri és betartja, a megfelelő és szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetve azok
módosítása iránt jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül intézkedik.
12) A Kft. kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1)
bekezdés h.) pontjában foglaltaknak megfelel.
13) Az intézményekben, valamint a Kft. érdekkörében e szerződés teljesítésével
összefüggésben felmerülő közleményeket a megrendelő dokumentálható módon (e-mail
üzenettel, faxon) juttatja el. Előzetes egyeztetés során állapítják meg a felek a szolgáltatás
megkezdéséig a kapcsolattartóik elérhetőségét. A Kft. vállalja, hogy az általa kijelölt
kapcsolattartó vagy helyettesítője folyamatos elérhetőségét biztosítja, mind az
intézmények, mind az Önkormányzat kapcsolattartója számára.
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14) Az intézmények szükséges és indokolt igényeihez mérten a Kft. vállalja a feladatellátást,
illetve kötelezi magát arra, hogy az étkeztetés szervezésével az intézményi tevékenység
zavartalanságát garantálja.
II.
A szerződés tartama, felülvizsgálata
1) Jelen szerződést a felek 2019. szeptember 1. napjától 2023. január 31. napjáig terjedő
időtartamra kötik.
2) Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító kijelenti, hogy a Kft. közhasznú
tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdése, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §ában foglaltak alapján az Önkormányzatnak kell ellátnia.
3) Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzési tevékenységet a Kft. a speciális, egyes betegség
csoportokhoz ill. érzékenységre tekintettel összeállított étrenddel segíti. A hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítését és a közhasznú szervezetek
számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatásokat pedig alkalomszerűen, karitatív célú étkeztetéssel látja el.
4) Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító, kijelenti, hogy a Kft. üzletszerű
gazdasági tevékenységét kizárólag a közhasznú tevékenység céljainak megvalósítása
érdekében végzi. Ezen célok elérését az üzletszerű gazdasági tevékenységek nem
veszélyeztethetik.
5.) A Kft. köteles biztosítani a szerződés szerinti szolgáltatás folyamatosságát addig, amíg
erre az esetleges új szerződő fél írásban kötelezettséget nem vállal.
6) A közétkeztetés biztosítása érdekében a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására
vonatkozó kötelezettség a szerződés lejártának, ill. felmondásának esetére is terheli a Kft.t, amíg az Önkormányzat nem köt szerződést a jelenlegi, ill. egy másik szolgáltatóval.
7) A Kft. jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az ellátottak személyes adatainak védelmére
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismeri, és azokat betartja, illetve betarttatja.
8) A Kft. vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges képzettséggel és szakértelemmel,
illetve alkalmazási feltételekkel rendelkező megfelelő munkaerő alkalmazásával látja el
feladatát.
A Kft. a dolgozói által okozott szándékos vagy gondatlan károkozásért teljes körű és
korlátlan felelősséget vállal. A Kft. kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt saját
felelősségére vehet igénybe.
9) A feladat ellátása során a I/1. pontban felsorolt feladat-ellátási helyeken vagy annak
ellátottjaival kapcsolatos kárenyhítő vagy költségkímélő, takarékos megoldások
alkalmazását, az ehhez szükséges intézkedéseket a helyiségek bérletére vonatkozó
szerződések tartalmazzák.
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10) A Kft. kijelenti, hogy lejárt köztartozása nincs, és tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés
tárgyát képező szolgáltatásnak alvállalkozásba adása az Önkormányzat előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül tilos.
11) Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátását a Kft. nem vagy nem
megfelelően teljesíti, akkor az Önkormányzatot megilleti a rendkívüli felmondás joga. A
rendkívüli felmondás annak írásbeli közlésétől számított 30. nappal lép hatályba.
A rendkívüli felmondás joga a Kft.-t nem illeti meg.
III.
A Kft. részére a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása
1)
Az intézményi étkeztetés ellátása érdekében a Kft. az alábbi ingatlanok tekintetében
bérleti szerződést köt az Önkormányzat, Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamint a
Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeivel:
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény:
a 2283/1. hrsz.-ú, a valóságban Tiszavasvári, Gombás András u. 8B. sz., a
20795/3. hrsz.-ú, a valóságban az Ifjúság u. 8. sz., a 755. hrsz.-ú, a valóságban a
Vasvári Pál u. 67/a. sz., a 736 hrsz.-ú, a valóságban az Egység u. 4. F-G szám
alatti tálalókonyhákra vonatkozóan.
Tiszavasvári Általános Iskola:
a 20795/3. hrsz.-ú, a valóságban Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. alatti főzőkonyhára,
a két bejáratú garázsból egy gépkocsiállásra, a 822/2/A/2. hrsz.-ú, a valóságban a
Vasvári Pál u. 97/A. sz. alatti tálalókonyhákra vonatkozóan.
Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium:
a tiszavasvári 2835 hrsz-ú, a valóságban a Hétvezér u. 19. sz. alatti tálalókonyhára
vonatkozóan.
Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, és Kollégiuma:
A 2443 hrsz-ú, a valóságban a Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. alatti főzőkonyhára
vonatkozóan.
-

A megkötendő bérleti szerződés ezen ingatlanok konyha és kiszolgáló helyiségeinek,
mosókonyhájának, raktárainak és a vagyonleltárban ezen helyiségekben található
mennyiségben és értékben, illetve csak mennyiségben nyilvántartott valamennyi
eszközének használatát biztosítja a Kft. számára.

- Ezen vagyontárgyak hasznosítására - így a bérbeadására is - vonatkozó szerződést az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkor hatályos rendelet
rendelkezései alapján köthet az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője. A Nyíregyházi
Tankerületi Központ, és Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiumának a vagyontárgyak hasznosítására
vonatkozóan az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés alapján köteles eljárni.
- Az Önkormányzat felhívására kötelesek a számviteli előírásoknak megfelelő vagyonleltár
elkészítésében közreműködni. A vagyontárgyak felújítása, fejlesztése és ennek költsége az
Önkormányzatot terheli.
-

A szerződés lejáratakor a Kft. az átvevő leltárban szereplő mennyiségben és használatra
alkalmas minőségben köteles visszaszolgáltatni az átvett eszközöket.
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A rendelkezésre bocsátott vagyon jelen szerződés teljesítésével összefüggésben történő,
azaz célirányos felhasználását az Önkormányzat a helyszínen is jogosult ellenőrizni.
A Kft. az Önkormányzat részére évente egyszer írásbeli beszámolót készít.
IV.
Záró rendelkezések
1) Jelen Szerződést a Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik. A jelen megállapodásban
nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései irányadóak.
-

2) Jelen Szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés
érvényességét. Felek kötelesek az érvénytelen kikötést olyan rendelkezéssel helyettesíteni,
amely leginkább megfelel a Felek jelenlegi szerződéses akaratának és a mindenkori
jogszabályoknak.
3) Felek bármely jogvita esetére megállapodnak abban, hogy ezt elsősorban egymás között
nemperes úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén - a pertárgy értékétől függően a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
4)
Jelen szerződés a mellékletekkel együtt készült, amelyet a felek elolvastak,
megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 (hat)
egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá.
5)
Jelen szerződésben a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Tiszavasvári Egyesített
Óvodai Intézmény, és a Városi Kincstár és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma, együttműködő partnerként vesz részt.
6) 2019. szeptember 1. napjával a 273/2019. (VII.25.) Kt. sz. határozattal elfogadott 2019.
június 13. napjától hatályos szerződés megszűnik.
Tiszavasvári, 2019. ………

Tiszavasvári, 2019. …………..

…………………………………….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester

……………………………………………
TIVA-Szolg Nonprofit Kft
képviseli:
dr. Groncsák Andrea ügyvezető

A jelen szerződésben foglaltakat tudomásul veszem:
Tiszavasvári, 2019. …………….

Nyíregyháza, 2019. …………..

………………………………………….
Egyesített Óvodai Intézmény
képviseli
Moravszki Zsoltné mb. int.vez.

……………………………………………
Nyíregyházi Tankerületi Központ
képviseli
Gaszperné Román Margit igazgató

Nyíregyháza, 2019. …………..
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……………………………………………………………….
Nyíregyházi Szakképzési Centrum,
Tiszavasvári Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, és Kollégiuma
képviseli:
Gurbánné Papp Mária
főigazgató
Tiszavasvári, 2019. …………….
…………………………………….
Városi Kincstár Tiszavasvári
Képviseli:
Huri-Szabó Szilvia
igazgató

Tiszavasvári, 2019. …………….
……………………………………………………
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Városi Kincstár Tiszavasvári
Czirjákné Szabó Erika
pénzügyi ellenjegyző
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1. sz. melléklet a 274./2019.(VII.25.) Kt. sz. határozathoz
A KFT. ÁLTAL BIZTOSÍTANDÓ ADAGSZÁMOK
(tanítási naponként)
Gyermekétkeztetés:
Intézmény

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

360

360

360

-

Tiszavasvári Általános Iskola

600

700

400

-

Nyíregyházi
Szakképzési 40
Centrum
Tiszavasvári
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája,
és
Kollégiuma

40

100

40

40

Tiszavasvári
Gimnázium

-

70

-

-

1570

1800

1370

40

Összesen:

Reggeli

Váci

-

Mihály
40

A fenti adagszámok átlagértékeket tartalmaznak, tőlük a tényleges adagszámok 15%-kal
eltérhetnek.
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2. sz. melléklet a 274/2019.(VII.25.) Kt. sz. határozathoz
A KFT. ÁLTAL ALKALMAZHATÓ ÉLELMEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK
(ÁFA nélkül, forintban meghatározva)

Ssz. Intézmény

Élelmezési
nyersanyagnorma

Önkormányzat
Hatályba
vagy a dolgozók lépés
által
fizetendő időpontja
térítési díj

1.

Óvodában

242

484

2018.02.01.

2.

Általános iskola napközi, napi 302
háromszori étkezés

604

2018.02.01.

3.

Általános iskolában napi kétszeri 253
étkezés

506

2018.02.01.

4.

Általános iskola menza

190

380

2018.02.01.

5.

Középiskola menza

242

484

2018.02.01.

6.

Középfokú
ellátás

1210

2018.02.01.

iskolai

kollégiumi 605
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3. sz. melléklet a 274/2019.(VII.25.) Kt. sz. határozathoz
A KFT. ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÉTKEZTETÉSEK IDŐPONTJAI*
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény:
- tízórai:
- ebéd:
- uzsonna:

800-900
Útvonal: Ifjúság u., Vasvári Pál u., Egység u.,
00
30
11 -12 Útvonal: Ifjúság u., Vasvári Pál u., Egység u.
Ebéddel együtt biztosítva

Tiszavasvári Általános Iskola:
Ifjúság u. 8. sz.:
- tízórai:
940
- ebéd:
1130 -1400
- uzsonna:
1515 -1600
Vasvári Pál u. 95. sz.:
- tízórai:
800
- ebéd:
1130 -1400
- uzsonna:
ebéddel együtt biztosítva
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és
Kollégiuma
Petőfi u.1. sz.:
- reggeli:
600-730
- ebéd:
1130-1430
- vacsora:
1830-1930
Hétvezér u. 19.:
- ebéd:
1230-1430
* Az étkeztetések időpontjai az intézményvezetők kérésére rendkívüli esetekben eltérhetnek a
fentiektől.

299

Tárgy (11.np.):

Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel kötött
szerződésről.
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:

feladatellátási

Bizottsági vélemények:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Bizottsági ülésen felmerült az a kérdés, hogy körülbelül mikorra realizálódhat, hogy kétfelé
válik ez a rendelés és helyiség szerint melyik rendelőt érinti.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Válaszul elmondta, hogy ezt majd a működési engedély folyamata fogja meghatározni, tehát
már csak doktor úron múlik minden. A szerződések hatályosulása is jogerős működési
engedélyhez van kötve.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megkérdezte, hogy akkor egyből fog költözni a járóbeteg szakrendelőből.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Ha jóváhagyják, akkor igen. Az engedélyezés folyamán megnézik a helyszínt, hogy minden
rendben van e és ezt követően költözhet.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán 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 TESTÜLETE
275/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A Rojkó-Med Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződésről
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Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rojkó-Med Kft.-vel kötendő
feladatellátási szerződésről szóló előterjesztést megtárgyalta és az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2/B. § -ában foglaltak alapján az alábbi határozatot
hozza:
1. Elfogadja Tiszavasvári Város Önkormányzata és a ROJKÓ-Med Kft. (székhelye:
4558 Ófehértó Besenyődi u. 11., képviseli: Dr. Rojkó László) között kötendő a jelen
határozat 1. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
feladatellátási szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2. Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa a ROJKÓ-Med Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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275/2019. (VII.25.) Kt. sz. határozat 1. melléklete
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
háziorvosi körzet ellátására
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4., képviseli Szőke Zoltán polgármester) (továbbiakban:
önkormányzat),
másrészről ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó
Besenyődi u. 11., adószáma: 12451245-1-15,) képviseli: Dr. Rojkó László (szül: Beregovo,
1950. július 02., an.: Orbán Margit) ügyvezető, mint személyes ellátási kötelezettséggel
rendelkező orvos (továbbiakban: háziorvosi szolgáltató) között az alulírott helyen és időben
Tiszavasvári város I. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásnak
területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása tárgyában az alábbi feltételek szerint:
1.A szerződés tárgya
1.1 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1)
bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében, valamint az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III.3.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően
önkormányzat megbízza, háziorvosi szolgáltató pedig elvállalja az I. számú felnőtt
háziorvosi körzet lakosainak gyógyító-megelőző alapellátását a hivatkozott
jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. A háziorvosi
szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az
önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a szerződésben
meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi
szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel
nyújtja.
1.2. Háziorvosi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
szóló önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint meghatározott I. számú felnőtt háziorvosi
körzet. (A feladatellátási-szerződés függelékét képezi az ellátási terület pontos leírása)
1.3. Háziorvosi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területén lakó, a hozzá bejelentkezett
és az általa elfogadott biztosítottakat. Köteles ellátni továbbá a rendelési időben hozzá
forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt
ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz
vezethet.
1.4. A háziorvosi alapellátás keretében háziorvosi szolgáltató személyes és folyamatos
orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai
felismerése és gyógyítása, valamint egészségfejlesztés céljából. Háziorvosi szolgáltató
rendelési időben a betegeket – sürgős ellátást igénylő eset kivételével – az érkezés igazolt
sorrendjében fogadja. A háziorvosi szolgáltató legalább a rendelési ideje egy részében előre
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programozható betegellátás keretében, előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését,
gondozását, ellátását.
1.5. Háziorvosi szolgáltató a lakosság gyógyító-megelőző alapellátást végzi, melynek
keretében a háziorvosi szolgáltató feladatkörébe tartozik különösen az egészséges
lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi
állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy
fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
1.6. Háziorvosi szolgáltató háziorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján
végezheti. Háziorvosi szolgáltató jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy rendelkezik a
feladat-ellátáshoz szükséges jogszabályban előírt feltételekkel, szakképzettséggel és
alkalmas a feladat ellátására. Háziorvosi szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés 1.
pontjában megjelölt feladatot képes ellátni és vállalja, hogy a feladatellátás időtartamára
érvényes és megfelelő fedezetet nyújtó felelősségbiztosítással rendelkezik.
1.7.Háziorvosi szolgáltató tevékenységét megfelelő végzettséggel és engedéllyel rendelkező
ápoló igénybevételével köteles végezni. Az ápoló munkáját a gyógyító-megelőző ellátással
kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja. Az ápoló a szakképzettségének
megfelelő feladatokat önállóan végzi, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 2. számú mellékletében
foglaltak szerint.
1.8. A folyamatos ellátás keretében a háziorvosi szolgáltató hetente 20 órát,
munkanapokon naponta 4 órát rendel. Háziorvosi szolgáltató a folyamatos ellátást a
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint végzi:
Folyamatos az ellátás, ha
a) a háziorvosi szolgálat orvosa a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott
rendelési időben rendelőjében háziorvosi tevékenységet végez;
b) munkanaponként a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában az őt választó biztosítottak
számára rendelkezésre ál, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távolét,
illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit;
c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló (gyermekápoló,
asszisztens) 8 órában a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a
keresőképtelenség, a hivatalos távolét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló
helyettesítés eseteit.
1.9. Háziorvosi szolgáltató jelen szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 4440
Tiszavasvári, Kabay János u. 21. szám és 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám
alatti, önkormányzati tulajdonú rendelőkben köteles biztosítani. Az önkormányzat
térítésmentesen biztosítja a feladatellátáshoz szükséges rendelőt, valamint a rendelő
alapfelszerelését tételes leltár alapján azzal, hogy háziorvosi szolgáltató a használatában
lévő rendelők és helyiségek fenntartásával járó költségeket (rezsiköltségek) saját maga
viseli. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatellátást jelen szerződés
hatálybalépését megelőzően is háziorvosi szolgáltató látta el, így a feladatellátáshoz szükséges
ingatlan és ingó vagyon már korábban átadásra került részére, a használat folyamatos. Az
alapfelszerelések szakszerű használatáért, állagmegóvásáért, a berendezések, felszerelések, a
jogszabályban foglalt tárgyi minimumfeltételek pótlásért, karbantartásért, javításáért,
felülvizsgálatáért háziorvosi szolgáltató felel.
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1.10. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvása, felújítása a tulajdonos
önkormányzat feladata, kötelezettsége. A folyamatos külső és belső karbantartási
feladatok elvégzésének kötelezettsége és annak (az ingatlan festése, a beépített
berendezések, az ajtók, ablakok karbantartása és felújítás mértékét el nem érő javíttatása,
zárak, csapok, csaptelepek, égők, fénycsövek, irodatechnikai felszerelések, bútorzat javítása,
cseréje stb.) költségei háziorvosi szolgáltatót terhelik. Háziorvosi szolgáltató köteles
gondoskodni a rendelő, a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról,
a tevékenységével kapcsolatban keletkezett hulladék - ideértve a veszélyes hulladékot is -,
elszállításáról és megsemmisítéséről.
2. Finanszírozási kérdések
2.1. Háziorvosi szolgáltató a gyógyító-megelőző feladatainak ellátásához szükséges fedezetet
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) kötött finanszírozási
szerződés alapján részére folyósított összegből biztosítja. A finanszírozási szerződés
megkötéséhez az önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a
megbízás teljesítés másra nem ruházható, a háziorvosi szolgáltatót személyes
szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli. Az önkormányzat a háziorvosi szolgáltatónak
önkormányzati támogatást nem biztosít.
2.2. A háziorvosi szolgáltató az önkormányzat által módosított ellátási területtel összefüggő
változásokat köteles a szolgáltatást igénybevevőkkel ismertetni. A körzetmódosítás miatt
bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel
tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a
finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év közbeni módosítás esetén a változást
megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A kártalanítás kifizetésének határideje a
körzetmódosítást követő harmadik hónap 15. napja. Háziorvosi szolgáltató kártalanítási
igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének a NEAK által igazolt mértékéről szóló
hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő.
3. Helyettesítés
3.1. Háziorvosi szolgáltató távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítéséről saját
költségére köteles gondoskodni. Háziorvosi szolgáltató helyettesítését csak olyan orvos
láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő
háziorvos indokolt esetben a helyettesítést abban a rendelőben is elláthatja, ahol egyébként
tevékenységét végzi. Az indokolt eset fennállásról a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére
az egészségügyi államigazgatási szerv dönt, amelyről tájékoztatja az önkormányzatot is. A
háziorvosi szolgáltató a helyettesítésről haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles
írásban tájékoztatni az önkormányzatot.
4. Egészségügyi dokumentációval, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések
4.1. A háziorvosi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott
ellátásról a hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint
nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak felvilágosítást adni. A háziorvosi
szolgáltató változása esetén a praxisban nyilvántartott minden beteg dokumentációját köteles
az új háziorvos vagy az önkormányzat részére átadni.
4.2. Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy az egészségügyi szolgáltatások teljesítése során
keletkezett és a folyamatos szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi dokumentációk és
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valamennyi adat átadás-átvételét az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével
egymással kölcsönösen együttműködve járnak el.
4.3. Háziorvosi szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés 1. pontjában
meghatározott feladatellátás bármilyen okból történő megszűnése, megszűntetése esetén a
beteg-dokumentáció, előzményi adatok átadásához hozzájárul, az új háziorvos, az
önkormányzat vagy az önkormányzat döntése alapján kijelölt engedélyes egészségügyi
szolgáltató részére.
5. A rendelési idő
5.1. A Háziorvosi szolgáltató az alább meghatározott rendelési időben köteles rendelni:
4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 21. szám alatti rendelőben
Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám alatti rendelőben
Kedd: 13:00-17:00
Csütörtök: 13:00-17:00
5.2. Háziorvosi szolgáltató a rendelési időt az önkormányzat előzetes hozzájárulásával
módosíthatja. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára
közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek
körébe tartozik a térítés ellenében végzett szolgáltatások térítési díjának ismertetése, az
ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége,
továbbá a 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 3.§ és 4.§-aiban előírtak.
5.3. Háziorvosi szolgáltató köteles rendelési idejét összehangolni a Tiszavasváriban működő,
praxisjoggal rendelkező többi háziorvossal.
6. Ügyeletre vonatkozó kérdések
6.1. Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7.§ (2)
bekezdés d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok
ellátását külön szerződéses jogviszony keretében láttatja el. Amennyiben a központi orvosi
ügyeleti feladatok ellátásának biztosítására létrejött szerződés megszűnik, Háziorvosi
szolgáltató köteles azonnal rendelkezésre állni az ügyelet ellátásának céljából.
7. A szerződés megszűnése, megszüntetése
7.1. A felek jelen szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik.
Jelen szerződés csak olyan határidővel mondható fel - minimum hat hónap -, amely alatt
biztosítható az ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt a háziorvosi szolgáltató köteles
a szerződésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni.
7.2. Az önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással azonnali hatállyal felmondja,
ha
a) a háziorvosi szolgáltató jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit az
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önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan
megszegi a jogszabályban foglalt működésre foglalt előírásokat,
b) A háziorvosi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésre való
jogosultságát bármely okból elveszti.
7.3. A feladat-ellátási szerződés felmondása, azonnali hatályú felmondása esetén háziorvosi
szolgáltató kártérítésre nem tarthat igényt.
7.4. Felek kijelentik, hogy jelen feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel is
megszüntethető.
8. Egyéb rendelkezések
8.1. A működéssel kapcsolatban háziorvosi szolgáltató által harmadik személynek okozott
kárért saját maga felel, az önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. Háziorvosi
szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatokat a mindenkori
szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és megfelelő fedezet nyújtó
hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el. A háziorvosi tevékenység
szakmai felügyeletét az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai
minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendelet szerinti
szakfelügyelők végzik.
8.2. Az önkormányzat ellenőrizheti a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
Ennek keretében a háziorvosi szolgáltató rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges
adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést, az adatvédelmi
jogszabályokban foglaltak betartásával.
8.3. Jelen szerződés a két rendelési helyen történő háziorvosi feladatellátáshoz szükséges
jogerős működési engedélye megszerzése napján lép hatályba és határozatlan
időtartamra szól. Felek megállapodnak hogy jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a
háziorvosi szolgáltatóval e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai megszűnnek.
8.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozatok, közlések,
módosítási javaslatok egymás felé csak papír alapú írásbeli formában hatályosak.
8.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a Ptk.
és az egészségügyi ellátásra irányadó más hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
8.6. A jelen megállapodást a felek képviselői elolvasták, közösen értelmezték, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták
8.7. Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos vitáikat békésen, egyeztetés útján
kívánják rendezni. Jogvita esetére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik és alávetik
magukat a Nyíregyházi Járási Törvényszék kizárólagos illetékességének.
8.8. Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 275/2019.
(VII.25.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. Felek jelen szerződést elolvasták, s mint
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akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
Tiszavasvári, 2019. …………………….
………………………………
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében
Szőke Zoltán
polgármester

…………………………………..
ROJKÓ-MED
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
képviseletében
dr. Rojkó László
háziorvos
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Tárgy (12.np.):

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosítószámú
pályázat „Találkozások tere kialakítása” tárgyú közbeszerzési
eljárásának eredményéről és új eljárás lefolytatásáról.
Szőke Zoltán polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester az első határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
Bakné Répási Ágnes: Igen
Balogh Sándor: Igen
Császár József Sándor: Igen
Kovácsné Nagy Julianna: Igen
Munkácsi Mihály: Igen
Ráduly Zsolt: Igen
Sipos Ibolya: Igen
Szabó Krisztián: Igen
Szőke Zoltán: Igen
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
276/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosítószámú pályázat „Találkozások tere
kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028
azonosítószámú pályázattal kapcsolatos „Találkozások tere kialakítása” tárgyban
lefolytatott Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást - a Bírálóbizottság
javaslatát figyelembe véve - a Kbt. 75. § (2) bekezdése alapján eredménytelenné
nyilvánítja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Ajánlattevőket és új eljárás
lefolytatását készítse elő.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.
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 TESTÜLETE
277/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosítószámú pályázat „Találkozások tere
kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Elfogadja a Sarkadi Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. Fsz. 1.) által
elkészített, a határozat mellékletét képező, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028
azonosító számú pályázat kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési
ajánlattételi felhívás tartalmát.
2. Vállalja, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges díjakat, melyek összege 140.000
Ft, önerőként biztosítja a pályázathoz.
3. Felkéri a polgármestert, hogy
- gondoskodjon az ajánlattételi felhívás megküldéséről az érintett gazdasági szereplők
részére,
- az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Eljárás alapadatai
Eljárás részei
Közbeszerzés tárgya: „Találkozások tere” kialakítása Tiszavasváriban
Részekre vonatkozó információk
Részajánlat tételre lehetőség van: nem
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Részajánlattétel lehetőségét az ajánlatkérő nem biztosítja,
mivel a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy egységet képez, egy helyszínen
valósul meg, a feladat összetettsége miatt nem bontható részekre. A közbeszerzés részekre bontása
gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető, továbbá a beruházás fizikailag,
illetőleg jogi felelősség szempontjából nem bontható meg.
Keretmegállapodás megkötésére irányul: nem
Ajánlatkérők
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Postai Városháza Tér 4.
Város: Tiszavasvári
Postai irányítószám:4440
Ország: Magyarország
Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy: Szőke Zoltán polgármester
E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Telefon: +36 42520500
Fax: +36 42275000
Az ajánlatkérő általános címe: www.tiszavasvari.hu
Lebonyolító szerv(ek) adatai:
Közös közbeszerzés:
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés: nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: nem
Előkészítés:
Előkészítő iratok
Becsült érték: 40.810.431 Ft
Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer: Egyéb módszer
Egyéb módszer meghatározása: Tervezői költségbecslés
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Rendelkezésre álló fedezet: 40.810.431 Ft
A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő: igen
Rendelkezésre álló fedezet forrása: támogatás
Felhívás:
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Postai Városháza Tér 4.
Város: Tiszavasvári
Postai irányítószám:4440
Ország: Magyarország
Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy: Szőke Zoltán polgármester
E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Telefon: +36 42520500
Fax: +36 42275000
Az ajánlatkérő általános címe: www.tiszavasvari.hu
Lebonyolító szerv(ek) adatai:
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés: Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: Nem
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa: Vállalkozási szerződés
II.1.2) Fő CPV-kód: 45236290-9
II.1.3) A szerződés tárgya: „Találkozások tere” kialakítása Tiszavasváriban
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Találkozások tere” kialakítása Tiszavasváriban az alábbiak szerint:
romos állapotú lakóépület bontása, terület előkészítés: 280 m2; járdaburkolatok bontása: 28 m3;
alakító földmunka: 1.513 m2; ckt, kavics és homokfeltöltés és tömörítés: 517 m3; földmunka: 448 m3;
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szegélykő építés: 630 fm; térkő burkolás: 1.332 m2; gumilap burkolat készítés, sporteszközök alá: 60
m2; bitumenes útfelújítás: 160 m2; törmelék és földelszállítás: 450 m3; zöldfelület kialakítás: 250 m2;
napelemes led közvilágítás: 3 db; kültéri pad és szeméttároló beépítés: 10 db; fitness park telepítés,
eszközök elhelyezése: 15 db; edzőpark telepítés fix eszközökkel: 14 db; gyönygkavics burkolat
edzőpark alá: 40 m3; térfigyelő kamera elhelyezés: 8 db; 3x63 A-es elektromos szekrény telepítése: 1
db; csapadékvíz elvezetés kiépítése 80 db záportározóval: 72 fm.
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: vagy napban: 120 vagy a teljesítés határideje:
II.1.6) A teljesítés helye:
4440 Tiszavasvári, Hrsz: 144-145-146.

NUTS: HU323
II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van: nem
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Részajánlattétel lehetőségét az ajánlatkérő nem biztosítja,
mivel a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy egységet képez, egy helyszínen
valósul meg, a feladat összetettsége miatt nem bontható részekre. A közbeszerzés részekre bontása
gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető, továbbá a beruházás fizikailag,
illetőleg jogi felelősség szempontjából nem bontható meg.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: „Találkozások tere” kialakítása Tiszavasváriban
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 45236290-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés helye:
4440 Tiszavasvári, Hrsz: 144-145-146.
NUTS: HU323
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Találkozások tere” kialakítása Tiszavasváriban az alábbiak szerint:
romos állapotú lakóépület bontása, terület előkészítés: 280 m2; járdaburkolatok bontása: 28 m3;
alakító földmunka: 1.513 m2; ckt, kavics és homokfeltöltés és tömörítés: 517 m3; földmunka: 448 m3;
szegélykő építés: 630 fm; térkő burkolás: 1.332 m2; gumilap burkolat készítés, sporteszközök alá: 60
m2; bitumenes útfelújítás: 160 m2; törmelék és földelszállítás: 450 m3; zöldfelület kialakítás: 250 m2;
napelemes led közvilágítás: 3 db; kültéri pad és szeméttároló beépítés: 10 db; fitness park telepítés,
eszközök elhelyezése: 15 db; edzőpark telepítés fix eszközökkel: 14 db; gyönygkavics burkolat
edzőpark alá: 40 m3; térfigyelő kamera elhelyezés: 8 db; 3x63 A-es elektromos szekrény telepítése: 1
db; csapadékvíz elvezetés kiépítése 80 db záportározóval: 72 fm.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok: Igen
Minőségi kritérium: Igen
Megnevezés

Súlyszám

A kötelezően előírt 24 hónap
jótállási időn felül vállalt többlet
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Jelentőség

jótállás időtartama (hónap)
(min. 0 hónap - max. 24 hónap)

10

Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni
kívánt olyan szakemberrel, aki térkő
burkolat kialakításban szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)

10

Környezetvédelmi-fenntarthatósági
vállalások

10

Költség kritérium:Nem
Ár kritérium:Igen
Megnevezés
Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám
70

Jelentőség

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam: 120 nap
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható: Nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): Nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: Nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk: Nem
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
Igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028
II.2.13) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell
zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás
során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2)
bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett
ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.
64. § bekezdésében foglaltakra (öntisztázás). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén
is csatolni kell. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlattevő az
ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági minimum követelmények: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági minimum követelmények: Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Valamennyi rész esetén:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan késedelmi
kötbért ír elő. A késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított
teljes ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap, maximális mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélkül számított teljes ellenszolgáltatás20%-a.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő a szerződés neki felróható meghiúsulásának esetére
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege egyenlő a tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 25 %-ával.
Teljes körű jótállás (garancia): ajánlattevő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban 24 hónap
jótállást vállal az elvégzett munkára. A többlet jótállás vállalása értékelési szempont.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
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A pénzügyi fedezet a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosító számú pályázatból kerül
biztosításra. Ajánlattevő jogosult 1 db előlegszámla, 3 db részszámla és 1 db végszámla
benyújtására. Előlegszámla: a vállalkozási szerződés aláírásával egy időben nyújtható be a nettó
ellenszolgáltatás 5 %ának megfelelő összegére. Az 1. részszámla az építési munkálatok 25%-ának, a
2. részszámla 50%-ának, 3. részszámla 75%-ának teljesítését követően nyújtható be. A végszámla a
műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján nyújtható be. Az előleg a végszámlából
kerül elszámolásra. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezései szerint történik. A finanszírozás
módja utófinanszírozás. Támogatás intenzitása 100,000000%. Részletes szabályokat a Vállalkozási
szerződések tervezete tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás: Igen
Gyorsított eljárás: Nem
Indokolás: Meghívásos eljárás: Nem
Gyorsított eljárás: Nem
Indokolás:Tárgyalásos eljárás: Nem
Gyorsított eljárás: Nem
Indokolás:Versenypárbeszéd: Nem
Innovációs partnerség: Nem
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel: Nem
Keretmegállapodás több ajánlattevővel: Nem
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul: Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják: Nem
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2019………………..12:00 óra/perc
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
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IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban: - vagy napban:60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2019………………………14:00 óra/perc
V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem
Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: V.2) További információk:
1. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. § (5) bek.].
2. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás
szabályai mellett a közbeszerzési dokumentumban előírtak is irányadók.
3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet előírásai alapján,
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgyát képező projektre teljes körű (építés
és szerelésbiztosítás - C.A.R.vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni min 10.000.000 Ft/év és legalább 5.000.000,Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosításra.
5. Ajánlatkérő az eljárásban nem határozott meg alkalmassági követelményt, így a 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívás nem kerül alkalmazásra.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.
8. Ajánlatkérő a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni, amelyre tekintetettel
felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.
9. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem szervez.
10. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának
módja: szakember: pontkiosztás, jótállás: egyenes arányosítás, ár: fordított arányosítás,
környezetvédelmi vállalás: pontkiosztás. Az értékelés részletei az útmutatóban.
11. Ajánlattevőnek, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy eredeti
aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját, vagy annak másolatát.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
13. Jelen ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak,
tekintettel az EKR kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
14. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Tibor,
lajstromszám: OO895
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Tárgy (13.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. általános célú
átvilágításának eredménye, intézkedési tervének elfogadása.
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólás:
Szőke Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy megtörtént az átvilágítás, részletes tájékoztatást kapott a képviselő-testület
annak eredményéről. Van egy intézkedési terv, amit a jövőre nézve, határidőkhöz kötve végre
kell hajtani. Véleménye szerint tanulságos az az anyag, ami a testület előtt van, de ebből
kiindulva kell a jövőt felépíteni a cégnek úgy, hogy pontosabban és hatékonyabban tudjon
működni az a kft., ami most megalakult.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán 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-TESTÜLETE
278/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 18/2019. (VII.25.) számú alapítói döntése)
A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. általános célú átvilágításának eredményéről,
intézkedési tervének elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.
általános célú átvilágításának eredményéről, intézkedési tervének elfogadásáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.Elfogadja a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője által a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.
általános célú átvilágítására készült jelentésben foglalt megállapításokra vonatkozó
Intézkedési Tervet.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2. Felkéri a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét
a) az Intézkedési Tervben foglaltak maradéktalan végrehajtására,
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b) hogy a 2017-2018-as évek beszerzéseinek szabályszerűsége tekintetében készítsen részletes
beszámolót a képviselő-testület részére.
Határidő: 2.a) pont azonnal, illetve folyamatosan
2.b) pont 2019. december 31.
Felelős: dr. Groncsák Andrea ügyvezető
3.Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. A
2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv
hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik
hatályossá.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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278/2019.(VII.25.) Kt. számú határozat melléklete

TIVA-SZOLG
Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. . Pf.: 68
06/42 520-550
Web: www.tivaszolg.hu e-mail: tivaszolgnonprofit@gmail.com

Intézkedési terv
A Tiva-Szolg KFT
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. )
gazdálkodásának (átvilágítása) állapot felmérése (2017.01.01-2018.12.31.
közötti időszakban) tárgyában tett megállapításokra
1. Intézkedés: A munkafolyamatba épített kontrollrendszert bevezetjük.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: dr. Groncsák Andrea ügyvezető
2. Intézkedés: Munkaügyi iratok átvizsgálása, szükséges intézkedések
megtétele.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Szurkos Szilvia gazdasági vezető
3. Intézkedés: Gazdasági események azonnali folyamatos feldolgozása , havi
elemzések elkészítése.
Határidő: azonnal
Felelős: Szurkos Szilvia gazdasági vezető
4. Intézkedés: Kialakítjuk a kontrollált tervezési és gazdálkodási rendszert.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető
5. Intézkedés: Szerződések nyilvántartási rendszerét, a főkönyvi
könyvelésben jelentkező bizonylatokkal való összhangját , kontrollját
kialakítjuk.
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Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető
6. Intézkedés: Törvényi kötelezettségekből eredő szabályzatok elkészítése.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető
7. Intézkedés: A kialakított belső ellenőrzési rendszert működtetjük.
Határidő: 2019. november 1-től
Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető
8. Intézkedés: Gazdálkodási és pénzügyi vonatkozású szabályzatok
elkészítése, folyamatos aktualizálása.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Szurkos Szilvia gazdasági vezető
9. Intézkedés: Banki és pénztári folyamatok napi ellenőrzésének bevezetése.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető
10.Intézkedés: Az egyes számlákhoz kapcsolódó szerződések,
megállapodások, megrendelések, teljesítés igazolások pótlása,
lehetőségekhez képest.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető
11.Intézkedés: A munkavállalók részére személyre szabott intézkedési terv
készítése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető
Tiszavasvári, 2019. július 19.
Dr. Groncsák Andrea
ügyvezető
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Tárgy (14.np.):

Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. köztemetőben végzett
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról.
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a pozitív működési
eredményéből származó pénzösszeget új urna parcella kialakítására, a ravatalozó épület
lapostetőjének felújítására és tisztasági festésekre fordítsák.
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
279/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
(mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 19/2019. (VII.25.) számú alapítói döntése)
A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. beszámolója a köztemetőben végzett 2018.évi
tevékenységéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.
beszámolója a köztemetőben végzett 2018. évi tevékenységéről szóló előterjesztést
megtárgyalta. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 39. §-ában
biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja az
Önkormányzat tulajdonában lévő Városi Temető üzemeltetését végző TIVA-SZOLG
Nonprofit Kft. köztemetőben végzett tevékenységéről szóló 2018. évi beszámolóját.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2. Dönt arról, hogy a 2018. évi kegyeleti közszolgáltatási tevékenység 3.161.916.-Ft Ft pozitív
eredményét új urna parcella kialakítására, a ravatalozó épület lapostetőjének
felújítására, tisztasági festésre fordítja.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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3. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és
Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét jelen
határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az
egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító
döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

4. Felkéri a polgármestert a testület döntését küldje meg Szorgalmatos Község
Önkormányzata részére
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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279/2019.(VII.25.) Kt.sz. határozat melléklete

TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT.
/4440 TISZAVASVÁRI, Városháza tér 4./
BESZÁMOLÓ
TISZAVASVÁRI KÖZTEMETŐ
2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 277/2015 (XII.17) Kt. számú határozata
alapján, 2016. január 01. napjától Cégünk, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os
tulajdonában álló gazdasági társaság végzi a Tiszavasvári Köztemető üzemeltetését.

A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények,
közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek
karbantartása és gondozása, a működés folyamatos biztosítása.
A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladataink a következők:
a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételei és a nyitvatartási idő megállapítása
a ravatalozó, és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb
közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartása, és működtetése
a temetőbe kiszállított elhunytak átvétele
a temető nyitása és zárása biztosítása
temetési helyek kijelölése
a temető és létesítményeinek tisztán tartása, az utak karbantartása, síkosságmentesítése,
hóeltakarítás
hulladék összegyűjtése és elszállíttatása
a temető rendjének betartásáról gondoskodás
ügyfélszolgálat biztosítása
Cégünk, a Tiszavasvári Köztemető üzemeltetésén kívül, temetkezési szolgáltatási tevékenységet
is végez érvényes engedélye alapján.
A temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladataink a következőek:
- a temetésfelvétel,
- az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre előkészítése,
- a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő
értékesítést is,
- a ravatalozás,
- sírhelynyitás és visszahantolás,
- a sírba helyezés,
- az elhunytak szállítása,
- az urnaelhelyezés,
- a hamvak szórása,
- az exhumálás,
- az újratemetés.
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A szolgáltatási feladatokat, szakképzett és tapasztalt munkatársak végzik.
Temetés felvételi irodánk az eddigiekben megszokott helyen, a következő elérhetőségeken
működik:

Cím:
tel:
e-mail:
ügyfélfogadási idő:

4440 Tiszavasvári, Vörösvári út. 2.
30/ 6564507
vasvaritemetkezes@gmail.com
hétfőtől – péntekig 8-00 – 16-00

Tapasztalataink alapján a temető működése folyamatos és zavartalan volt.
A lakossági kéréseket és az intézendő feladatokat megoldottuk.
2018. évben új kripta parcella került kialakításra, mely 6 db egyszemélyes és 24 db
kétszemélyes sírboltból áll. Ennek befejezése jelenleg is folyamatban van, a járdaszegélyek
betonozása zajlik.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 55.§ (3) bekezdés h) pontja kimondja, hogy ha a temető
üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles az
üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az Önkormányzatot évente tájékoztatni.
Bevételként az Önkormányzat által rendeletben foglalt sírhelymegváltások, ravatalozó
használati díj és temetői díjon felül csak a szolgáltatásokból származó díjbevétel áll
rendelkezésre.
Kiadásként az összes közüzemi költség (bér, szolgáltatások, bérleti díjak, karbantartási
költség).
2018. évi köztemető üzemeltetéssel és szolgáltatással kapcsolatos bevételünk:
sírhelyek értékesítése, hűtés, ravatal használat, szolgáltatás:

51.982.871.-Ft

2018. évi köztemető üzemeltetéssel és szolgáltatás nyújtással kapcsolatos kiadásaink:
Bér és járulék, közüzemi díjak, bérleti díjak, árubeszerzés, karbantartási anyag:
48.820.955.-Ft
Tiszavasvári köztemető 2018. évi működésének pozitív működési eredménye: 3.161.916.-Ft.
A pozitív eredményt Cégünk kizárólag a köztemetőben történő beruházásra kívánja fordítani.
A beruházás során megvalósul új urna parcella kialakítása, továbbá a ravatalozó épület
lapostetőjének felújítása, és tisztasági festés is.
Tiszavasvári, 2019. július 17.
dr. Groncsák Andrea
ügyvezető
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Tárgy (15.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással
kapcsolatos feladat ellátási szerződés keretében végzett 2018. évi
tevékenységéről.
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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
280/2019.(VII.25.) Kt. számú
határozata
(amely a 20/2019. (VII.25.) számú alapítói határozatnak minősül)
Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási
szerződés keretében végzett 2018. évi tevékenységéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit
Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2018.
évi tevékenységéről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződésben foglalt 2018. évi
feladatainak ellátásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megtárgyalta, és
azt a határozat mellékletében szereplő tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és
Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét jelen
határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az
egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító
döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: mindkét pont esetén azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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280/2019.(VII.25.) Kt. számú határozat melléklete

TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Beszámoló a Közszolgáltatási szerződés alapján végzett 2018. évi tevékenységről

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a Tiszavasvári Város Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási
szerződés alapján látja el az alábbi önkormányzati közfeladatokat:
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás;
Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő területeken és
közterületeken;
Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok;
Közutak, hidak karbantartása;
A feladatellátásra az Önkormányzat által nyújtott működési támogatás 2018. évben
90.952.201.- Ft volt.
Az előző évekhez hasonlóan, ebben az évben is elindult a közfoglalkoztatási lehetőséget
nyújtó Járási Start mintaprogram, mely az alábbi programelemeket tartalmazza:
1. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása
2. Mezőgazdasági földutak karbantartása
3. Belvízelvezetés
4. Belterületi közutak karbantartása
5. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
6. Mezőgazdaság
Ezen kívül hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében
Intézményi foglalkoztatás, valamint köztisztasági feladatok elvégzése céljából történő
foglalkoztatás valósult meg.
Az elnyert pályázatok alapján az alábbiak kerültek megvalósításra a programokban:
ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓ-HELYEK FELSZÁMOLÁSA
(SZ-11M/01/003884-4/2018, 61507/30/00135)
Az illegális hulladéklerakók folyamatosan problémát jelentenek Tiszavasvári város számára,
melyek felszámolásában a kapott támogatás nagyon sokat segített. A program során
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megtisztított terület nagysága 6.000 m2, az összegyűjtendő hulladék mennyisége 700 m3 volt.
70 db illegális hulladéklerakó helyet számoltunk fel.
A programban bérköltség összesen: 16.002.758.-Ft
Beruházási és dologi költség: 2.995.841.-Ft.
Felajánlott saját erő: 212.033.- Ft
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDUTAK KARBANTARTÁSA
(SZ-11M/01/003882-4/2018, 61507/30/00137)
A program célja a településhez tartozó mezőgazdasági földutak karbantartása, rendbetétele
körülbelül 15 ha területen. Az elmúlt programban beszerzett gréderrel, és kézi erővel
végeztük a munkát. A földutak karbantartását az alábbi területeken hajtottuk végre:
Szabolcska M. u. folytatásánál 0913/2 hrsz-ú, illetve 0899/2 hrsz-ú területeken Józsefházán.
Tiszavasvári területén az alábbi utak karbantartását végeztük: Haladás u 0935,0926/3 hrsz,
Béke u 054 hrsz, Kincses út 075 hrsz, Sopron út 041 hrsz-ú, 043 hrsz-ú közút; Molnár
tanyánál 0791/10 hrsz-ú út; Nyíregyházi út 13. melletti 0140/3 hrsz-ú, 0150/03hrsz-ú és
0150/4 hrsz-ú terület; Fehértói úton 0189/1 és 0188 hrsz-ú területeken a padka mentén
cserjézést, szemétszedést és takarítást végeztünk, és a benyúló ágak kerültek levágásra.
Parlagfű mentesítést 6.000 m2 területen végeztünk.
A programban bérköltség összesen: 19.392.556.-Ft
Beruházási és dologi költség: 3.651.966.-Ft.
Felajánlott saját erő: 315.600.- Ft
BELVÍZELVEZETÉS
(SZ-11M/01/003880-4/2018, 61507/30/00138)
A település belvízelvezető rendszerének folyamatos karbantartása, az ároktakarítás kiemelten
fontos önkormányzati feladat. 60 km hosszan belvízelvezető árkok takarítását végeztük. A
közút programhoz kapcsolódva a következő utcákon az árkok takarítását valósítottuk meg:
Árpád u, Bajcsy-Zs, Vásár u, Vásártér, Aradi, Déryné, Szabó M, Deák F, Vasvári Pál,
Wesselényi, Dózsa Gy, József A, Gábor Á, Nyárfa, Adria, Kabay J, Gyár út, Makarenkó,
Fehértói út.
Vízelvezető árok építése és javítása, mélyítése: Március 21 u, Május 1, Keskeny, Pethe F,
Bajcsy-Zs, Petőfi , Állomás, Sopron u. történt.
Csapadékvíz elvezetés: Aradi, Bocskai u és Kinizsi u közötti szakasz , Március 21, Hősök,
Vas Gereben út vége (lejtéssel volt probléma) Wesselényi, Báthori u teniszpálya mellett,
Keskeny, Vasvári Pál 145. utcákon valósult meg.
Vízelvezető átereszek rekonstrukciója, javítása : Bajcsy - Zs, Aradi, Gábor Á, Kossuth L,
Soproni út, Petőfi S temető előtt történt.
Az árkok mentén 110 m3 mennyiségben távolítottunk el. Az árkok menti terület kaszálása,
fűnyírása, a levágott nyesedék elszállítása szintén nagyon fontos állandó karbantartási feladat
volt. Parlagfű mentesítést 13.000 m2 területen végeztünk.
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A programban bérköltség összesen: 22.834.354.-Ft
Beruházási és dologi költség: 5.928.079.-Ft.
Felajánlott saját erő: 477.109.- Ft
BELTERÜLETI KÖZUTAK KARBANTARTÁSA
(SZ-11M/001/003883-4/2018, 61507/30/00136)
A települési közúthálózat rendbetételét, út javítást, illetve út padkák javítását 55 km hosszan
végeztük a javításra váró útszakaszokon. Ezen feladatot kiegészítettük az utak melletti
területek takarításával, bozótvágással, kaszálással, útra hajló ágak lenyesésével. A
programban járdajavítást is az önkormányzat közfoglalkoztatottjai által gyártott járdalapok
lerakásával 1,5 km hosszúságban az alábbi utcákban:
Babits M, Mák, Dobó K, Mihálytelep, Déryné u eleje, Temető, Szilágyi, Deák Ferenc, Nyíl,
Erdő út vége, Bajcsy-Zsillinszky és zsákutca, Vörösmarty, Arany János 12, Kabay J 17,
Albert Béla út vége, Hősök, Wesselényi, Bercsényi, Bocskai 121, Kossuth L 75
(szintkülönbség miatt) valósítottunk meg.
Az útpadka javítását a következő utcákban végeztünk, ami egyben a belvízelvezetés projekt
ároktakarítási utcái is: Nép u, Bajcsy-Zsillinszky, Vasvári Pál, Zrínyi I, Munka u, Hősök,
Báthori, Szabolcsvezér, Géza Fejedelem, Vágóhíd út, Egység út, Bocskai, Kinizsi vége,
Gépállomás, Fehértói út.
Útjavítás zúzott kővel: Kőrösi Cs, Károly R, Kunfi Zs, Babits M, Mák, Eötvös, Mihálytelep,
Csillag, Kodály, Víg, Korondi B, Bereznay, Csontváry, Attila, Batthányi, Kiss Ernő, Deák F,
Wesselényi, Nyíl, Hankó L, Tölgyes, Tavasz, Nyár , Csalogány, Pillangó, Nefelejcs,
Margaréta, Tiszavirág, Bacsó B, Illés B, Bocskai, Gyári lakótelep, széles u, Keskeny, Erdő,
Szarvas, Könyves Kálmán, Mikszáth, Bajcsy-Zs (zsákutca rész), Gárdonyi, Dobó K, Iskola,
Petőfi (csokigyár mögötti rész), Szögi L zsákutca, Gépállomás, Toldi, Sólyom, Madách út
felső vége.
Kerékpár út javítása: Temető előtti szakasz kb 50 m.
A programban bérköltség összesen: 26.560.576.-Ft
Beruházási és dologi költség: 5..391.838.-Ft.
Felajánlott saját erő: 433.561.- Ft
HELYI SAJÁTOSSÁGOKRA ÉPÜLŐ KÖZFOGLALKOZTATÁS
(SZ-11M/01/003885-4/2018, 61507/30/00133)
A program során 1800 db járdalapot, és 1500 db betonoszlopot, valamint15 db beton
vízelvezető gyártását végeztük. A Vágóhíd úti, Soproni Úti telephely karbantartását(
közmunka végzés telephelyén folyamatos karbantartás, gépek szerszámok napi szintű
karbantartása). A Vágóhíd úti telephelyünkön munkagépek és szerszámok karbantartását,
illetve elhasználódott csatornafedelek újítását, és készítést (15 db) végeztük.
A programban bérköltség összesen: 17.416.137.-Ft
Beruházási és dologi költség: 6.261.597.-Ft.
Felajánlott saját erő: 419.676.- Ft
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MEZŐGAZDASÁGI PROGRAMELEM
(SZ-11M/01/017742-0/2018, 61507/30/00131)
A mezőgazdasági program két részből állt össze: növénytermesztés a Soproni úti
önkormányzati földterületeken. A szabad-területi zöldségtermesztést, elsősorban konyhakerti
növények termesztését (paradicsom 0,5 ha, paprika 0,8ha, káposzta 0,4 ha, uborka 0,25 ha,
karalábé 0,3 ha, burgonya 2 ha, energianyár 2,2 ha) 6,5 ha területen végeztük a nyári
időszakban. Parkokban kiültetendő virágok nevelését, ültetését is ebben a programban
valósítottuk meg. A meglévő 2 fóliasátorban zöldségtermesztést folytattunk. Tojótyúkokat
vásároltunk a Vasvári Pál úti telephelyre, 550 db-ot. Vásároltunk egy tehergépjárművet az
állattartás keretében vásárolt takarmány elszállítására az etetés helyszínére, továbbá a
megtermelt zöldségek Önkormányzati Intézményeinek konyháira történő beszállításához.
Az egyik fóliasátor fűtésének korszerűsítését is elvégeztük.
A termények értékesítéséből 1.788.247.-Ft bevétel folyt be.
A programban bérköltség összesen: 43.166.017.-Ft
Beruházási és dologi költség: 26.352.654.-Ft.
Felajánlott saját erő: 2.257.679.- Ft
Valamennyi program esetében a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé a Záró
Beszámolók elküldésre kerültek, a támogatási összegekkel maradéktalanul elszámoltunk.
Folyamatosan végeztük az Önkormányzat, illetve az önkormányzati
megrendelései alapján az általunk kivitelezhető feladatokat.
A Kft. állományi létszáma 2018 évben : 24 fő volt.
Bevételként az Önkormányzat által nyújtott
közfoglalkoztatás keretében megtermelt javak
rendelkezésre.

Intézmények

működési támogatás, valamint a
értékesítéséből befolyt összeg áll

Kiadásként a bér, szolgáltatási díjak, közüzemi
közfoglalkoztatáshoz önerő biztosítása jelentkezett.

díjak,

karbantartási

költség,

2018. évi közfeladat ellátással kapcsolatos bevételünk:
Önkormányzati támogatás:
90.952.201.-Ft
Közfoglalkoztatási termék értékesítés: 1.812.247.- Ft
2018. évi közfeladat ellátással kapcsolatos kiadásaink:
Bér és járulék, közüzemi díjak,szolgáltatási díjak:
költség: 88.458.972.- Ft volt.

329

99.701.275.-Ft, melyből a bér és járulék

A feladatellátás során igyekeztünk a közszolgáltatási szerződésben foglalt valamennyi
kötelezettségünket teljesíteni.
Tiszavasvári, 2019. július 17.

Dr. Groncsák Andrea
ügyvezető
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Tárgy (16.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.-vel a Tiszavasvári,
Városháza tér 4. sz. alatti irodák használatára kötött használati
szerződés módosításáról.
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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
281/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti irodák
használatára kötött használati szerződés módosításáról
(amely a 21/2019.(VII.25.) számú alapítói határozatnak minősül)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva a „TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti irodák
használatára kötött használati szerződés módosításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az
alábbi határozatot hozza:
Mint tulajdonosi jogkör gyakorló, és mint a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft. legfőbb szerve jóváhagyja a Tiszavasvári Város
Önkormányzata és a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit
Kft. között a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal külön bejáratú épületének emeleti részén
lévő két iroda használata tárgyában, 2019. június 01. napjától kötött használati szerződés
módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal.
A Képviselő-testület
- felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület
döntéséről.
- felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a határozat mellékletét képező használati
szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2019. július 30.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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281/2019.(VII.25.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete
HASZNÁLATI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 281/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata alapján
egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhely:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester
adószám:
15732468-2-15,
bankszámla száma:
11744144 -15404761
mint Használatba adó (továbbiakban: Használatba adó),
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
székhely:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
adószám:
15404761-2-15
bankszámla száma:
11744144 -15732468
mint a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal üzemeltetője
másrészről TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
székhelye:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
dr. Groncsák Andrea ügyvezető
adószáma:
11255644-2-15
Cégjegyzékszám:
15-09-06127
bankszámlaszáma:
68700016-10131501
mint Használatba vevő (továbbiakban: Használatba vevő)
között a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal külön bejáratú
épületének emeleti részén lévő irodák ingyenes használata tárgyában 2019. június 01. napjától kötött
használati szerződés módosítására az alábbiak szerint:
Előzmény:
A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-be történő beolvadás következtében a Közétkeztetési Nonprofit Kft.
jogutódlással megszűnt 2019. június 13. napjával, jogutódja a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. lett, ezért
a Közétkeztetési Nonprofit Kft. által a Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alatti Polgármesteri Hivatal
külön bejárattal rendelkező épületének emeleti részén bérelt három, egybenyíló iroda a Használatba
vevő használatába kerül.
1. Az eredeti szerződés 1. pontja 2019. június 13. napjától az alábbiak szerint módosul:
„1. A Használatba adó használatba adja, Használatba vevő pedig használatba veszi, a Tiszavasvári
Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1679/1 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Városháza
tér 4. sz. alatti Polgármesteri Hivatal külön bejárattal rendelkező épületének emeleti részén
található 4 db 12,24 m2, 1 db 9,21 m2, összesen 58 m2 alapterületű öt irodát, a megismert
állapotban, a 2./ pontban megjelölt célra.
A helyiségek a szerződés mellékletét képező alaprajz másolaton vonalkázva vannak jelölve.”
2. Az eredeti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
Tiszavasvári, 2019. …..
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Használatba adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

TIVA-SZOLG Településszolgáltatási
és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Használatba vevő
képv.: dr. Groncsák Andrea ügyvezető

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
képv. Ostorházi dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
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Tárgy (17.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári-Szorgalmatos
Tulajdonközösség megszüntetéséről és a
Vámhivatal előtti képviseletéről.
Szőke Zoltán polgármester
Palló Tamás köztisztviselő

Szennyvíz-Közmű
Nemzeti Adó-és

Bizottsági vélemény:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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 TESTÜLETE
282/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári-Szorgalmatos Szennyvíz-Közmű Tulajdonközösség megszüntetéséről és a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti képviseletéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári-Szorgalmatos
Szennyvíz-Közmű Tulajdonközösség felülvizsgálatáról és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
előtti képviseletéről az alábbiak szerint határoz:
1. Kezdeményezi a Tiszavasvári-Szorgalmatos Szennyvíz-Közmű Tulajdonközösség
megszüntetés lehetőségének vizsgálatát.
2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 170/2005.(VII.11.). Kt.
számú határozatával elfogadott megállapodás 4. pontjára való tekintettel úgy határoz,
hogy a Tiszavasvári-Szorgalmatos Szennyvíz-Közmű Tulajdonközösség Nemzeti
Adó- és Vámhivatal előtti képviseletét Szőke Zoltán polgármester lássa el 2019. július
25. napjától.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Nemzeti Adó- és Vámhivatal SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Adóigazgatóságát a jelen határozatról.
Határidő: 1. pont: 2019. december 31.
2., 3. pont: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán
polgármester
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Tárgy (18.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a járási hivatal kialakításával
megállapodás módosításáról.
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

kapcsolatos

Bizottsági vélemény:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester az első 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
283/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a járási hivatal kialakításával
kapcsolatos megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában foglalt felhatalmazás
alapján az alábbi határozatot hozza:
Elfogadja Tiszavasvári Város Önkormányzata, a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal közötti XVI-B-09/00617-2/2012.
iktatószámú alap-megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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283/2019.(VII.25.) Kt. sz. határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
2. számú
a járási hivatal kialakításához
Mely létrejött egyrészről, Szőke Zoltán polgármester, Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440
Tiszavasvári, Városház tér 4., adószám: 15732468-2-15 a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője, mint
átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átadó),
másrészről Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

(4440 Tiszavasvári, Városház tér 4., adószám:

15404761-2-15, képviseli: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző (továbbiakban: Hivatal)
harmadrészről Román István kormánymegbízott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám, adószám: 15789374-2-15, a továbbiakban: Kormányhivatal)
képviselője, mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő)
együttesen Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Felek rögzítik, hogy a 2013. január 1-jétől létrejövő Járási Hivatalhoz kerülő államigazgatási feladatok
ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és
vagyoni értékű jog ingyenes használati jogcímen történő átadás feltételeinek, az ehhez kapcsolódó eljárás
lebonyolításához szükséges keretek meghatározása céljából XVI-B-09/00617-2/2012 ügyiratszám alatt,
2012. október 30-án a járási hivatalok kialakításához megállapodást kötöttek.
A megállapodás tárgya a járásokhoz átkerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító önkormányzati
tulajdonban lévő ingó vagyon, továbbá vagyonértékű jog Magyar Állam általi ingyenes használati jogának
alapításához kapcsolódó főbb feladatok, illetve a Felek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása.
Felek a közöttük létrejött megállapodást SZ-B-09/00078-3/2015. iktatószám alatt 2015. február 6.
módosították.
Felek a megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. A megállapodás V. Egyéb rendelkezések szövegrész 3. bekezdés “Átadó és Átvevő kapcsolattartókat
jelölnek ki, akik a megállapodásból eredő feladatokat egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással
kapcsolatos döntések előkészítéséről.” szóló szövegrészéhez tartozó kapcsolattartók az alábbiak szerint
módosulnak:
Átadó által kijelölt kapcsolattartó(k):
Neve: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
Beosztása: Jegyző
Elérhetősége: 42/520-500

Átvevő által kijelölt kapcsolattartó(k):
Neve: Tóthné Dr. Nagy Zsuzsa
Beosztása. mb. osztályvezető
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Elérhetősége: 06-42-599-318
Neve: Nagyidainé Kelemen Éva
Beosztása: osztályvezető
Elérhetősége: 06-42-599-339

2. A 2012. október 30-án megkötött

megállapodás

7/3. számú melléklete, (az átadásra kerülő

ingóságokról (bútor, stb..) létszámhoz, álláshelyhez kötötten)

helyébe

jelen megállapodás

módosítás 7/3. számú melléklete (az átadásra kerülő ingóságokról (bútor, informatikai eszközök,
jogvédett termékek) létszámhoz, álláshelyhez kötötten) lép.
A megállapodás mellékletének részeként a 218/2012. (VIII.13.) Korm. Rendelet
8/1. - A tiszavasvári járási kormányhivatal működéséhez átvett informatikai eszközökről/jogvédett
termékekről (IT munkaállomások)
8/2.

- A tiszavasvári járási kormányhivatal működéséhez átvett informatikai eszközökről/jogvédett

termékekről ( Szoftverek, operációs rendszerek, irodai programcsomagok, vírusvédelem stb.)
8/4.

A tiszavasvári járási kormányhivatal működéséhez átvett informatikai eszközökről/jogvédett

-

termékekről Kiszolgáló (szerver) kapacitások
8/5. - A tiszavasvári járási kormányhivatal működéséhez átvett informatikai eszközökről/jogvédett
termékekről (Szerver szoftverek hozzáférései (CAL)
8/6. - A tiszavasvári járási kormányhivatal működéséhez átvett informatikai eszközökről/jogvédett
termékekről (Nyomatkészítő eszközök)
8/8. - A tiszavasvári járási kormányhivatal működéséhez átvett informatikai eszközökről/jogvédett
termékekről (Hálózati végpontok)
8/9.

- A tiszavasvári járási kormányhivatal működéséhez átvett informatikai eszközökről/jogvédett

termékekről (Aktív hálózati (LAN,WAN) eszközök)
8/10.

- A tiszavasvári járási kormányhivatal működéséhez átvett informatikai eszközökről/jogvédett

termékekről (Telekommunikációs eszközök)
8/11. - A tiszavasvári járási kormányhivatal működéséhez átvett informatikai eszközökről/jogvédett
termékekről (Telefonközpont kapacitás)
számú mellékletének megfelelő átadás-átvétel jegyzékek hatályon kívül helyezésre kerülnek.

3. Jelen megállapodás módosítása az aláírás napján lép hatályba.
4. A megállapodás és megállapodás módosítás egyéb pontjai változatlan formában érvényben maradnak.
Az alapmegállapodás, a megállapodás módosítással és a jelen 2. számú megállapodás módosítással együtt
érvényes.
Jelen megállapodás módosítás nyolc (8) eredeti példányban kettő (2) számozott oldallal, magyar nyelven
készült, minden példány azonos érvénnyel bír. Hét példány a Kormányhivatalt, egy példány az
Önkormányzatot illeti meg.
Jelen megállapodás módosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszerűen írtak alá.
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Mellékletek:
7/3. számú melléklet: az átadásra kerülő ingóságokról (bútor, informatikai eszközök, jogvédett termékek)
létszámhoz, álláshelyhez kötötten
Átadó képviseletében:

Átvevő képviseletében

Tiszavasvári, 2019. ………………………

Nyíregyháza, 2019. ………………………

……………………………………………

.………………………………………….

Szőke Zoltán

Román István

polgármester

kormánymegbízott

Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………………………….

………………………………………….

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna

Dr. Borbásné Nagy Beáta

jegyző

főosztályvezető

Jogilag ellenjegyzem: 2019…………..
…………………………………………
Dr. Domokos József
jogtanácsos
KASZ: 36075887
Lajstromszám: JT.53.
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Tárgy (19.np.):

Előterjesztés a közterületek elnevezésére
felhívásról.
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:

irányuló

törvényességi

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a határozat-tervezet mellékletét képező, kormányhivatalnak írt
levélben még az szerepel, hogy a mostani testületi ülést követően a rendkívüli Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság fog javaslatot tenni az érintett két utca elnevezésére vonatkozóan. Azonban ez a
keddi pénzügyi bizottság ülésén megtörtént, a levél majd ennek megfelelően kerül pontosításra.
Végezetül még elmondta, hogy a Schönherz Zoltán utca nevére vonatkozóan a Redela József utca
elnevezés született, míg a Kunfi Zsigmond utca új neve a Kazinczy Ferenc utca lenne.
Természetesen a két javaslatot a Vasvári Hírmondóban, az önkormányzat honlapján 30 napra közzé
kell tenni a jogszabályi előírások alapján. Érkezhetnek még a lakosság részéről erre vonatkozóan
javaslatok és azok megvizsgálását követően kerül ismételten a képviselő-testület elé. Tehát ez egy
hosszabb folyamat, de a pénzügyi bizottság most megtette az első lépést.
Bizottsági vélemény:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület
számára.
Hozzászólás:
Szőke Zoltán polgármester:
Megjegyezte, hogy egy kötelességnek kell eleget tenni, tehát felhívással élt a kormányhivatal és
ezen két utca vonatkozásában kell majd döntést hozni. A megfelelő javaslattételi határidők
betartásával az utcanevekre vonatkozóan majd a későbbiekben fog döntést hozni a képviselőtestület.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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
284/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
Közterületek elnevezésére irányuló törvényességi felhívásról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezésére irányuló
törvényességi felhívásról szóló előterjesztést megtárgyalta és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 134.§ (1) bekezdése értelmében az alábbi
határozatot hozza:
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZ/153/01344-1/2019. ügyiratszámú,
törvényességi felhívás tárgyú levelében foglaltakra a határozat melléklete szerinti tájékoztatást adja.
Felkéri a polgármestert, hogy a törvényességi felhívásra adott választ továbbítsa a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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284/2019.(VII.25.) Kt. számú határozat melléklete

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 E–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Ügyiratszám: TPH/7989-…./2019.

Tárgy: tájékoztatás

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Román István kormánymegbízott úr részére
Tisztelt Kormánymegbízott úr!
SZ/153/01344-1/2019. ügyiratszámú, törvényességi felhívás tárgyú levelére hivatkozva az
alábbi tájékoztatást adom:
A törvényességi felhívásban foglaltakat a képviselő-testület (2019. július 25. napján megtartott
képviselő-testületi ülésén) megvizsgálta az abban foglaltakkal egyetért.
Törvényességi felhívásában a Kunfi Zsigmond utca és a Schönherz Zoltán utca elnevezésének
felülvizsgálatát és megváltoztatását kezdeményezte.
Az alábbiakban ismertetem a közterületek nevének megváltoztatására vonatkozó eljárási
szabályokat, melyet A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezésről és házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2014. (II.21.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmaz.
A Rendelet alapján a közterületek elnevezésére vonatkozó javaslatokat először a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság vizsgálja meg abból a szempontból, hogy megfelel-e a Rendelet 1-3.§-ában
foglaltaknak. Amennyiben a megnevezések nem ellentétesek a jogszabályokkal, úgy azok 30 napra
közzétételre kerülnek a Vasvári Hírmondóban, az önkormányzat honlapján és a hivatal hirdető
tábláján. Ezen 30 napos időtartam alatt lehet újabb javaslatot benyújtani ugyanazon közterület
elnevezésére.
Ezt követően amennyiben a Rendeletben foglalt feltételek fennállnak és több javaslat is érkezett egy
közterületre vonatkozóan, társadalmi vitára kell bocsátani a megnevezéseket, majd ismét 30 napra
közzétenni az esetleges új javaslatokat. Mindezeket követően a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
javaslata alapján a képviselő-testület dönt a közterületek neveivel kapcsolatban.
Figyelembe kell vennünk továbbá, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
79.§ (2) bekezdése szerint: „A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör
sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település
megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének
megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni.”
Tájékoztatom, hogy 2019. július 23-án a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság összehívására került
sor.
Ezen az ülésen a Bizottság javaslatot tett az érintett 2 utca új elnevezésére vonatkozóan. A Vasvári
Hírmondó időszaki lap, amelyben a Rendelet alapján közzé kell tenni a javaslatokat, tárgyhó 15.
napján jelenik meg. A javaslatok újságban való közzétételére így legkorábban 2019. augusztus 15.
napján van lehetőség.
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Ahogyan fentebb jeleztem a közzétételtől számított 30 napon belül lehet új javaslatot tenni. (2019.
szeptember 15.). A beérkezett javaslatok alapján lehet megállapítani, hogy kell-e társadalmi vitát
tartani. Az itt elhangzott javaslatokat ismét közzé kell tenni az újságban, melyekkel kapcsolatban 30
napon belül fejezhetik ki véleményüket az érintett közterület lakói.
Ezt követőn kerülhet sor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság összehívására, akinek javaslata alapján a
Képviselő-testület meghozza döntését a közterületek nevének megváltoztatása tárgyában, melyről
haladéktalanul tájékoztatni fogom.
Tiszavasvári, 2019. július 25.

Szőke Zoltán
polgármester
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Tárgy (20.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár 2019. évi I. félévi
munkájáról szóló beszámolóról.
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Hozzászólás:
Ráduly Zsolt alpolgármester:
Megjegyezte, hogy a személyi változások során szembesült a bizottság arról, hogy mulasztás történt
egy korábbi tag részéről, hiszen több anyagot is, amit megtárgyaltak és elkészítettek nem
továbbította az önkormányzat felé és ezáltal nem tudták az anyagot visszahozni. Bizottsági ülésen
már megbeszélték, hogy mindent megtesznek azért, hogy az eltűnt anyagok előkerüljenek.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester az első 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-TESTÜLETE
285/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi munkájáról szóló beszámolóról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Települési Értéktár
Bizottság 2019. év I. félévi munkájáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi munkájáról szóló beszámolót
megismerte és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
Felkéri a polgármestert a testület döntéséről tájékoztassa a Települési Értéktár Bizottság elnökét.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
354

285/2019.(VII.25.) Kt. számú határozat melléklete

TISZAVASVÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
ELNÖKÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 E–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete részére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi tevékenységéről az alábbiak szerint
számolok be:
Bizottságunkban ismét személyi változás van folyamatban. Mint ismeretes, Aleváné Siteri Éva
távozása után a TÉB Czifra Sándornét kérte fel új tagnak. A képviselő testület egyhangúlag
megszavazta jelölését, így Czifra Sándorné, Jolika megkezdte munkáját. A közelmúltban sajnos
Benyusz Marcel is távozott, ezért helyére ismét új tagot kell választanunk. Bizottsági
megbeszélésünkön felmerült jelöltekkel, jelenleg folyik az egyeztetés, amennyiben megszületik a
javaslat, be fogjuk terjeszteni a képviselő testület elé.
Az első félévben két javaslattételt fogadott el a Bizottság, így a helyi értékek közé bekerült a
TISZAVASVÁRI VÁROSI FÚVÓS ZENEKAR, és a MUSICAL TANODA. A fúvós zenekar
eredményeit figyelembe véve, a második félévben javaslatot teszünk, hogy bekerülhessenek a
Megyei Értéktárba.
Bizottsági ülésen megtárgyaltuk és elfogadtuk a második fél évre tervezett feladatokat, amelyek a
javaslattételeken kívül, a TÉB munkájának szélesebb körű megismertetését tartalmazzák.
Tiszavasvári, 2019. július 17.

Sipos Ibolya
elnök
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.
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-TESTÜLETE
286/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ,,Tiszavasvári Települési Értéktár 2019.
év I. félévi munkájáról szóló beszámoló” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi a döntést
hozza:
1. Elfogadja Benyusz Marcell lemondását a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság tagságáról,
helyette megválasztja Szabóné Balázs Beátát 2019. augusztus 01. napjával.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Települési Értéktár Bizottság
megválasztott tagját.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

356

Tárgy (21.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Tájékoztató a polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről.
Szőke Zoltán polgármester
dr. Zombori Judit köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület
számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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

287/2019.(VII.25.) Kt. sz.
határozata
A polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX törvény 225/A.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján „ A polgármester 2019. évi
szabadság igénybevételéről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
Tudomásul veszi, hogy a polgármester a 2018. évi fennmaradó 4 nap szabadságát 2019. március
31. napjáig igénybe vette, és 2019. évben még 40 nap szabadsággal rendelkezik.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (22.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú „Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési
eljárásnak eredményéről.
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Bizottsági vélemény:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindhárom határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester az első határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
Bakné Répási Ágnes: Igen
Balogh Sándor: Igen
Császár József Sándor: Igen
Kovácsné Nagy Julianna: Igen
Munkácsi Mihály: Igen
Ráduly Zsolt: Igen
Sipos Ibolya: Igen
Szabó Krisztián: Igen
Szőke Zoltán: Igen
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
288/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos
közbeszerzési eljárás eredményéről
(Tiszavasvári Általános Iskola - Ifjúsági u. 8.)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012
azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Tiszavasvári
Általános Iskola - Ifjúsági u. 8.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot
hozza:
1. DIAMOND-ÚT Korlátolt Felelősségű Társaság (4320 Nagykáló, Árpád Utca 12. 21/b)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
2. Karbetta Kft. (4405 Nyíregyháza Palánta Utca 50/B) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (4025 Debrecen Iskola Utca 3. II/1.) ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
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4. Megállapítja, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok
alapján a legkedvezőbb, gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot az NNK
Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság adta 16.859.600 Ft összegben.
5. Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
6. Az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságot hirdeti ki az eljárás nyertesének.
7. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
- kösse meg a határozat-tervezet mellékletében szereplő vállalkozási szerződést az NNK
Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal nettó 16.859.600 Ft.- összegben,
- gondoskodjon az Ajánlattevők döntésről való tájékoztatásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetet név szerinti szavazásra
bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
Bakné Répási Ágnes: Igen
Balogh Sándor: Igen
Császár József Sándor: Igen
Kovácsné Nagy Julianna: Igen
Munkácsi Mihály: Igen
Ráduly Zsolt: Igen
Sipos Ibolya: Igen
Szabó Krisztián: Igen
Szőke Zoltán: Igen
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
289/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos
közbeszerzési eljárás eredményéről
(Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ – Vasvári Pál u. 87.)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012
azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Kornisné Liptay
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ – Vasvári Pál u. 87.) megnevezésű előterjesztéssel
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. DIAMOND-ÚT Korlátolt Felelősségű Társaság (4320 Nagykáló, Árpád Utca 12. 21/b)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
2. Karbetta Kft. (4405 Nyíregyháza Palánta Utca 50/B) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (4025 Debrecen Iskola Utca 3. II/1.) ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
4. Megállapítja, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok
alapján a legkedvezőbb, gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot az NNK
Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság adta 16.859.600 Ft összegben.
5. Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
6. Az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságot hirdeti ki az eljárás nyertesének.
7. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
- kösse meg a határozat-tervezet mellékletében szereplő vállalkozási szerződést az NNK
Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal nettó 16.859.600 Ft.- összegben,
- gondoskodjon az Ajánlattevők döntésről való tájékoztatásáról.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
360

Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 3. határozat-tervezetet név szerinti szavazásra
bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
Bakné Répási Ágnes: Igen
Balogh Sándor: Igen
Császár József Sándor: Igen
Kovácsné Nagy Julianna: Igen
Munkácsi Mihály: Igen
Ráduly Zsolt: Igen
Sipos Ibolya: Igen
Szabó Krisztián: Igen
Szőke Zoltán: Igen
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
290/2019. (VII.25) Kt. számú
határozata
A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos
közbeszerzési eljárás eredményéről
(Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Óvoda – Ifjúság u. 8.)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012
azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Egyesített
Óvodai Intézmény Fülemüle Óvoda – Ifjúság u. 8.) megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az
alábbi határozatot hozza:
1. DIAMOND-ÚT Korlátolt Felelősségű Társaság (4320 Nagykáló, Árpád Utca 12. 21/b)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
2. Karbetta Kft. (4405 Nyíregyháza Palánta Utca 50/B) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (4025 Debrecen Iskola Utca 3. II/1.) ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
4. Megállapítja, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok
alapján a legkedvezőbb, gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot az NNK
Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság adta 37.724.900 Ft összegben.
5. Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
6. Az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságot hirdeti ki az eljárás nyertesének.
7. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
- kösse meg a határozat-tervezet mellékletében szereplő vállalkozási szerződést az NNK
Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal nettó 37.724.900 Ft.- összegben,
- gondoskodjon az Ajánlattevők döntésről való tájékoztatásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (23.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex
energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal
kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződések módosításáról.
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Bizottsági vélemény:
Császár József Sándor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester az első 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 TESTÜLETE
291/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések
Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés
módosításáról (4. rész, Hankó László Zeneiskola épülete)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012
azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű
pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (4. rész, Hankó
László Zeneiskola épülete)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot
hozza:

1.1.

Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (székhelye:
4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között, a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú
„Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból
megvalósuló Hankó László Zeneiskola épületének energetikai felújításához kapcsolódó
kivitelezési munkák elvégzésének - 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 1. szám (Hrsz.:
20/2.) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. július 18. napján
kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1.
mellékletét képező tartalommal.

1. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az NNK Kft. ügyvezetőjét.
Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Határidő: azonnal
362

1.melléklet a 291/2019. (VII.25.) Kt. sz. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
4. rész
Mely létrejött egyrészről:
Név:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhely:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviselő neve:
Szőke Zoltán polgármester
Adószám:
15732468-215
Telefon:
0642520500
E-mail:
tvonkph@tiszavavari.hu
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:
másrészről :
Név:
NNK Kft.
Székhely:
4025 Debrecen, Iskola utca 3.
Képviselő neve:
Kozák János
Adószám:
11976738-2-09
Bankszámlaszám:
Tiszántúli Takarék 59900067-11017512
Naplóügyfél-jele (NÜJ):
386433892
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések
Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló Hankó László Zeneiskola
épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésének - 4440
Tiszavasvári, Báthori utca 1. szám (Hrsz.: 20/2.) alatti teljesítési helyen történő –
megvalósítására 2019. július 18. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. július 18. napján létrejött vállalkozási
szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.1 Szerződő Felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményeként a
következők szerint állapítják meg:
Vállalkozói díj:
Napelem: 5 074 600 + 27 % ÁFA azaz ötmillió-hetvennégyezer-hatszáz+ 27% ÁFA
Gépészet: 19 338 100 + FAD azaz tizenkilencmillió-háromszázharmincnyolcezer-egyszáz + FAD”
III.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
IV.
Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 291/2019. (VII.25.) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári
Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.
V.
Jelen szerződés …. oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből …….
példány Megrendelőt, ……. példány a Vállalkozót illeti.
VI.
Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint
akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
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Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………
Szőke Zoltán
Tiszavasvári Város Önkormányzata
polgármester

…….……………………
Kozák János
NNK Kft.
ügyvezető
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét 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 TESTÜLETE
292/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések
Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés
módosításáról (2. rész, Városi Kincstár Tiszavasvári épülete)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012
azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű
pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (2. rész, Városi
Kincstár Tiszavasvári épülete)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot
hozza:
1.2.

Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (székhelye:
4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között, a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú
„Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból
megvalósuló Tiszavasvári, Báthori utca 6. szám alatti Városi Kincstár Tiszavasvári
épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák - 4440 Tiszavasvári,
Báthori utca 6. szám (hrsz. ½.) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött,
2019. július 18. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő
módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.

3. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az NNK Kft. ügyvezetőjét.
Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Határidő: azonnal
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1.melléklet a 292/2019. (VII.25.) Kt. sz. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
2. rész
Mely létrejött egyrészről:
Név:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhely:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviselő neve:
Szőke Zoltán polgármester
Adószám:
15732468-215
Telefon:
0642520500
E-mail:
tvonkph@tiszavavari.hu
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:
másrészről :
Név:
NNK Kft.
Székhely:
4025 Debrecen, Iskola utca 3.
Képviselő neve:
Kozák János
Adószám:
11976738-2-09
Bankszámlaszám:
Tiszántúli Takarék 59900067-11017512
Naplóügyfél-jele (NÜJ):
386433892
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések
Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6.
szám alatti Városi Kincstár Tiszavasvári épületének energetikai felújításához kapcsolódó
kivitelezési munkák - 4440 Tiszavasvári, Báthori utca 6. szám (Hrsz.: ½.) alatti teljesítési
helyen történő – megvalósítására 2019. július 18. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. július 18. napján létrejött vállalkozási
szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.1 Szerződő Felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményeként a
következők szerint állapítják meg:
Vállalkozói díj:
Napelem: 14 689 200 + 27 % ÁFA azaz tizennégymillió-hatszáznyolcvankilencezer-kettőszáz+
27% ÁFA
Gépészet: 29 429 800 + FAD azaz huszonkilencmillió-négyszázhuszonkilencezer-nyolcszáz + FAD”
VII. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
VIII. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 292/2019. (VII.25.) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári
Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.
IX.
Jelen szerződés …. oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből …….
példány Megrendelőt, ……. példány a Vállalkozót illeti.
X.
Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint
akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
366

Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………
Szőke Zoltán
Tiszavasvári Város Önkormányzata
polgármester

…….……………………
Kozák János
NNK Kft.
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Tárgy (24.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolóról.
Szőke Zoltán polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző

Hozzászólások:
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Megkérdezte, hogy a címnyilvántartás mikor lesz véglegesen is rendezve, mert a legutóbbi Szociális
és Humán Bizottsági bejáráson nem találtak egy házszámot, mely már nagyon idült probléma.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Annyira idült probléma, hogy első körben több évvel ezelőtt kellett volna megcsinálni az építésügyi
osztálynak, amire nem került sor, majd ismételten 2 évig vártak. Tavaly óta, amióta beindult a
munka nagyon jó eredményeket értek el, főleg úgy, hogy több választás is van és a választás
kitűzésétől a választás napjáig nem lehet ezeket a címeket módosítani, tehát nem tudják olyan
szinten végezni a munkát, mint amilyen szinten szeretnék. Ebben az évben is két választás van, ezen
időszakok alatt felfüggesztésre került az időközi választás miatt is és most a helyi választások miatt
is. A választásokat követően úgy fognak tovább haladni, hogy heti szinten minél több utcát fognak
beosztani, de egy társasház esetében nem csak rajtuk álló folyamtaról van szó, hanem akár a
társasház közgyűlésének a tevékenységéről is, ezért sem tudja pontosan megmondani, hogy mikor
lesz a vége, de folyamatosan haladnak, amikor arra lehetőséget nyújtanak a körülmények.
Szőke Zoltán polgármester:
Megköszönte a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának az áldozatos munkáját, hiszen nem egy
egyszerű munkát végeznek, a feladatok nagy odafigyelést igényelnek. Majd elmondta, hogy az
előterjesztés végén is olvasható, hogy állomány tekintetében komoly gondokkal küzd a hivatal,
hiszen bérezés vonatkozásában nem túl jó a helyzet, és azok az emberek, akik felelősséget
vállalnak, komoly munkát végeznek, sajnos nincsenek túlfizetve. Akik pedig még alkalmasak
lehetnének a feladatra, azok a munkaerőpiac más területein keresnek lehetőséget, de ennek ellenére
a jelenlegi hivatal maximálisan ellátja a feladatát. A képviselők is, de a város minden lakója
megtapasztalja, hogy a határidők betartása, az ügyek intézése maximális odafigyeléssel történik,
hiszen az előterjesztések elkészítése sem egy egyszerű feladat. Elmondta még, hogy az utóbbi
időben sorra megnyerik a pályázatokat, melyek komoly kihívásokkal bírnak, ezek előkészítése is
szinte hiba nélküli munkát igényel a mindennapi feladatok mellett. Végezetül megjegyezte, hogy
mindent el fog követni annak érdekében, hogy a jövőben az önkormányzatoknál dolgozók bérének
elismerése rendeződjön.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
293/2019. (VII. 25.) Kt. számú
határozata
Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett tevékenységéről
1./ Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző által készített- a
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett tevékenységéről- szóló beszámolót a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal 2019. évi működéséről és tevékenységéről szóló beszámolót
2020-ban is terjessze a testület elé.

Határidő: 2. pont: 2019. július 31.

Felelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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293/2019.(VII.25.) Kt.sz. hat melléklete

Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
2018. évben végzett tevékenységéről
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 84. § (1) bekezdése
alapján ” A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati
hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”
Ugyanezen törvény 81.§ (3) bekezdés f.) pontja alapján a jegyző évente beszámol a polgármesteri
hivatal működéséről a képviselő-testületnek. Ennek eleget téve készült el jelen előterjesztés.
A polgármesteri hivatal a fentiekben megjelöl feladatait 3 osztály és osztályszerkezetbe nem tartozó
csoport, illetve munkatársak közreműködésével látja el.

Költségvetési és Adóigazgatási Osztály feladatai és fontosabb események
a)
Költségvetéssel, önkormányzat és intézményei működésével, fejlesztésével kapcsolatos
feladatok:
- Költségvetés tervezése, szükség szerint módosításának előkészítése, a 2018. évi költségvetés
11 alkalommal került módosításra.
- Előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése, kötelezettségvállalás nyilvántartás
vezetése.
- Likviditás biztosítása, hitelekkel kapcsolatos ügyintézés, hitelek nyilvántartása
pénzintézetenként, adatszolgáltatás, törlesztések esedékességének figyelemmel kísérése.
- 2018. évben nyolc alkalommal került sor hitelpályázati kiírásra, melyeket az alábbi táblázat
mutat be:

Hitel megnevezése
Varázsceruza Óvoda részleges
1. felújítása

Sorszám

Minimanó Óvoda elektromos
2. felújítás, kazán csere, festés:
Gépállomás utca 3. szám alatti
ingatlan tetőszigetelése és
3. nyílászáró csere
Magiszter alapítványi Iskola
4. tetőfelújítása
Kornisné Központ végleges
engedély megszerzése miatti
5. felújításhoz szükséges hitel

szerződött
összeg
3 201 452 HUF

lehívott összeg, megjegyzés
3 201 452 HUF

lehívás nem történt, mivel a hitel
összegét a kalkulálthoz képest a
tényleges kiadások jóval
5 819 140 HUF
meghaladták volna.

3 725 750 HUF

2 981 946 HUF

5 080 000 HUF

4 868 742 HUF

10 000 000 HUF
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9 895 526 HUF

6. TSK TAO felhalmozási célú hitel
TSE 3 TAO felhalmozási célú
7. hitel
8. Ingatlanvásárlási hitel

9 221 949 HUF

9 042 762 HUF

22 202 197 HUF

lehívás még nem történt

25 000 000 HUF
Összesen: 84 250 488 HUF

lehívás 2019. évben teljes
összegben megtörtént
29 990 428 HUF

Két esetben szükséges volt a Kormány előzetes hozzájárulásának a megszerzése a táblázat 7., 8.,
sorszámú hitele esetében.
A likviditási hitel pályázat nélkül a számlavezető pénzintézettől került felvételre.
- Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylése egy alkalommal került benyújtásra, melyre
6.500.000 Ft támogatást kapott Önkormányzatunk.
- Államháztartási törvény szerint előírt önkormányzati időközi költségvetési jelentés, és időközi
mérlegjelentés elkészítése. Éves beszámolók készítése. A beszámolók és jelentések
határidőben elkészültek.
- A Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó, valamint a más önkormányzati
intézményhez nem sorolt önkormányzati feladatokkal összefüggő gazdasági események
könyvelése.
- Statisztikai jelentések elkészítése.
- Eszköznyilvántartás.
- Központi költségvetéstől normatív, központosított és egyéb támogatások igénylése, év közben
normatíva lemondás és pótigénylés ügyintézése, elszámolása. Ezen feladatok ellátása során
szorosan együttműködik az intézményhálózattal, társosztályokkal, és a támogatást nyújtó
szervezetek képviselőivel. Normatíva módosítás két alkalommal volt az év folyamán,
májusban és októberben. A májusi módosítás alkalmával Önkormányzatunk jelezte a Magyar
Államkincstár felé, hogy 2018. szeptember 1. napjával, hogy a gyermekétkeztetési feladatát
átveszi a Magyarországi Magiszter Alapítványtól, ez az említett időpontban ténylegesen meg
is történt. Az év végi elszámolást határidőben elkészítettük.
- Szerződések nyilvántartása.
- Házipénztár kezelése, melynek keretében öt pénztárt működtet a hivatal.
- Kimenő számlák készítése.
- Víziközmű Társulatoktól átvett feladatok teljes körű ügyintézéséből az előző évhez hasonlóan
már csak a hátralékok behajtásának, illetve a befizetések rögzítésének az ügyintézése folyik.
- Adatszolgáltatások készítése a Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék, és egyéb
jogszabály által előírt szervezet felé.
- Bevallások készítése a Nemzeti Adó és Vámhatóság felé, az ebből eredő fizetési
kötelezettségek teljesítése, az adószámlák nyomon követése.
- Segélyekkel, szociális támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.
- Kapcsolattartás az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságokkal. Az
önkormányzat tulajdonrésszel rendelkezik hét gazdasági társaságban, ebből aktív
kapcsolattartásra hat társaság esetében van szükség. Három társaság esetében került sor
működési támogatás biztosítására
- Éves közbeszerzési terv elkészítése, aktualizálása.
- Nem rendszeres kifizetések számfejtése és feladása, távollét- és változóbér jelentés,
biztosítotti bejelentések elkészítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé.
- A Polgármesteri Hivatal dolgozóival kapcsolatos SZJA, TB ellátással kapcsolatos ügyek
intézése.
- Megbízási szerződések elkészítése.
- Bankszámlán történő pénzforgalom bonyolítása.
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- A lakásépítési támogatások, munkáltatói hitelek ügyintézése. 2018. évben ez a feladat a
kintlévőségek nyilvántartására és behajtására korlátozódott. A behajtási tevékenység a
későbbiekben részletesen bemutatásra kerül.
- Közreműködés minden egyéb feladatban, mely az önkormányzat működéséhez szükséges,
melynek költségvetési, pénzügyi és ezekhez kapcsolódó adminisztratív vonatkozása van, és
amely nem tartozik más önkormányzati intézmény vagy osztály feladatellátásához.
- Ellátja a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzatában a rá vonatkozó
feladatokat.
- A Költségvetési és Adóigazgatási Osztály a gazdálkodással kapcsolatban teljes körű
ügyintézést végez a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetében.
- Közreműködik a költségvetési szervek elemi beszámolója felülvizsgálatában, és folyamatosan
aktualizálja a feladatkörével kapcsolatos szabályzatokat.
- Az osztály által elkészített rendeletek határidőben publikálásra kerültek a Nemzeti
Jogszabálytár felületén.
b) Önkormányzati adóhatósági feladatok:
56. Az önkormányzat által megállapított helyi adókkal és a gépjárműadóval, bírsággal,
késedelmi pótlékkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés. Ezen belül: éves kivetések, éven
belüli változások elkészítése; éves bevallások, bejelentkezések feldolgozása; hiányzó
ingatlanokra felszólítás kommunális adó, építményadó ügyben. Pénzforgalom könyvelése,
hátralékok behajtása. Negyedéves, éves zárási munkák végrehajtása. Gépjárműadó
megosztással kapcsolatos negyedéves jelentés: 60-40%. OEP-nél munkahelyek,
pénzintézeteknél számlaszámok megkérése. Adóhátralékok behajtására tett intézkedések:
hátralékosok munkahelyéről adatszolgáltatás kérése OEP-től 943 esetben, letiltás 190 db,
inkasszó 22 db, NAV-hoz behajtásra átadott 464 db.
57. Hatósági, vagyoni, adó- és értékbizonyítvány készítése. Bírósági eljáráshoz
költségmentesség igényléséhez igazolások kiadása.
58. Méltányossági ügyek előkészítése, elbírálása.
59. Adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, kapcsolattartás a behajtást kérővel.
Jellemzően a következő esetekben: saját és idegen szabálysértés; állam által megelőlegezett
gyermektartásdíj; közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás; földhivatali igazgatási díj;
parkolási díj; közigazgatási bírság; elővezetési költség, halvédelmi bírság; Munkaügyi
Központ általi képzési támogatás; más önkormányzatok által nyilvántartott hátralékok
jogszabály által meghatározott esetekben.
c) Választással kapcsolatos feladatok:
60. 2018 évben két választás alkalmával az alábbi feladatokat látta el a Költségvetési és
Adóigazgatási osztály:
költségvetés tervezése
pénzügyi szabályzat elkészítése
személyi jellegű, reprezentációs kiadások számfejtése,
megbízási szerződések elkészítése,
kifizetések végrehajtása,
pénzügyi ellenőrzés végrehajtása
elszámolás elkészítése.
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Pénzügyi területen az alábbiak voltak legfontosabb feladataink 2018-ban a korábban
jelzetteken túl:
A feladatok között rögzítésre került a likviditás biztosítása is, melyet szükséges kiegészíteni
annyival, hogy ez a feladat a helyi adóbefizetési időszakokon kívül több esetben jelentős
problémát okoz, különösen akkor, amikor az év utolsó időszakában a pénzintézet szerződés
szerint csökkenti keretünket. Ennek ellenére az önkormányzat fizetőképessége az év folyamán
végig biztosított volt. Évek óta visszatérő probléma, hogy a fogyatékos ellátás támogatása
általában félévkor, vagy azt követően érkezik meg az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára, a
kiadásokat azonban már az év elejétől finanszíroznia kell az önkormányzatnak.
Egyéb megjegyzések:
Az osztály feladataiban jelentős jogszabályi változás nem volt a 2018. évben. Természetesen
munkánk során az általunk alkalmazott jogszabályok folyamatosan változnak, de ezek közül
külön említésre méltó nem volt. Nem kaptunk és nem vettek el tőlünk feladatot.
Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve 2018. évtől bevezetésre került az ASP rendszer. Az
új rendszer sok esetben, főleg az év elején, többlet feladatot jelentett (2017 évi zárás még a régi
szakrendszerekben történt, a 2018. évi nyitás már az ASP rendszerben). Osztályunk esetében
minden munkavállalót érintette az átállás, mivel az adó, a gazdálkodási és az eszköznyilvántartó
rendszer is változott. A könyvelési feladat esetében ez többlet adminisztrációt jelent, sok
könyvelési lépést a korábban használt program a háttérben elvégzett, míg ezeket most kézzel
szükséges végrehajtani. A többletfeladat miatt szükségessé vált egy plusz álláshelyre könyvelő
felvétele.

Önkormányzati és Jogi Osztály
A tavalyi évben 10 rendes testületi, 1 alakuló ülés és 9 rendkívüli ülés megtartására került sor.
Egész évben így 363 határozatot hozott és 30 db rendeletet alkotott a testület, továbbá 1
alkalommal közmeghallgatásra is sor került. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 9 rendes, valamint
4 rendkívüli ülést tartott, de 1 ülés határozatképtelen volt, így ennél a bizottságnál 13 jegyzőkönyvet
kellett elkészíteni. A Szociális és Humán Bizottság 11 alkalommal került összehívásra, ebből 7
alkalommal rendes és 2 rendkívüli ülést tartott, de 2 alkalommal határozatképtelen volt, így
összesen 9 jegyzőkönyvet kellett elkészíteni.
Nemzetiségi önkormányzat ülései, döntései: Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 8 testületi ülésen
19 határozatot hozott, e mellett közmeghallgatást is tartottak 2018. december 3-án. Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzat: 10 testületi ülésen 34 határozatot hoztak, közmeghallgatást 2018.
november 22-én tartottak.
Mindegyik testület működésére jellemző, hogy az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni 15 napon
belül és a Nemzeti Jogszabálytár elektronikus felületére fel kell tölteni az előterjesztésekkel együtt.
Minden esetben határidőben elkészültek és felterjesztésre kerültek a jegyzőkönyvek.
A hulladékszállítási díjra vonatkozó 50%-os kedvezményre 501 személy volt jogosult a 2018.
évben és 484 kérelem érkezett be a 2019. évre, melyet 2018. szeptember 15-ig lehetett benyújtani.
Az ügyfelekre tekintettel a kérelmek kiküldésre kerültek az előző évben jogosultsággal rendelkezők
részére, e mellett a nyomtatványok a portáról is elvihetők voltak, és elegendő volt ugyanott le is
adni egy lezárt borítékban.
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2018. évben a végrehajtók által megküldött hirdetmények száma 25 db volt, a végrehajtók által
megküldött lakóingatlanok lefoglalásának tényéről való tájékoztatások száma 260 db volt. 2018.
évtől ezen dokumentumok elektronikus formában érkeznek meg a Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatal részére. Továbbiakban a végrehajtók részére megküldendő dokumentumokat is elektronikus
formában kell továbbítani ASP rendszeren keresztül, ami jelentős többletidő ráfordítást igényel.
A Magyarország települési szennyvízelvezetési és –tisztítás helyzetét nyilvántartó Településsoros
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk
lehatárolásáról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet Magyarország valamennyi településére
vonatkozóan előírja a 2. melléklet szerinti jegyzői adatszolgáltatás teljesítését. Az eddigi évektől
eltérően, a 2018. évtől az adatszolgáltatás online felületen történik. (Településsoros-Online
Adatfeldolgozó Rendszer Vízügyi online adatszolgáltatás).
2018. évtől adatszolgáltatást kellett adni, az alábbiakról: Egyedi szennyvíztisztító berendezéssel
ellátott ingatlanok [helyrajzi szám, EOVx(m), EOVy(m)]. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés
létesítménnyel rendelkező ingatlanok [helyrajzi szám, EOVx(m), EOVy(m)]. Egyedi zárt
szennyvíztárolóval ellátott ingatlanok [helyrajzi szám, EOVx(m), EOVy(m)]. Az adatszolgáltatást
nehezíti, hogy a helyrajzi számokat egyesével kell az elektronikus felületen rögzíteni.
E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt részére a nem működő közvilágítási lámpa miati önkormányzati
bejelentés 11 alkalommal történt.
Fakivágás/fagallyazás
2018. évben lakossági bejelentések, valamint a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal munkatársai által
szemrevételezett fák esetében:
Gallyazásra szoruló fák száma: 117 db volt.
Kivágásra szoruló fák száma: 40 db volt.
Minden fa esetében az intézkedést helyszíni szemle előzte meg, ahol felmérésre került a fa állapota.
Minden egyes esetben törekedtünk a fák megmentésére, kivágásra csak indokolt esetben került sor.
A 157 db fával kapcsolatban tájékozattuk a Tiva-Szolg Nonprofit Kft., hogy tegyék meg a
szükséges intézkedéseket a fa gallyazására, illetve kivágására.
Helyi közutak állapotának a felmérése: Tiszavasvári belterületén található aszfalt réteggel ellátott
útjainak a felmérését, pontosabban a kátyúk számának és a javításához szükséges anyagmennyiség
felmérését szintén a hivatal munkatársa végezte el.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (katasztrófavédelmi törvény) és végrehajtásáról szóló 234/2011 (XI. 10.)
kormányrendelet 2012. január 1-jével bevezette a közbiztonsági referens intézményét.
A hivatal nem rendelkezik külön álláshellyel erre a feladatra, az ezzel kapcsolatos teendőket egy
köztisztviselő saját munkaköre mellett látja el. A feladatok időszakos jelleggel jelentkeznek, 2018ban az alábbi eseményeken vett részt a referens, valamint közreműködött azok megszervezésében:
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- 2018. február 9. napján Ár- és belvíz elleni felkészülés megtartását rendelte el a Szabolcs-Szatmár
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a
Tiszavasvári Városi Polgárőrség részére.
- 2018. június 6. napján Tiszavasváriban található polgárvédelmi lakossági riasztó és tájékoztató
eszközök (szirénák) hangos üzempróbája került sor.
- A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség külső védelmi terv gyakorlatot rendelt el, 2018. június 27. napjára
a Tiszavasvári Ecomissio Kft. veszélyeztető hatásának kezelése érdekében a hatékony intézkedési
és együttműködési rendszer kialakítása céljából.
- 2018. július 4. napján a Tiszavasvári, Kabay János Iskolai Egység létesítmény környezetében
helyszíni szemle került megtartásra az ott található fák állapotával kapcsolatban.
- 2018. augusztus 1. napján Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. sz. alatt található játszótér
létesítmény környezetében található fák szemrevételezése megtörtént.
- 2018. szeptember 13. napján a Tiszavasvári, Vörösvári utcában található csapadékvíz-elvezető
rendszer helyszíni szemléje megtartásra került Róka Irma c. tű. zászlós közreműködésével.
- 2018. szeptember 13. napján a Tiszavasvári település Üdülőterület területén található csapadékvízelvezető rendszer helyszíni szemléje megtartásra került Róka Irma c. tű. zászlós közreműködésével.
- 2018. október 16. napján a lebiztosított technikai eszközök helyszíni szemléje megtartásra került.
- 2018. október 18. napján a téli időjárásra való felkészülés érdekében adatszolgáltatást nyújtottunk
a
Szabolcs-Szatmár
Bereg
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Nyíregyházi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére, az alábbiakról: 2019. március 31. napjáig szülő nők
száma, dialízis vagy egyéb rendszeres orvosi ellátást igénylő betegek száma, önerejükből
kitelepülni képtelen személyek száma, közösségi elhelyezésre alkalmatlan személyek száma
(mentálisan sérült, fertőző beteg), hó eltakarítás során igénybe vehető közerő és a technikai
eszközök száma, rendkívüli téli időjárás esetén igénybe vehető melegedőhelyek száma, valamint az
elhelyezhető személyek száma
Hirdetmények: A 2018. évben is számos hirdetménnyel kapcsolatos teendő merült fel. A
különböző bíróságok, szabálysértési hatóságok megküldik az ügyeikhez kapcsolódó hirdetményeket
a Hivatal részére, melyeket a Hivatalnak szükséges 15 napra kifüggeszteni a hirdetőtábláján. Ez
önmagában nem tűnik bonyolult feladatnak, viszont adminisztrációval és idővel járó feladat. A
hirdetmény kifüggesztésével kezdődik a menete, majd a 15 nap elteltét követően – mely időtartamot
figyelemmel szükséges kísérni – a hirdetőtábláról történő levételére kerül sor, majd a kifüggesztés,
valamint a levétel napjának a hirdetményre történő rájegyzése és e feljegyzés aláírással történő
hitelesítése után vissza kell küldeni a megküldő bíróság, hatóság részére.
Mezőőri járulék:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a mezei őrszolgálatról szóló
21/2017.(VII.28.) önkormányzati rendeletét. Ezen rendelet fizetési kötelezettséget (mezőőri járulék)
állapít meg, amely kötelezettség azon földhasználókat, ennek hiányában földtulajdonosokat terheli,
akinek a termőföld a tárgyév január 1. napján használatában van. A fizetést megállapító hatósági
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határozatok folyamatosan kiküldésre kerültek a 2018. tárgyévre vonatkozóan. Akik nem rendezték a
fennálló fizetési kötelezettségüket, azoknak fizetési felszólítás is került kiküldésre. Összességében
elmondható, hogy a 2018. évre vonatkozóan a fizetési hajlandóság körülbelül 50 % volt.
2018-ban a következő önkormányzati ingatlanok kerültek értékesítésre:
- 2 db bérlakás (Kossuth u. 3. fsz/3., Víz u. 3.) 5.119.050 Ft (0 % ÁFA)
- 9 db üdülőingatlan

2.840.000 Ft (bruttó: 3.606.800 Ft)

- 1 db szántó (049/1 hrsz)
- 0301/25 hrsz. beépítetlen terület

122.500 Ft (0% ÁFA)
1.500.000 Ft (0% ÁFA)

Lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata, a bérleti díjak
inflációkövető emelése kapcsán a bérleti szerződések módosítása, valamint az önkormányzati
ingatlanokat rögzítő Ingatlanvagyon kataszter ASP rendszerben történő vezetése, egyeztetése
jelentős adminisztrációs munkát eredményezett.
Ezek mellet folyamatosan végeztük az alábbi teendőket: a termőföldekre magánszemélyek
között létrejött haszonbérleti-, adásvételi szerződések, valamint, az egyéb hirdetmények (pl:
végrehajtó által megküldött hirdetmények) kifüggesztésével kapcsolatos feladatok. Az ezekkel
kapcsolatos ügyintézés nem kis leterheltséget okozva gyakorlatilag minden napos feladatot
jelentett.
Pályázatok
Az elmúlt évben Tiszavasvári Város Önkormányzata részéről az alábbi pályázatok benyújtására
és megvalósítására került sor.
2018-ban benyújtott pályázataink
-

-

2018 májusában sikeres pályázat került benyújtásra az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírás c) alcéljára. A Belügyminisztérium
által támogatott pályázaton a Mikszáth Kálmán, Hankó László, Wesselényi, Budai Nagy
Antal, Alkotás, Könyves Kálmán, Február 1., Thököly Imre, Bacsó Béla, Illés Béla,
Mártírok és a Petőfi utcák (volt Csokigyár melletti és mögötti rész) mart aszfaltozása
valósult meg. A támogató döntést 2018. novemberében vettük kézhez, a kivitelezési munkák
2019. március hónapban zajlottak le, melynek köszönhetően az útszakaszok 1811 méteren
újultak meg. A beruházás 19.431.000 Ft állami támogatásból és 3.429.000 Ft önkormányzati
saját erőből valósult meg.
Az önkormányzat 2018. évben saját erőből aszfaltozta le a Vágóhíd utca bevezető szakaszát
és az Ifjúság utca egy részét.
A TOP-7.1.1-16 pályázati kiíráson a Vasvári Helyi Akciócsoport 250.000.000 Ft-os, 100%os állami támogatást nyert el meg helyi fejlesztések megvalósítására. Az önkormányzatnak
az Akciócsoport tagjaként a „Belváros többfunkciós közösségi tereinek kialakítása,
fejlesztése és összekapcsolása - Találkozások Tere” című kulcsprojekt megvalósítására nyílt
lehetősége. Ehhez szükséges volt a Találkozások Háza melletti 144 hrsz.-ú és 145 hrsz.-ú
ingatlanok megvásárlása; így egy közel 1.600 m2-es helyi közösségi rendezvények és
programok megvalósítására alkalmas köztér kialakítására tudott pályázni az önkormányzat.
A pályázat első körben a Vasvári Helyi Akciócsoporthoz, második körben a Magyar
Államkincstárhoz nyújtottuk be. A 2019. februárjában hozott döntés alapján elnyertük az
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igényelt 85 millió Ft-os támogatást. A projekt megvalósítása folyamatban van, a támogatói
okirat szerinti befejezési dátum 2020. január 31.
A KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívásra 2018. májusában nyújtott be
pályázatot az önkormányzat, 19.027.694 Ft, 100%-os támogatási igénnyel. A kiírás
célkitűzéseivel összhangban helyi szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozását és a
klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztást, valamint
széleskörű szemléletformálási programok lebonyolítását tervezzük megvalósítani. A
kérelmünk a 2019. május 30-án kelt döntés értelmében elnyerte a kért támogatást, jelenleg a
szerződéskötési fázisban van.
Sikeres kérelmet nyújtottunk be az Európai Unió wifi-hotspot támogatására meghirdetett
programjára. A WiFi4EU kezdeményezés az ingyenes wifi-hozzáférés biztosítását
támogatja beltéri vagy kültéri közterületeken, a közösségi élet főbb színterein. Egy település
15 ezer eurós, körülbelül 4,65 millió forintos egyszeri támogatási utalványra pályázhatott,
melyet a döntés értelmében önkormányzatunk is megkapott. A cél, hogy a hálózat telepítése
után legalább három évig ingyenes és kiváló minőségű wifi-kapcsolat álljon a lakosok és az
odalátogatók rendelkezésére a kijelölt közterületeken. A támogatás az eszközök
telepítésének költségeit fedezi, az internetkapcsolat és a karbantartás költségeit a
településeknek kell állniuk. A hozzáférési pontok kijelölése és a műszaki tartalom
kidolgozása jelenleg folyamatban van.
2018. évben önkormányzatunk ismét pályázott a KAB-KEF-18-A kódszámú pályázat ,,A”
kategóriájára ,,A tetteink határoznak meg bennünket’’ címmel. A pályázatban 1.332.000 Ft
támogatást igényeltünk, melyhez 148.000 Ft önerőt biztosított az önkormányzat. mely
támogatási igény azonban elutasításra került.
Mint minden évben, 2018-ben is éltünk támogatási igényünkkel a Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton, melyet 952.645 Ft támogatási igénnyel
nyújtottunk be és 200.000 Ft önerőt biztosítottunk. A pályázatot csökkentett támogatással,
vagyis 322.000 Ft összeggel nyertük el, mely összeg 2018. december 31. napjáig
felhasználásra is került.
2018. év elején szintén pályáztunk a Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra is. Ehhez
a pályázathoz is 200.000 Ft önerőt biztosítottunk, és 1.398.336 Ft támogatásra nyújtottuk be
igényünket. A pályázat a sikeres elbírálásnak köszönhetően támogatást nyert.

2018-ban nyertes pályázat
-

A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „felhívására 2017 elején
Külterületi útfejlesztés és gépbeszerzés Tiszavasváriban címmel benyújtott kérelmünk
2018. évben 33.262.624 Ft-os támogatást nyert el. A pályázaton a 041 hrsz-ú Sopron utca
800 méteres szakaszának felújítását és földutak karbantartására szolgáló géppark (traktor,
pótkocsi, gréder és fűkasza) beszerzését céloztuk meg. A pótkocsi megvásárlására nem
kaptuk meg a kért támogatást, a tervezett MTZ traktort pedig jogszabályi változások miatt
nem lehet Magyarországon forgalomba helyezni. Mivel a hasonló erőgépet csak jóval
drágábban lehetett volna beszerezni, ezért a Képviselő-testület az eszközbeszerzéstől elállt.
Az útfelújítás kivitelezési munkái 2019. március-április hónapban zajlottak le.

2018-ban megvalósult és folyamatban lévő pályázati beruházások
-

A TOP-2.1.3-15 - Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése,
lakóterület belvízmentesítése pályázatunk 2017. évben nyert el mintegy 75 millió Ft
támogatást az üdülőterület csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására. A MEDOPGeneral Kft. által lebonyolított kivitelezési munkák 2018. júliusában fejeződtek be. Az
üdülőterület Keleti-főcsatorna és Hortobágy-főcsatorna között elhelyezkedő részének
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vízelvezetési problémáit kezelő beruházás során vízelvezető árkok mederburkolására, zárt
csatornaépítésre, átereszek és átemelő szivattyúakna létesítésére került sor.
A TOP-3.2.1-15 - A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
című pályázat szintén 2017-ben nyert el 200 millió Ft-os támogatást. A közbeszerzési eljárás
lefolytatására 2018-ban került sor, majd a nyári hónapok során le is zajlottak a kivitelezési
munkák. A fejlesztés keretében az épület nyílászáróinak cseréje, hőszigetelése,
akadálymentesítése és tetőfelújítása valósult meg, a fűtéskorszerűsítés során 2 db fali
kondenzációs gázkazán kapott helyet egy újonnan kialakított kazánházban.
A TOP-1.2.1-15 - A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal által benyújtott pályázat is
támogatásban részesült 2017-ben. Önkormányzatunk konzorciumi partnerként mintegy 16
millió Ft-ot fordíthat a Fehér-szik Természetvédelmi Terület kisléptékű látogatóbarát
fejlesztésére. A projekt-előkészítési, tervezési, rehabilitációs szakmérnöki feladatai
elvégzésre kerültek, jogerős építési engedélyek állnak rendelkezésre a beruházáshoz. A
projekt jelenleg a közbeszerzési eljárás szakaszában tart.
TOP-3.2.2-15 – Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban – Napelem és
hőszivattyú kialakítása önkormányzati tulajdonban lévő épületekben. A 2017-ben
214.128.350 Ft támogatást nyert pályázat megvalósítása jelenleg is folyamatban van. 2018ban két eredménytelen közbeszerzés lebonyolítása után az új közbeszerzés lezárása jelenleg
is tart.
Az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című, 2017 júniusában benyújtott
pályázatunk, 141.036.832 Ft, 100%-os támogatást nyert el a 2018. május 07-én hatályba
lépett támogatási szerződés alapján. 2018. évben elkészültek a felújításra kerülő
önkormányzati tulajdonú bérlakások kiviteli tervei. Közbeszerzési eljárás keretében
kiválasztásra került a kivitelező cég, mellyel 2019. januárjában szerződtünk le. Az
„Életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások megvalósítása” és a „Személyre szabott
felkészítések a hazai és uniós pályázati programokban való részvételre” tevékenységek
megkezdődtek a tárgyévben. 2018. december hónapjában kérdőív formájában felmértük a
fiatalok helyi igényeit, mely alapján megkezdődött az Ifjúsági Cselekvési Terv elkészítése,
melyet 2019. áprilisában fogadott el a Képviselő-testület. A pályázati program
megvalósítása jelenleg is tart, a befejezési határidő 2021. december 31.
A 2018. év kiemelkedő városfejlesztési ügyei, területei:

-

-

-

A Kabay János u. 23. sz. alatti (volt CSÁO) épület fűtési rendszerének javítása, valamint a
szivattyú cseréjének megrendelése
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.
sz. alatti (820 hrsz) székhelyen lévő „C” és „D” épület tűzvédelmi átalakítás (tűzgátló ajtók,
tűzcsapok, válaszfalak)
Térfigyelő kamerarendszer javítása, 2db antenna cseréje
Vágóhíd u. és Ifjúság utca egy-egy szakaszának aszfaltozása (összesen 950m2 felület)
Az önkormányzat által művelt földterületekkel kapcsolatos teendők nyomon követése
(megrendelések, szerződések, számlák, megtermelt termény eladás). A 2018. évben 38,6 ha
területen termesztettünk kukoricát, melyen 286,128 tonna kukorica termett.
Magyarországi Magiszter Alapítvány Általános Iskola Tiszavasvári, Kossuth u. 76. szám
alatti tornaterem tetőcseréjének megrendelése, bádogozási munkálatokkal együtt
Polgármesteri Hivatal épületében lévő 630 kg-os személyfelvonó javítása
Nevet kapott az 554 és 516/2 hrsz-ú utca, melyhez megrendelésre került az 5db új
utcanévtábla
Tiszavasvári, Adria u. 17-19. szám alatti ingatlanok szennyvízrendszerre való rácsatlakozási
lehetőség kiépítésének a megrendelése a HBVSZ Zrt.-től
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-

-

-

-

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó Óvodájában a Tiszavasvári, Vasvári
Pál u. 67/A. szám alatti épület fűtéskorszerűsítéséhez szükséges belső épületgépészeti terv
megrendelése
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó Óvodájában a Tiszavasvári, Vasvári
Pál u. 67/A. szám alatti épület kazánház helyiségébe új elektromos HMV tartály telepítése
Nyíregyházi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám
alatti 2795/3 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Általános Iskola területén meglévő
kézilabdapálya felújítási munkálatának nyomon követése
Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 1-7. udvarán lévő közvilágítási lámpa javításának megrendelése
Nyírrehab-Tex Nonprofit Kft. által használt Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. szám alatti
Hímzőüzem „A” épület lapostető szigetelése, foltonkénti belső javítása, csapadékvíz
elvezető ereszcsatorna cseréje, villámvédelmi rendszer felújítása, 6db ablak cseréje + külsőbelső párkány
Közlekedés biztonságosabbá tételéhez közlekedési táblák, tükrök megrendelése
Kossuth u. - Ifjúság u. kereszteződésben megvalósítandó 2db gyalogátkelőhely kiviteli
terveinek aktualizálása, építési engedélyének meghosszabbítása
11 esetben adtam ki szakhatósági állásfoglalást HÉSZ-el és természetvédelmi egyezőséggel
kapcsolatosan
Vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozóan 25 db kérelem érkezett be, mely kérelmekre
2 db engedély került kiadásra.
Településképi bejelentés vonatkozásában 8 db kérelem érkezett be
Településképi vélemény vonatkozásában 10 db kérelem érkezett be
Településképi szakmai konzultációra 1 alkalommal került sor
A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán vélemények
bekérése és lakossági fórum lebonyolítása
2018-ban is bekerült a város az országos szúnyoggyérítési program ütemtervébe, így arra
június elején került sor.

Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott
hozzájárulással kapcsolatos kérelmek elbírálása:
-

-

-

feladat-

és

hatáskör,

közútkezelői

Közterület bontási kérelmet egy kivételével természetes személyek adtak be, melyek főként
egyes ingatlanok közművezetékének bevezetésére vonatkoztak. Az év során összesen 16
kérelem került elbírálásra.
Közútkezelői hozzájárulásra kérelmet főként jogi személyek, néhányat pedig természetes
személyek nyújtottak be, rendezvényekhez, építésügyi eljáráshoz, illetve közművek
bővítésének kivitelezési munkálataihoz. A hozzájárulás mind a 18 kérelem esetében
megadásra került.
Közterület használati kérelmek esetén a bérleti szerződés előkészítése és ellenőrzése tartozik
még a feladataim közé, amiből 14 db volt a 2018. évben.

Címnyilvántartási (házszámozási) feladatok ellátása
A magyar közigazgatásban létrehozásra került egy egységes, közhiteles, az ország valamennyi
címét lefedő címnyilvántartás, mely a Központi Címregiszter nevet kapta. A KCR célja, hogy az
adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok
megegyezzenek, és minden hatóság ezt az egy azonos adattartalmú nyilvántartást használja.
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A Tiszavasvári ingatlanok esetében a címadatbázissal kapcsolatos feladatok ellátását 2 fő teljes
munkaidős munkatárs végezte a tavalyi évben. A KCR indulásakor 2015-ben a 16 db közterületnévváltozással járó utcák ingatlanjai a házszámozás tekintetében is felülvizsgálatra kerültek.
2018-ban a felülvizsgálatra, illetve címképzésre váró ingatlanok 25 utcában kerültek rendezésre,
melyet két választás is korlátozott. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény IV.
fejezete szabályozza a szavazókörök kialakítása kapcsán elvégezhető címkezelési és címképzési
eljárásokat.
A Ve. törvény 79. § (2) pontja értelmében a „választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet
szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet,
házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi
száma – helyrajzi számot megváltoztatni."
A címek felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van.
A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek legjelentősebb részét a hivatalból indult címkezelési
eljárások, illetve ügyfél által benyújtott kérelmek feldolgozása teszi ki.
A kormányrendeletben szereplő címkezelés (címelemek, cím képzése, a központi címregiszterben
új cím keletkeztetése meglévő cím módosítása vagy törlése) a gyakorlatban több mint csupán
regisztratív tevékenység. Esetenként a tényállás tisztázása, és a címek kezelése főleg társasházak
esetén sok időt vesz igénybe (a nyilvántartások adatainak összegyűjtése, rendszerezése, összevetése,
esetenként helyszíni szemle tartása, alapító okirat beszerzése, döntéshozatal.)
A szükséges ingatlan-nyilvántartási adatok egyrészt az interneten hozzáférhető TAKARNET
alkalmazáson keresztül, másrészt ingatlan-nyilvántartó hatóság külön iratban történő megkeresése
útján keresztül kerülnek beszerzésre.
Amennyiben a módosítás, közterület átházszámozása elkerülhetetlen, törekedünk arra, hogy az
eltérő adatokból meghatározzuk a legoptimálisabb megoldást, mely a legkevesebb módosítással jár,
egyben harmonizál a 345/2014. (XII.23.) Korm. rendeletben foglalt követelményekkel.
A lakosság tájékoztatása érdekében a címkezelést hirdetmény útján közzé tesszük, a lakókat minden
esetben kiértesítjük, hogy lakcímük megváltozott illetve tájékoztatjuk, hogy a Tiszavasvári Járási
Hivatal Okmányirodájának munkatársai személyesen mikor viszik el az érintettek számára az új
lakcímkártyákat.
Hatósági statisztika
A testület működése mellett a polgármester saját, átruházott hatáskörben és a jegyző saját és
átruházott hatáskörben hozott döntéseit is a hivatal készíti elő.
Az alábbi táblázat a 2018-as, és összehasonlításképpen a 2017. évi ügyiratforgalom és hatósági
statisztika legjellemzőbb adatait tartalmazza:
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ÜGYTÍPUS

Iktatott ügyek
főszámra

Iktatott ügyek
alszámra

2017

2018

2017

2018

Adóigazgatási
ügyek

14026

20902

2596

24047

Szociális
igazgatás

3712

3091

2130

6281

Iktatott ügyek
mindösszesen

23077

29197

27653

57198

Adóügyek témakörben
2018. évben: 8135 db döntés született
Ebből határozat: 7846, hatósági bizonyítvány: 213, végzés: 76
Szociális ügyek terén
2018. évben önkormányzati hatósági ügyben: 4172 döntés született
Ebből határozat: 2847, végzés: 1325
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás terén
2018. évben: 1005 db döntés született
Ebből határozat: 748, végzés: 257
Egészségügy
Az egészségügyi területet érintően a legnagyobb horderejű feladat a járóbeteg szakellátással
kapcsolatban felmerült feladatok ellátása volt. A közbeszerzési eljárás még 2017-ben
lefolytatásra került, azonban a nyertes Rojkó-Med Kft. 2018-ban szerezte meg a működési
engedélyét. A Kft. és az önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződések több alkalommal
módosításra kerültek, mely szintén jelentős jogi és szakmai munkát igényelt a hivatal részéről.
A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezető személyében bekövetkezett változás
miatt egyeztetések, illetve alapító okirat elkészítése vált szükségessé.
Humánpolitika
A polgármesteri hivatali engedélyezett létszám 46,50 fő volt, ebből betöltött létszám: 45,375 fő
(2018.12.31-ei állapot)
Felsőfokú végzettséggel 28 fő, középfokú végzettséggel 17 fő rendelkezik.
381

Képzések, továbbképzések alakulása az elmúlt évben:
Közigazgatási alapvizsga:
Közigazgatási szakvizsga:
Közigazgatási ügykezelői alapvizsga:
Közbiztonsági referens:
HEP referens képzés:
ÁBPE képzés:

3
0
0
0
0
0

fő
fő
fő
fő
fő
fő

2018 nyarán 16 fő diák adminisztratív jellegű munkakört látott el önkormányzati
foglalkoztatásban, a velük kapcsolatos adminisztratív, valamint pályáztatási és elszámolási
kötelezettségek is a hivatal tevékenységében jelentek meg.
Dr. Fülöp Erik polgármester 2018. május 21. napjával lemondott, ebből adódó képviselőtestületi előterjesztés elkészítése és végrehajtása is megjelent a humánpolitika tevékenységei
között.
Előterjesztések között szerepelt a Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának (HEP) elfogadása 2018-2023-ig tartó időtartamra. A Tiszavasvári Bölcsőde
intézményvezetői feladatok ellátásával Reznek Istvánnét bízta meg a testület 2018. szeptember
01. napjától 2023. augusztus 31. napjáig.
A jegyzői munkakör 2018. október 16. napjától megüresedett, melyre vonatkozóan pályázat
került kiírásra. A pályáztatási eljárás eredményeként 2018. november 06. napjától Ostorháziné
dr. Kórik Zsuzsanna látja el a jegyzői munkakört. Ennek következtében az aljegyzői munkakör
megüresedett, amelynek a betöltésére pályáztatást követően került sor, és 2018. november 26.
napjától, Petruskáné dr. Legeza Tímea látja el az aljegyzői feladatokat.
A NAV köztartozásmentes adózói adatbázisból átmenetileg kikerült önkormányzati képviselők
ügyei szintén testületi előterjesztéseket generálta, továbbá a testület döntött egy végleges
áthelyezésre irányuló megállapodás elfogadásáról 2018. decemberében, melyre az Igazgatási és
Szociálpolitikai Osztály osztályvezetői pozíciójának megüresedése miatt volt szükség. Az új
osztályvezető Krasznainé dr. Csikós Magdolna lett.
Igazgatási és Szociálpolitikai Osztály
1) Ellátja a Szociális és Humán Bizottság működésével összefüggő adminisztrációs feladatokat.
2.) Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényekből és azok végrehajtási rendeleteiből, továbbá az önkormányzati
rendeletekből adódó feladatokat.
Az anyagi és eljárási jogszabályban meghatározott ügyintézési időre figyelemmel döntésre
előkészíti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényből a jegyző
hatáskörébe tartozó ügyeket, végzi az említett jogszabályokban előírt eljárási cselekményeket
így gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít.
Ezen körben a Hivatal Szociális Csoportja 2018. évben a folyamatosan változó dolgozókkal az
alábbi ügyszámokat hozta:
települési támogatás:3148 db
köztemetés: 29 db
téli rezsicsökkentés kérelmek: 611 fő
környezettanulmány: 71 db
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hatósági bizonyítvány: 127 db
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 705 db
hátrányos helyzet kérelmek elbírálása
3) Ellátja továbbá az alábbi feladatokat:
- a kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységek végzéséhez kapcsolódó
- a rendezvények engedélyezésével kapcsolatos
- a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásához kapcsolódó
- a méhészethez kapcsolódó
- állatokról és tartása engedélyezésének részletes szabályaival összefüggő, valamint az
állatvédelmi feladat és hatáskörök
- a fás szárú növények védelmével összefüggő
feladatokat.
2018. évben ehhez a területhez tartozó feladatok az alábbiakban alakultak számokban:
ebbefogás: 6 alkalom
rágcsálómentesítés: 2 alkalom
ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyek száma: 10 db
fakivágás engedélyezése: 40 db
rendezvénytartási engedély: 2 db
működési engedélyezési ügyek száma: 106 db
talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek száma: 4 db
tájékoztatások: 18 db
közérdekű panasz, lakossági bejelentés: 11 db
statisztikai jelentés KSH részére: 7 db
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése: 2 db
méhészek éves nyilvántartása
4.) Ellátja a birtokvédelemmel kapcsolatos ügyeket a polgári törvénykönyv, valamint a jegyző
hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról.
2018. évben birtokvédelemmel kapcsolatban 3 db ügy volt.
5.) Biztosítja az anyakönyvi eljárásról, a hagyatéki eljárásról és a polgári törvénykönyvről
szóló jogszabályokból, valamint az egyes kapcsolódó önkormányzati rendeletekből adódó
feladatokat.
2018. évben anyakönyvi ügyek:
anyakönyvi kivonat kérelem, belföldi jogsegély: 434 db
állampolgársági ügyek, hazai anyakövezés indításával kapcsolatos kérelmek: 84 db
hagyatéki ügyek: 233 db
hatósági bizonyítvány, adatszolgáltatás: 127 db
lakcím nyilvántartással kapcsolatos ügyek: 17 db
születési névváltozás, apai elismerő nyilatkozat, válás, összesen: 111 db
Tájékoztatások: 307 db
6) Gondoskodik a testület által megalkotott szociális tárgyú rendeletek nemzeti jogszabálytár
elektronikus felületére történő feltöltéséről.
7) Ellenőrzi, figyelemmel kíséri:
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- a város közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások
végrehajtását;
- a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségét.
A közterület felügyelő ezen körben végzett tevékenysége számokban 2018. év tükrében az alábbi:
Gazos porta, túlméretes sövény, bokor: 32 db felszólítás
üzemképtelen gépjármű közterületen történő elhelyezése: 3 db
házszámtábla elhelyezés: 1 db
rágcsálókkal fertőzött terület: 3 alkalom
szemetes porta: 3 db
rendőrségi feljelentés önkormányzati tulajdon megrongálása, eltulajdonítása: 3 db
közterületen építési törmelék elhelyezés: 1 db
veszélyes eb: 1 db

Építési Iroda
- kormányrendeletben meghatározott, járási illetékességi területen első fokú általános építésügyi
hatóságként építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezési,
használatbavétel tudomásulvételi, továbbá az ezekkel összefüggő ellenőrzési és kötelezési
feladatok ellátása,
- az építésügy körébe tartozó hatósági bizonyítványok kiadása, továbbá az ezekkel összefüggő
ellenőrzési feladatok ellátása,
- kijelölés alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye más járásaiban első fokú általános
építésügyi hatóságként építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási engedélyezési,
használatbavétel tudomásulvételi, továbbá az ezekkel összefüggő ellenőrzési és kötelezési
feladatok ellátása,
- építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtása,
- tájékoztatás nyújtása az építési jogszabályokban meghatározott előírásokról,
- építésjogi előírások betartatása,
- jogosulatlan, jogszerűtlen vagy szakszerűtlen építési tevékenységek felderítése és a
jogszabályok által hatáskörbe utalt intézkedések megtétele,
- építésügyi bírság kiszabása,
- kapcsolattartás társ- és szakhatóságokkal, a környező önkormányzatokkal és járási
hivatalokkal,
- éves, havi és időszaki statisztikai jelentések elkészítése,
- adatszolgáltatások,
- telekalakítási eljárásokban szakhatósági közreműködés,
- újonnan készülő rendezési tervek vagy meglévőek módosításának véleményezése,
- TAKARNET programon keresztül a polgármesteri hivatal osztályainak, osztályszerkezetbe
nem tartozó csoportjainak és munkatársainak ingatlan-nyilvántartási adatok lekérdezése,
- közreműködés – többek között – az önkormányzati intézményeket, önkormányzati
tulajdonban álló épületeket érintő műszaki ügyekben,
- szakmai segítségnyújtás bejelentés-köteles ipari, telepengedélyezési és városfejlesztési
ügyekben
2018-ban 88 db határozat, 13 db hatósági bizonyítvány, 235 db végzés meghozatalára került sor.
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Általános problémák
Évek óta problémát okoz, hogy új feladatokkal bővül a tevékenységi körünk, azonban az ehhez
szükséges létszám nem biztosított. Az elmúlt évben is volt kisebb mozgás – a belső ellenőr
nyugdíjazása, munkavállaló más településre költözése, gyermekszületése miatt - a hivatal
állományát tekintve. Összességében elmondható, hogy nehéz a létszámot pótolni, hiszen a
köztisztviselőkre előírt képesítési követelmények jogszabály által meghatározottak, így nem
mindegy milyen munkakörre, milyen végzettségű személyt alkalmazunk. Általánosságban
elmondható, hogy a közigazgatásban dolgozni nem életcél a frissen végzett fiatalok számára,
melynek elsődleges oka a szintén törvény által meghatározott bértábla. A hivatalban évek óta
dolgozó köztisztviselők besorolásuk alapján csupán a garantált bérminimumra jogosultak.
A 2018-as évben két alkalommal került sor választás lebonyolítására: tavasszal az országgyűlési
képviselők megválasztása, míg ősszel időközi polgármester választás zajlott. Mindkét alkalommal a
szavazatszámláló bizottságok, illetve azok jegyzőkönyvvezetőinek felkészítésére különös figyelmet
fordítottunk. A köztisztviselői állomány változása (pl.: nyugdíjazás) miatt az új
jegyzőkönyvvezetők képzése elengedhetetlen. Az időközi választás a tavaszi választáshoz képest
jelentős többletfeladatot, szervezést, koordinációt igényelt, tekintettel időközi jellegére, mivel
nekünk kell leszervezni több dolgot, azok nem állnak központilag rendelkezésünkre. Sokan nem
tudják, de a Helyi Választási Iroda feladatai már a választás kitűzése előtt jelentkeznek (pl.
körzetesítetlen címek körzetesítése, a TVI által kért adatszolgáltatások teljesítése), a kitűzést
követően pedig szinte mindennapossá válnak.
A képviselő-testületi ülések tekintetében látható, hogy a kötelezően összehívandó évi hat
rendes ülés helyett jóval több összehívására kerül sor, ami szintén nagy leterheltséget jelent.
Általában mondható, hogy minden határidő haladéktalan, vagy nagyon rövid, így a rendes
testületi üléseken kívül sokszor kell rendkívüli ülést kezdeményezni.
A beszámolóból is látszik, hogy vannak olyan önkormányzati ügyek és témák, amelyben több
osztály, több munkatárs összehangolt munkájára van szükség az eredményesség érdekében.
Természetesen a témákhoz kapcsolódóan az adott intézmény/ek, társhatóságok, vállalkozók aktív
munkájára is szükség van, melyet ezúton köszönök meg!
A polgármesteri hivatal munkája, ténykedése folyamatosan az Önök szeme láttára történik. A
beszámolóban szereplő munkák nagy részéről a testületi előterjesztésekből folyamatosan
szerezhettek információkat, míg más részük (államigazgatási ügyek) eddig nem hallott
információkat tartalmazhat. Ezúton is köszönöm munkatársaim precíz, lelkiismeretes munkáját.
Köszönetemet fejezem ki a képviselő-testület tagjainak azért, hogy maximálisan segítették
mindennapi munkánkat, annak eredményességét.
Tiszavasvári, 2019. július 23.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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Tárgy (25.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadása népkonyha szolgáltatás
megvalósítása céljából.
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Hozzászólások:
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Kiegészítésként elmondta, hogy az értékbecslés eredménye megszületett, ami 24.094.397 forint, és
ennek ismeretében a versenyeztetés nem szükséges.
Szőke Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy ez az ingatlan régóta kihasználatlanul áll, a télen küzdöttek egy csőtöréssel és
fűtésproblémával. Most valamilyen formában hasznosításra kerülhet. Állagmegóvás szempontjából
mindenképpen fontos, de a bérbe vevő figyelmet fog arra fordítani, hogy a karbantartási
kötelezettségének eleget tegyen és azokat a fejlesztési munkákat megtegye, amivel az ingatlant
használhatóvá teszi. Természetesen a bérlő bérleti díj fejében fogja használni, és minden más
fejlesztésről egyeztetni szükséges az önkormányzattal.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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
294/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
Önkormányzati ingatlan bérbeadása népkonyha szolgáltatás megvalósítása céljából
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Önkormányzati ingatlan bérbeadása
népkonyha szolgáltatás megvalósítása céljából” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozza:
1.
Dönt arról, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata 1/1 arányú,
kizárólagos
tulajdonában lévő, tiszavasvári 822/2/A/2 hrsz-ú, a valóságban a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 93.
szám alatti „étterem” megnevezésű, 456 m2 nagyságú ingatlant bérbeadja a Nyírségi Szociális
Centrum (4400 Nyíregyháza, Szűrszabó út 4. szám, képviseli Pozsgai Zsuzsánna Erzsébet) részére,
a határozat 1. mellékletében foglalt szerződés szerint.
A bérlet időtartama: 2019. július 26. napjától 2024. július 25. napjáig tartó határozott
időtartam.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2.1
Hozzájárul ahhoz, hogy a Nyírségi Szociális Centrum az 1. pontban körülírt ingatlanban
és feltételekkel népkonyha szolgáltatást valósítson meg.
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2.2 Tudomásul veszi, hogy a Nyírségi Szociális Centrum az 1. pontban körülírt ingatlanon a jelen
határozattal elfogadott bérleti szerződés szerinti tevékenység engedélyezéséhez szükséges
mértékben, a szerződés szerinti karbantartási kötelezettsége keretében az ingatlanon
tisztasági festést és a mosdó helyiségben karbantartás körébe tartozó munkálatokat végez el.
Határidő: esedékességkor
3.
4.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Nyírségi Szociális Centrum
képviselőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

387

BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (VII.25.) Kt.
számú határozata alapján egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhelye:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester
adószáma:
15732468-2-15
bankszámlaszáma:
11744144-15404761
mint bérbeadó, (továbbiakban: Bérbeadó) másrészről
Nyírségi Szociális Centrum
székhelye:
4400 Nyíregyháza, Szűrszabó út 4.
képviseli:
Pozsgai Zsuzsánna Erzsébet
adószáma:
18649837-2-15
bankszámlaszáma:
………..
cégjegyzékszáma:
………..
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló
tiszavasvári 822/2/A/2 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 93. szám alatti
„étterem” megnevezésű, 456 m2 nagyságú ingatlant (továbbiakban: bérlemény).
A bérlet időtartama a bérlő jelen szerződés szerinti tevékenységére vonatkozó működési
engedélyének véglegessé válásától, azaz 2019. július 26. napjától 2024. július 25. napjáig
tartó határozott időtartamra szól.
2. A Bérlő részére a bérlemény az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapotban kerül
átadásra, mely jelen szerződés 1. mellékletét képezi.
3. Bérlő jogosult és köteles jelen szerződés alapján a bérleményt az 1. pontban meghatározott
időponttól, a szerződés fennállása alatt kizárólag szociális étkeztetés (népkonyha)
szolgáltatás céljára használni, mely tevékenység végzéséhez Bérbeadó hozzájárul. Bérlő a
bérlemény eseti jellegű, más célú használatára, hasznosítására, csak akkor jogosult, ha erre
nézve rendelkezik a Bérbeadó írásos engedélyével.
4. Bérlő a bérlemény használata után havonta 50.000 Ft + ÁFA, azaz ötvenezer forint + ÁFA
bérleti díjat köteles fizetni, a Bérbeadó által kiállított számla alapján, átutalással Tiszavasvári
Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési elszámolási számlájára,
minden tárgyhó 10. napjáig.
A bérleti díj nem tartalmazza a bérlemény közüzemi díjait. A Bérlő az üzemeltetési
költségeket (áram-, gáz-, víz- és csatornahasználati díj, szemétszállítási díj) a
közműszolgáltatók felé köteles megfizetni.
5. Bérlő köteles a bérleményt, valamint a benne lévő vagyontárgyakat rendeltetésszerűen
használni, annak állagát megóvni, ideértve a tartozékait, felszereléseit, az épület központi
berendezéseit is, valamint vagyonvédelmet maximálisan biztosítani.
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6. Bérlő értéknövelő beruházást csak a Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével, az abban
meghatározott feltételekkel végezhet, melyben a beruházás értékének elszámolását is
kötelesek a felek kölcsönösen egyeztetni.
Bérlő köteles az épület használatával együtt járó karbantartási, javítási és a kisebb
felújítási munkákat saját költségén rendszeresen elvégezni.
7. Bérlő a bérleményt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. Bérlő az ingatlan használatát
másnak nem engedheti át.
9. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleményt jó gazda
gondosságával használja, az ingatlanra vonatkozó vagyon-, tűz- és balesetvédelmi, továbbá
környezetvédelmi és köztisztasági szabályokat betartja.
10. Bérlő a nem rendeltetésszerű használatból származó károkért teljes körűen felel.
11. Bérlő a bérleti szerződés megszűnését követően köteles a bérleményt tisztán, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban a Bérbeadó részére visszaadni.
12. Bérlő nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
A fentiek szerint átlátható szervezetnek minősülő Bérlő vállalja, hogy:
- a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket
teljesíti,
- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek
részt.
13. A bérleti jog megszűnik:
a felek közös megegyezése alapján,
rendkívüli felmondással a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11.§ (12)
bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkeztekor (átlátható szervezet feltételeinek
való megfelelés),
Bérlő jelen szerződésben foglalt célnak megfelelő tevékenység folytatására való jogosultság
elvesztésével, amennyiben Bérbeadó írásbeli felszólítása átvételét követő 8 napon belül
póthatáridőben a tevékenység végzésére való jogosultságot igazolni nem tudja, a Bérbeadó
további 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással megszüntetheti a jogviszonyt.
ha a Bérlő bérleti díjfizetési kötelezettségével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásbeli
felszólítása átvételét követő 8 napon belül póthatáridőben sem tesz eleget, a Bérbeadó
további 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással megszüntetheti a jogviszonyt.
Bérbeadó, Bérlő súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal jogosult a szerződést
megszüntetni. Szerződő felek Bérlő súlyos szerződésszegésének tekintik különösen az alábbi
eseteket:
A bérlemény szerződésellenes, rendeltetésellenes használata, illetve ha a jó karbantartás
elmulasztása veszélyezteti a bérlet tárgyát, rendeltetésszerű használatra alkalmasságát;
Bérlő további olyan jogellenes, vagy szerződésszegő magatartása, amely a Bérbeadó jogait,
jogos érdekeit sérti.
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14. Szerződő felek a közöttük jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések
rendezését elsősorban békés úton, bírói út igénybevétele nélkül igyekeznek rendezni,
amennyiben ez nem lehetséges, kikötik a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, azt
akaratunkkal mindenben megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírtuk.
Tiszavasvári, 2019. július …..

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Bérbeadó
Képv.: Szőke Zoltán polgármester

Nyírségi Szociális Centrum
Bérlő
Képv.: Pozsgai Zsuzsánna Erzsébet
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Tárgy (26.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
az
„Illegális
hulladéklerakók
felszámolása
Tiszavasváriban” című pályázat vállalkozási szerződéseiről.
Szőke Zoltán polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy az előterjesztés a tegnapi nap folyamán kiküldésre került, ezért pár mondatot
szeretne az anyaghoz hozzáfűzni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közel 3 millió Ft-tal
támogatta idén januárban benyújtott pályázatot. Mindez a település 6 részéről biztosítja majd a
közterületen meglévő hulladékok felszámolását. Ebből 31 db 5 m3-es konténer megtöltése,
elszállítása és ártalmatlanítása válik lehetővé. Igyekeztek a területeket úgy meghatározni, hogy a
legszennyezettebb részek kerüljenek mentesítésre, a település különböző részein. A kezelésre a
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a szállításra pedig a helyi egyéni vállalkozó
nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot. A Minisztérium a támogatói okiratot korábban elkészítette és
a támogatási összeg is rendelkezésre áll az önkormányzat számláján. A nyár folyamán így a
település jelentős mennyiségű illegális hulladéktól mentesülhet.
Hozzászólás:
Szőke Zoltán polgármester:
A témával kapcsolatban elmondta, hogy bízik abban, hogy minél hamarabb elkezdődik a lerakók
felszámolása. A szerződések megkötése után, ha ez a 31 konténernyi illegális hulladék eltűnik a
városból, akkor már az jónak mondható.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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 TESTÜLETE
295/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
Az Illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban
című pályázat vállalkozási szerződéseiről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Illegális hulladéklerakók
felszámolása Tiszavasváriban című pályázat szerződéseiről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban
az alábbi határozatot hozza:
1.

A határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Tiszavasvári Város
Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) és Kompár László egyéni
vállalkozó (4440 Tiszavasvári, Berzsenyi Dániel utca 6.) közötti, konténeres
hulladékszállításra vonatkozó vállalkozási szerződést.

2.

A határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Tiszavasvári Város
Önkormányzata
(4440
Tiszavasvári,
Városháza
tér
4.)
a
Hajdúsági
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Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1.) közötti,
hulladék ártalmatlanításra vonatkozó vállalkozási szerződést.

3.

Felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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295/2019.(VII.25.) Kt. számú határozat 1. melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Kompár László egyéni vállalkozó, képviseli Kompár László
Cím: 4440 Tiszavasvári, Berzsenyi Dániel utca 6.
Adószám: 61752768-2-35
mint a konténeres hulladékszállítás lebonyolítója (továbbiakban: Vállalkozó)
valamint Tiszavasvári Város Önkormányzata, képviseli Szőke Zoltán polgármester
Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám: 15732468-2-15
mint a konténeres hulladékszállítás megrendelője (továbbiakban: Megrendelő) között az alábbiak
szerint:
1.Jelen szerződés a Tiszavasváriban található illegális hulladéklerakó helyek felszámolása során
keletkezett hulladék konténeres elszállítása céljából kerül megkötésre, amely során Vállalkozó
összesen 31 db konténeres hulladékszállítást teljesít.
2.A vállalkozási díj nettó 558.000 Ft + ÁFA (150.660 Ft), azaz bruttó 708.660 Ft, amely
kizárólag a konténeres hulladékszállítást foglalja magában (Megrendelő 2019. július 18-i, TPH 87015/2019 ügyiratszámú ajánlatkérésére Vállalkozó által adott 2019. július 22-i keltezésű ajánlat
alapján).
3.Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy jelen szerződésben rögzített konténeres hulladékszállítást az
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség engedélye alapján végzi
(Hulladékgazdálkodási engedély iktatószáma: 14/4822-6/2014), mely engedélyt jelen vállalkozási
szerződés aláírásával egyidejűleg bemutat. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződésben foglalt
feladatellátás időtartamára érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel folyamatosan rendelkezik.
4.Felek közösen megállapodnak abban, hogy a konténeres hulladékszállítások teljesítését bizonyító
igazolások Vállalkozó által kiállított és Megrendelő képviselője által aláírt (igazolt) szállítólevelek.
5.Vállalkozó kiköti, hogy a konténerekben kizárólag nem veszélyes települési hulladékot szállít
Megrendelő által megjelölt, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett
Regionális

Hulladéklerakó

Telepre

(Hajdúböszörmény,

Czégényi

útfél

01329/4.

hrsz.).

Amennyiben Megrendelő a konténerekbe a nem veszélyes települési hulladékoktól eltérő hulladékot
is elhelyez, az adott konténer szállítását Vállalkozó megtagadhatja.
6.Vállalkozó a vállalt 31 db konténeres hulladékszállítást az utolsó teljesítésekor jogosult
kiszámlázni Megrendelő részére, aki azt 15 napos fizetési határidővel egyenlíti ki Vállalkozó
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részére banki átutalással. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kiegyenlítésének elmaradása
esetén Vállalkozó a követelését jogi úton érvényesítheti, késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti
késedelmi kamatra tarthat igényt.
7.Megrendelő és Vállalkozó köteles a változást követően haladéktalanul bejelenteni minden, jelen
szerződésben rögzített adat (név, cím, bankszámlaszám, stb.), vagy körülmény megváltozását.
8.A külön nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó paragrafusai az irányadóak.
Megrendelő és Vállalkozó jelen szerződésből fakadó vitákat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg
rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Megrendelő és Vállalkozó feltétel nélkül elfogadja a
Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét.
9Megrendelő és Vállalkozó nyilatkoznak arról, hogy jelen szerződés aláírására jogosultak,
szerződéskötési képességük semminemű korlátozás alá nem esik, és mint akaratukkal minden
tekintetben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá.
Tiszavasvári, 2019. július ……….

Kompár László egyéni vállalkozó

Tiszavasvári Város Önkormányzata

képv. Kompár László

képv. Szőke Zoltán polgármester

Vállalkozó

Megrendelő
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295/2019.(VII.25.) Kt. számú határozat 2. melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött

egyrészről

a

Hajdúsági

Hulladékgazdálkodási

Nonprofit

Kft.

(4220

Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1., KÜJ: 101326991, KTJ: 100727864, adószám: 13321134-2-09)
– továbbiakban, mint Kezelő –, valamint Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4., adószám: 15732468-2-15 – továbbiakban, mint Megrendelő és együttesen, mint
Felek – között az alábbi feltételek szerint:
1. Kezelő vállalja a Megrendelő által biztosított beszállított hulladékok lerakással történő
ártalmatlanítását (D5) a Hajdúböszörmény, Czégényi útfél 01329/4. hrsz-on üzemeltetett
telephelyén (továbbiakban Regionális Hulladéklerakó Telep).
2. Kezelő kijelenti, hogy rendelkezik a hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására
vonatkozó környezetvédelmi engedéllyel, mely engedélyt jelen vállalkozási szerződés
aláírásával egyidejűleg bemutat. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződésben foglalt
feladatellátás időtartamára érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel folyamatosan
rendelkezik.
3. Megrendelő kijelenti, hogy a beszállított hulladékban nem található veszélyes hulladék,
valamint nem tartalmaz a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 5 § 3. bekezdésében felsorolt
anyagokat.
4. Kezelő jogosult bármelyik szállítmányt visszautasítani, amennyiben az a fenti bekezdés
szerinti anyagokat tartalmaz, vagy nem elégíti ki a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerinti
átvételi követelményeket. Ilyen esetben a visszautasítás tényét kötelessége jelenteni az
illetékes Környezetvédelmi Hatóságnak.
5. Jelen szerződés hatálya alatt beszállított hulladékok EWC kódját a Kezelő és Megrendelő
képviselői a szállítások előtt egyeztetik.
6. Felek közösen rögzítik, hogy a beszállított hulladékok kezelési díja Kezelő
2019. július 11-i árajánlatának megfelelően nettó 1.791.800,- Ft + ÁFA (483.786,- Ft),
azaz bruttó 2.275.586,- Ft, amely mintegy 155 m3-nyi hulladékra szól.
7. A Regionális Hulladéklerakó Telepre beszállított hulladékok kapcsán azok tömegmérése is
megtörténik a Kezelő telephelyén hitelesített hídmérlegen. A tömegmérésekről Kezelő
mérlegjegyet állít ki Megrendelő részére.
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8. A beszállított hulladékok ártalmatlanításáról Kezelő a hulladékok beszállítása után egy
összegű, átutalási számlát állít ki Megrendelő részére, amelyet az 15 napon belül banki
átutalással egyenlít ki.
9. Kezelő kiköti, hogy a beszállítások kizárólag hétköznapokon 8-16 óráig történhetnek.
10. Késedelmes fizetés esetén Kezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy Megrendelőtől
további hulladékszállítmányok lerakását, elhelyezését a Regionális Hulladéklerakó Telepen
visszautasítsa.
11. Kezelő vállalja, hogy a beszállításokról adatokat, információkat Megrendelő külön kérése
nélkül harmadik fél részére nem ad ki, kivételt képez az illetékes Környezetvédelmi Hatóság
által kért adatok, illetve éves bejelentések.
12. Jelen szerződés 4, azaz négy, egymással teljes mértékben azonos példányban készült eredeti
aláírásokkal ellátva.
13. Felek bármilyen vitás kérdés esetén a Hajdúböszörményi Járásbíróság illetékességét
állapítják meg.
Hajdúböszörmény, 2019. július ……….

Kathy Zsigmond

Szőke Zoltán

ügyvezető igazgató

polgármester

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási

Tiszavasvári Város

Nonprofit Kft.

Önkormányzata

Kezelő részéről

Megrendelő részéről
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Tárgy (27.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című
pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról.
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző szóbeli kiegészítése:
Röviden ismertette, hogy ebben az anyagban a „Zöld város” projektmenedzsmentjének az
elvégzésére tesznek javaslatot. Ennek indoka az, hogy egyre több nyertes pályázat van, azonban
teljes munkakörben csak egy fő pályázatíró van. Ez a projekt is lehetőséget teremt arra, hogy külső
projketmenedzsmenttel dolgozzanak 100%-os önkormányzati tulajdonú céggel. Erre kérnek be
árajánlatokat és összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő céggel köt megbízási szerződést az
önkormányzat.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
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-TESTÜLETE
296/2019. (VII.25.) Kt. számú
határozata
a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat projektmenedzsmenti
feladatainak ellátásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Zöld városközpont kialakítása
Tiszavasváriban” című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
1. Úgy dönt, hogy a TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00028 azonosító számú, „Zöld városközpont
kialakítása Tiszavasváriban” című projekt vonatkozásában projektmenedzsmenti
feladatokat, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság útján
látja el megbízással.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
2.1 az 1. pontban meghatározott feladat elvégzésére kérjen árajánlatot legalább 3 100 %ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságtól;
2.2 a beérkezett árajánlatok közül válassza ki az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tevő gazdasági szereplőt, és kösse meg vele a jelen határozat 1. mellékletét képező
megbízási szerződést.
Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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1.

melléklet a 296/2019. (VII.25.) Kt. számú határozata

Megbízási szerződés
Amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata
Címe: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Azonosító szám/Törzs-szám: 732462
Adószáma: 15732468-2-15
Számlaszáma: 11744144-15404761
Kapcsolattartó:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Képviseli: Szőke Zoltán polgármester,- megbízó (továbbiakban Megbízó)
Másrészről pedig
……………………………………..
Székhely:
……………………………………..
Adószáma:
……………………………………..
Számlaszáma:
……………………………………..
Kapcsolattartó:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:

képviseli …………………. megbízott ( továbbiakban Megbízott) között, alulírott napon és helyen, az
alábbiak szerint.
Preambulum
Tiszavasvári Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Zöld városközpont kialakítása
Tiszavasváriban” című projekt megvalósítása érdekében. A Támogató a projektet támogatásban
részesítette, a Támogatási Szerződés aláírására 2019. július 3. napján került sor. Ennek értelmében felek
a projektidőszakra írásbeli szerződéses jogviszonyt létesítenek az alábbiak szerint.
Rendelkezések
1. Megbízó a Ptk 474 § (1) bek. rendelkezései szerint – a megbízási szerződés alapján a megbízott köteles
a rábízott ügyet ellátni - megbízza a megbízottat a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosító
számú, „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című projekt projektmenedzseri
tevékenységeinek ellátásával.
A szerződéshez engedély nem szükséges, a konkrét feladatok az alábbiak:
a) Támogatási szerződés menedzselése, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének
elősegítése (mérföldkövek ütemezésének tartása)
b) Szakmai szereplők (projektgazda, szolgáltatók, KSZ) közötti szakmai koordináció
c) Közbeszerzések, beszerzések koordinálása,
d) A projekttel kapcsolatos vállalkozói-, megbízási-, ill. szállítói szerződések megkötésének,
esetleges módosításának koordinálása,
e) Elszámolás-technikai tevékenység koordinálása,
f) Dokumentációk, jelentések készítése,
g) Pénzügyi elszámolás készítése,
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h) Helyszíni ellenőrzéseken való megfelelés biztosítása,
i) Monitoring,
j) Kapcsolattartás a projektbe bevont, abban szereppel bíró szervezetekkel/személyekkel,
valamint a Támogató- és Közreműködő Hatóságokkal.
k) A projekt során ellátja a Közreműködő Szervezet, és az Irányító Hatóság részéről felmerülő
információ és adatszolgáltatási, ellenőrzési kéréseket, a rögzített mérföldkövekhez
kapcsolódó kötelezettségeket.
l) Nyilvánosság biztosítási feladatok felügyelete, szervezésében közreműködés
m) Akcióterületi Terv kidolgozása során szükséges módosítások koordinálása – a szükséges
engedélyek beszerzésében való aktív részvétel
2. A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni.
3. A megbízási szerződés hatálya: 2019. augusztus 01. – 2020. december 31.
A megbízási szerződés közös megegyezéssel a szerződés lejárta előtt is felbontható, illetve
meghosszabbítható.
4. Más személy közreműködéséhez megbízó hozzájárul. Az igénybevett közreműködőért
megbízott úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. A megbízott kötelezi magát,
hogy a megbízási szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeit pontosan és lelkiismeretesen teljesíti.
5. A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha a
felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
6. A megbízott a megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül
megköveteli és a megbízó előzetes értesítésére már nincsen lehetőség. Ilyen esetben a megbízót
haladéktalanul értesíteni kell.
7. A megbízásban rögzített feladatot a Megbízott ……………. Ft + Áfa mindösszesen bruttó
…………Ft azaz …………………………Forint összegért látja el, amelynek ütemezése
tekintetében felek úgy állapodnak meg, hogy Megbízott 2019. augusztus hónaptól 2020.
november hónapig terjedő időszakra vonatkozóan havi nettó………….,- Ft + ÁFA, azaz nettó
………………… forint + Áfa összegű, míg 2020. december hónapra vonatkozóan nettó
…………. Ft+ ÁFA, azaz nettó ……………………… forint + Áfa összegű megbízási díjról
állít ki számlát Megbízó felé 8 napos fizetési határidővel. Megbízó előleget nem folyósít.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti megbízási díj tartalmazza Megbízott
valamennyi, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így a fentieken kívül egyéb
térítési igénye a megbízottnak Megbízó felé nincsen.
A megbízási díj kifizetésére a szerződésben foglalt feladat teljesítésének igazolása alapján kerül
sor, a projektmenedzsment tevékenységről szóló havi jelentés jóváhagyását követően. A
szerződésben
foglalt
feladat
teljesítésének
igazolására
a
Megbízó
részéről
Szőke Zoltán polgármester jogosult.
8.
8.1

Megbízott eljárása során a Megbízó köteles biztosítani a feladatok és szolgáltatások
teljesítéséhez szükséges adminisztratív és logisztikai támogatást (meglévő terv és
technológiai dokumentációk, műszaki leírások, specifikációk és adatbázisok
rendelkezésre bocsátása, folyamatos tájékoztatás nyújtása a szerződés tárgyát érintő
körülményekről, a beszerzések megvalósításában érintett szakemberek és szervezeti
egységek együttműködésének biztosítása, irat-betekintési jog).
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A szerződés teljesítése során a felek folyamatos együttműködésre, a szükséges
információk soron kívüli, de legkésőbb felmerüléstől, tudomásra jutástól számított
legkésőbb 5 napon belüli írásbeli nyújtására kötelesek a jelen szerződésben megadott
kapcsolattartó részére.
8.2

Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a megbízás teljesítéséhez
szükséges mindazon iratokat, dokumentumokat, amelyek a Megbízott részére a
feladatainak ellátásához szükségesek.

8.3

Megbízott köteles a megbízás kapcsán tudomására jutott információkat,
valamint a munka során készült dokumentumokat bizalmasan kezelni.

8.4

Megbízott a tevékenységéről a Megbízót folyamatosan tájékoztatja.
Megbízó jogosult a megbízás teljesítéséről, vagy egyes konkrét kérdésekről a
fentieken túlmenően tájékoztatást kérni, a megbízás teljesítése során keletkezett
iratokba betekinteni.

8.5

Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével,
megóvásával köteles eljárni. Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott
képviselőjétől fogadhat el utasítást.

8.6

Megbízó köteles a Megbízottat folyamatosan és kellő időben tájékoztatni
minden, a megbízás tekintetében lényeges változásról, döntésről.

8.7

Megbízó köteles intézkedéseit (adatszolgáltatás, véleményezés, döntés,
állásfoglalás) érdemben úgy megtenni, hogy azzal a megbízás végrehajtását ne
akadályozza.

9. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt fizikai befejezését követően is Megbízó
rendelkezésére áll a pénzügyi zárásban történő közreműködésben, a helyszíni ellenőrzések
elősegítésében és a majdani fenntartási jelentések elkészítésében.
10. A megbízás megszűnésekor megbízott köteles elszámolni és ennek keretében a megbízónak
mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából, vagy eljárása eredményeképpen jutott,
kivéve, amit a megbízás folytán jogosan felhasznált.
11. A megbízási szerződést súlyos szerződésszegés esetén bármelyik Fél jogosult azonnali hatállyal
írásban felmondani.
12. A szerződést bármelyik Fél rendes felmondás keretében 30 napra írásban felmondhatja.
13. Bármelyik Fél rendes felmondása esetén Megbízó köteles a Megbízottnak az addig végzett
tevékenység ellenértékét megfizetni.
14. Szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
15. Felek jogvitájuk esetére kikötik a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A fenti szerződést mint akaratunkkal mindenben egyezőt 4 számozott oldallal, 4 példányban
jóváhagyólag írtuk alá.
Kelt: Tiszavasvári, 2019. ……………………….
…………………………….
Megbízó

……………………………….
Megbízott
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Tárgy (28.np.):

Egyebek

Hozzászólások:
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Tudomása szerint már érkezett az önkormányzathoz lakossági jelzés azzal kapcsolatban, hogy a
Kisfaludy úton a vízelvezető árkok széle nem teljesen megfelelő, hiszen nagyobb esőzéseknél nem
az árokba vezeti le a vizet, hanem a házak tövére. Kérte, hogy ezt a problémát mihamarabb nézzék
meg és javítsák ki.
Szőke Zoltán polgármester:
Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy megnézik a problémás területet és írásban határidőn belül
reagálni fognak rá.
Császár József Sándor képviselő:
Kérte, hogy vizsgálják meg a Kossuth utca 1-3. szám alatti önkormányzati bérlakásokban a
korlátokat, mert nagyon el vannak hanyagolva, és életveszélyesek, hiszen hullott már le faszerkezet
is.
Szőke Zoltán polgármester:
Megjegyezte, hogy Tiszavasvári épületei és utcái is nagy kihívásokkal küzdenek. A problémák is
abból adódnak, hogy éveken keresztül nem fordítottak rá kellő figyelmet. A honvédségi lakásokkal
is hasonló a helyzet. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy meg fogják vizsgálni ennek a lehetőségét
és írásban adnak tájékoztatást.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Szőke Zoltán polgármester
bezárta és a Képviselő-testület zárt üléssel folytatta a munkáját.
k.m.f.

Szőke Zoltán
polgármester

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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