TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2021. szeptember 30-án
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 52-80.
rendeletei:

NAPIRENDEK
1.
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
2.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet módosítása
3.
Előterjesztés a Tiszavasvári Város településképének védelméről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
4.
Előterjesztés a 11/2020. önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat
és rendezési terv módosítása
5. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére
beérkezett pályázat elbírálásáról
6.
Előterjesztés
eredményéről

fizikoterápiás

feladatok

ellátására

kiírt

közbeszerzési

eljárás

7.
Előterjesztés az Esélytér Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési feladatok
ellátására kötött megállapodás megszüntetéséről, a gyermekétkeztetés biztosításáról
8. Előterjesztés a fogyatékos személyek otthona támogató okirata módosítása jóváhagyásáról
9. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítésének megvalósításáról szóló
BMÖGF/921-1/2019 iktatószámú Támogatói Okirat 1. és 2. módosításának utólagos
elfogadásáról
10. Előterjesztés a Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban című TOP-2.1.2.-15-SB12017-00028 azonosítószámú pályázathoz újabb közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról
11. Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. bérleti szerződésének módosításáról a járóbeteg
szakellátás biztosítása érdekében
12. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjának
kijelöléséről
13. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban történt
ellenőrzések eredményeiről
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14. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító
okiratának módosításáról
15. Előterjesztés a víziközmű rendszer 2020-2036. évi gördülő fejlesztési tervének
elfogadásáról
16. Előterjesztés a TIVA-Szolg Nonprofit Kft-vel kötött használat jogának alapításáról szóló
szerződés módosításáról
17. Előterjesztés a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
18. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. működésével
kapcsolatos eljárásról szóló tájékoztatóról
19. Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2020/2021. tanévben végzett szakmai
tevékenységéről szóló beszámolóról
20. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2020/2021-es nevelési év
működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2021/2022-es nevelési év előkészületeiről szóló
beszámolóról
21. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábitószer Egyeztető Fórum támogatási kérelmének utólagos
elfogadásáról
22. Előterjesztés „A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó
eszközbeszerzés támogatása 2021” benyújtandó pályázatról
23. Előterjesztés a Tiszavasvári, Széles u. 1. sz. alatti Közösségi Ház használatára kötött
szerződések utólagos jóváhagyásáról
24. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 0134/2 hrsz-ú ingatlan
tulajdonba vételéről
25. Előterjesztés az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 6111 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati
ingatlanok értékesítéséről
26. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
27.

Egyebek1: Fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében feladatellátási szerződés kötése

28.
Egyebek 2.: Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés
3.sz. módosítása
29.Egyebek
Készítette: Makra Anita
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2021. szeptember 30-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási
Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán,
Szabó Zsolt, Szurkos Szilvia, Tamás Viktor, Volosinóczki Béla képviselők

Távol maradt:

Császár József Sándor képviselő

Meghívottként részt vettek:
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Köblös Máté
osztályvezető-helyettes, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Gazdagné dr. Tóth
Marianna osztályvezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Huri-Szabó Szilvia
köztisztviselő, Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő, Köblösné Szilágyi Nikoletta köztisztviselő,
Kovács Edina köztisztviselő, Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Kerekesné Lévai Erika Magiszter Iskola tagintézményvezető, Munkácsi Ágnes Tiszavasvári
Bölcsőde vezető-helyettes, Makkai Jánosné Kornisné Központ intézményvezető, Paronai
János kapitányságvezető, Tóth Gábor Magiszter Alapítvány intézményvezetője
Meghívottként távolt maradt:
Mezeiné Meleg Anita osztályvezető, Erdei Koletta köztisztviselő, Dr. Elek Tamás
Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezető, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény
vezetője, Kulcsár Lászlóné az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője,
Szabó András HBVSZ Zrt. üzemigazgatója
Jegyzőkönyv-vezető: Makra Anita
Szőke Zoltán polgármester:
Köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket, majd a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő
képviselőből 11 fő képviselő volt jelen. Javasolta felvenni Egyebek 1 napirendi pontként a
”Fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében feladatellátási szerződés kötése”, Egyebek 2
napirendként a „Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 3. sz.
módosítása” című előterjesztéseket.
Majd 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 szavazásra bocsátotta az általa tett módosításokkal együtt.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő–testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a
napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/20201. (IX.30.) Kt. számú
határozata
A 2021. szeptember 30. napján megtartott képviselő-testületi ülés napirendjeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30. napján
megtartott rendes ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza:
A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1.
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
2.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet módosítása
3.
Előterjesztés a Tiszavasvári Város településképének védelméről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
4.
Előterjesztés a 11/2020. önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat
és rendezési terv módosítása
5. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére
beérkezett pályázat elbírálásáról
6.
Előterjesztés
eredményéről

fizikoterápiás

feladatok

ellátására

kiírt

közbeszerzési

eljárás

7.
Előterjesztés az Esélytér Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési feladatok
ellátására kötött megállapodás megszüntetéséről, a gyermekétkeztetés biztosításáról
8. Előterjesztés a fogyatékos személyek otthona támogató okirata módosítása jóváhagyásáról
9. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítésének megvalósításáról szóló
BMÖGF/921-1/2019 iktatószámú Támogatói Okirat 1. és 2. módosításának utólagos
elfogadásáról
10. Előterjesztés a Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban című TOP-2.1.2.-15-SB12017-00028 azonosítószámú pályázathoz újabb közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról
11. Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. bérleti szerződésének módosításáról a járóbeteg
szakellátás biztosítása érdekében
12. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjának
kijelöléséről
13. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban történt
ellenőrzések eredményeiről
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14. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító
okiratának módosításáról
15. Előterjesztés a víziközmű rendszer 2020-2036. évi gördülő fejlesztési tervének
elfogadásáról
16. Előterjesztés a TIVA-Szolg Nonprofit Kft-vel kötött használat jogának alapításáról szóló
szerződés módosításáról
17. Előterjesztés a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
18. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. működésével
kapcsolatos eljárásról szóló tájékoztatóról
19. Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2020/2021. tanévben végzett szakmai
tevékenységéről szóló beszámolóról
20. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2020/2021-es nevelési év
működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2021/2022-es nevelési év előkészületeiről szóló
beszámolóról
21. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábitószer Egyeztető Fórum támogatási kérelmének utólagos
elfogadásáról
22. Előterjesztés „A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó
eszközbeszerzés támogatása 2021” benyújtandó pályázatról
23. Előterjesztés a Tiszavasvári, Széles u. 1. sz. alatti Közösségi Ház használatára kötött
szerződések utólagos jóváhagyásáról
24. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 0134/2 hrsz-ú ingatlan
tulajdonba vételéről
25. Előterjesztés az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 6111 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati
ingatlanok értékesítéséről
26. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
27.

Egyebek1: Fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében feladatellátási szerződés kötése

28.
Egyebek 2.: Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés
3.sz. módosítása
29.Egyebek
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ZÁRT ÜLÉS
30. Előterjesztés Erdős Csaba haszonbérlővel kötött bérleti szerződés módosításáról
31. Előterjesztés Szabó Gyuláné bérlő Tiszavasvári, Ady E. u. 10. 3/1. szám alatti bérlakás
értékesítésére vonatkozó kérelméről
32. Előterjesztés Veres István Attila Tiszavasvári, Vasvári P. u. 115. sz. alatti lakossal
önkormányzati ingatlanokra kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról
33. Előterjesztés Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. 4/10. és a Vasvári P. u. 6. II. lph. 2/5.
szám alatti önkormányzati lakások értékesítéséről
34. Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérbeadásáról
35. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellen érkezett
panasz kivizsgálásáról szóló tájékoztatásról
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Szőke Zoltán polgármester:
Külön köszöntötte Paronai János rendőrkapitány urat, megkérdezte a Képviselő-testületet és a
jelenlévőket, hogy van-e esetleg kérdés, észrevétel kapitány úr felé. Személyes köszönetét
fejezte ki, egy nem olyan régen történt eset kapcsán, amely a Csónakázó tónál történt. Jelezte
kapitány úrnak, és néhány percen belül megérkeztek a járőrök és intézkedtek, és elősegítették
a területnek a biztonságossá tételét. Megköszönte a gyors és hatékony közreműködést.
Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Köblös Máté osztályvezető-helyettes

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását 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 javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a
témafelelős által tett szóbeli módosítással együtt a képviselő-testület számára.
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Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester szavazásra
bocsátotta a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület számára.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján- a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint Szociális és Humán Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
„a)4.364.137.273 Ft költségvetési bevétellel
b)5.214.993.694 Ft költségvetési kiadással”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
850.051.421 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:)
„ca)151.861.978 Ft működési hiánnyal
cb)698.189.443 Ft felhalmozási hiánnyal”
2. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.
§ h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:)
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„h) Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között 14.805.483 Ft általános,
81.562.228 Ft céltartalékot állapít meg.”
3. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10.
§-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett két
testületi ülés közötti időszakban maximum 30.000.000 Ft erejéig jogosult dönteni
többletforrás felhasználásáról.”
4. §
(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
8.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 8.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 8.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 8.4. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 8.5. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
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(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.2. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.3. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.4. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.4.2. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.5. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.6. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.6.1. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.6.2. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.7. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 9.7.1. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
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(31) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 10. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 11. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe a 33. melléklet lép.
(34) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 4. számú tájékoztató helyébe a 34. melléklet lép.
(35) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 6. számú tájékoztató helyébe a 35. melléklet lép.
(36) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 7. számú tájékoztató helyébe a 36. melléklet lép.
5. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése.
6. §
Ez a rendelet 2021. október 1-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2021. szeptember 30.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2021. szeptember 30.
Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak
szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek és a hiány
összegei e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.
2. §-hoz
A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.
3. §-hoz
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (4)
bekezdésében foglaltak betartása érdekében szükséges szabályozni a polgármester két
testületi ülés közötti többlet forrásfelhasználásának mértékét.
4. §-hoz
A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékleteket mutatja be.
5. §-hoz
A hatályon kívül helyezést az indokolja, hogy a hatályát vesztő szabályozás a gazdasági
szervezetünk átalakítása miatt, már nem szükséges. Magasabb szintű jogszabály szövegét a
rendelet szövegében nem lehet megismételni, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 43. § (2) bekezdése pedig
kimondja, hogy „A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a
kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.”
6. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselőtestület számára.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, így Szőke
Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2021.(X.1.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.)
önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.30. pontja által biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen
rendelet 1. melléklete lép.
2.§ Ez a rendelet 2021. október 5. napján lép hatályba.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. október 1.
Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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16/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladat –és hatáskörei
1. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladatkörei
1. Javaslatot tesz a helyi önkormányzat településfejlesztési, környezetvédelmi,
közlekedési koncepciójára.
2. Véleményezi a helyi önkormányzat éves koncepcióját és a költségvetéshez kapcsolódó
egyéb rendelet - és határozattervezeteket.
3. Költségvetési előirányzatokkal kapcsolatosan:
3.1. Javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal által kimutatott bevételi és kiadási 3.2.
előirányzatok teljesítése alapján előirányzatok módosítására.
3.2. Ellenőrzést végez, illetve végeztet javaslatainak alátámasztására - szükség szerint - a
Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat valamennyi intézményében.
3.3. Egyezteti javaslatait az előirányzat-módosítással érintett önkormányzati
szakbizottsággal.
4. Javaslatot tesz működési és fejlesztési hitelek felvételére, kezességvállalások
megtételére fedezetek biztosítására, valamint a bevételek és kiadások egyensúlyát
biztosító egyéb források előteremtésére, továbbá véleményt nyilvánít és állást foglal az
Önkormányzat részéről nyújtott kölcsönnek minősülő pénzeszköz-átadás tárgyában.
5. Intézmények működéséhez kötődően:
5.1.Javaslatot tesz az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek
ellenőrzési ütemtervére.
5.2.A testület felhatalmazása alapján közreműködik az ellenőrzésre kijelölt intézmény
pénzügyi ellenőrzésében.
6. Az önkormányzat felhalmozási tevékenysége keretében:
6.1.Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz céltámogatási, kormányzati, terület- és
település- és egyéb fejlesztési célokat szolgáló eszközök és pályázati források
igénybevétele kérdésében.
6.2.Állást foglal és javaslatot tesz az igényelt eszközökhöz szükséges saját erő biztosítása
tárgyában.
6.3.Javaslatait a pályázott fejlesztési célokat illetően egyezteti az önkormányzat
szakbizottságával.
7. Javaslatot tesz helyi adók bevezetésére és azok mértékére
8. Véleményezi a helyi adók bevezetésére és módosítására készített előterjesztéseket.
9. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a helyi önkormányzati költségvetési szervek és
gazdasági társaságok alapítására, átszervezésére, megszüntetésére és azok
tevékenységi köreire.
10. Ellenőrzi az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, javaslatot tesz, állást foglal
vagyonváltozást érintő pénzügyi kérdésekben. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek
az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak elidegenítésére, illetve
hasznosítására.
11. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek közműfejlesztési feladatok elvégzésére és
figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
12. Javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására és
véleményezi a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásával, őrzésével,
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fenntartásával, bemutatásával, valamint helyreállításával kapcsolatos feladatok
ellátását.
13. Javaslatot tesz a zaj ellen fokozott védelmet igénylő területek körül csendes övezet
kialakításának elrendelésére.
14. Közreműködik a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításában.
15. Ellenőrzi a település tisztaságát és javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos kérdésekben.
16. Véleményezi a városi környezetvédelmi vonzatú beruházások létesítésével,
zöldfelületek kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos terveket, döntéseket.
17. Az avar és a kerti hulladék égetésére a telkek és az úttest közötti közterületek
gyomtalanítására, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó szabályok megállapításában közreműködik.
18. Véleményezi a bel- és külterületi út- és közműhálózat kialakításával, fejlesztésével
kapcsolatos előterjesztéseket, figyelemmel kíséri annak állapotát és javaslatot tesz a
szükséges intézkedések megtételére.
19. Véleményezi az egyes helyi közszolgáltatások elvégzésére benyújtott pályázatokat.
20. Közreműködik a településfejlesztéssel, és településrendezéssel, továbbá a környezet
épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatok
ellátásában. Véleményezi az e célra benyújtott pályázatokat és figyelemmel kíséri
azok végrehajtását.
21. Véleményezi a közterület nevének megállapítására, megváltoztatására vonatkozó
előterjesztéseket.
22. Véleményez az előző pontokban foglaltakon túl minden olyan rendelet- és határozattervezetet, mely közvetlenül, vagy közvetett módon hatással van az önkormányzat
költségvetésére, hitelképességére, illetve vagyoni, fejlesztési, gazdasági,
foglalkoztatási helyzetére.
23. Figyelemmel kíséri a helyi népszavazás kezdeményezésével, kiírásával, továbbá a népi
kezdeményezésekkel kapcsolatos ügyekben való eljárásokat.
24. Részt vesz valamennyi rendelet előkészítésében, a rendelet-tervezeteket véleményezi
és a rendeletek hatályosulását vizsgálja. Szükség esetén javaslatot tesz a rendeletek
módosítására vagy új rendelet alkotására.
25. Ellenőrzi a polgármesteri hivatalnak a képviselő-testület döntései előkészítésére
illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.
26. Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos teendőket.
27. Közérdekű ügyekben a képviselő-testület megbízása alapján eljár. Eljárása
eredményeiről a testületet minden esetben tájékoztatja.
28. Előkészíti a polgármester és jutalmazására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület
felé.
29. Ellátja az összeférhetetlenségi, méltatlansági eljárás lefolytatásával a helyi
önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott feladatokat és a képviselői
vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos bizottsági
feladatokat.
30. Véleményez az előző pontokban foglaltakon túl minden olyan határozat- tervezetet,
mely közvetlenül, vagy közvetett módon kapcsolódik az önkormányzat, intézményei
és gazdasági társaságai törvényes működéséhez.
2. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörei
1. Gyakorolja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendeletben meghatározott hatásköreit.
63

2. Gyakorolja a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,
valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló rendeletben meghatározott
hatásköreit.
3. Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő díszsírhelyek - kiváló érdem elismeréséül örök temetkezési hely céljára való adományozásáról.
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 16/2021. (X.1.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 1/2019. (II.1) önkormányzati
rendeletével megalkotta szervezeti és működési szabályzatát, melynek módosítása vált
szükségessé.
2. Részletes indokolás
1.§-hoz
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály- Törvényességi
Felügyeleti Osztálya szakmai konzultációt kezdeményezett Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának „A polgármesterre
vonatkozó cafeteria szabályzat elfogadásáról” szóló 25/2021. (VII.27.) határozata ellen.
A szakmai konzultáció eredményeként megállapításra került, hogy fenti határozat
jogszabálysértő, annak hatályon kívül helyezése szükséges, ugyanis a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/J.§ (1) bekezdése
szerint a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és
kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.
A Kttv 225/A.§ (1) bekezdése szerint a polgármester tekintetében a képviselő-testület
gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42.§ 17. pontja
szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át, amit törvény a képviselő-testület át
nem ruházható hatáskörébe utal.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 3. alpontja szerint a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben gyakorolja a polgármester esetében az egyéb
munkáltatói jogokat.
A Kttv. nem tesz különbséget munkáltatói és egyéb munkáltató jog között, egy fogalmat
használ, így fentebb hivatkozott jogszabályhelyek alapján megállapítható, hogy a munkáltatói
jogok gyakorlására a polgármester esetében a képviselő-testület jogosult, és ez a képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
Mindezek miatt szükséges az Szmsz 4. melléklet 2. pont 3 alpontjának törlése.
2.§-hoz
Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.
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Tárgy (3.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Város településképének védelméről
szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Kovács Edina köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2021. (X.4.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város településképének védelméről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tvtv.) 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §
(6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi
hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a világörökségi, műemléki és
régészeti egyeztetési szakterület tekintetében az örökségvédelmi határkörében eljáró megyei
kormányhivatalnak, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Partnerségi
Egyeztetés Szabályairól szóló 19/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete alapján bevont
partnerek, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) rendelet 4. számú melléklete 1.24. pontja által biztosított
véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének a
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Tiszavasvári Város településképének védelméről szóló 9/2020. (IV.1.) önkormányzati
rendelet I. fejezete a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
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„4/A. Hatásköri szabályok
4/A.§ (1) Az e rendeletben szabályozott településképi véleményezési, településképi
bejelentési, településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos hatásköröket Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.”
2. § Tiszavasvári Város településképének védelméről szóló 9/2020. (IV.1.) önkormányzati
rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. § (2) A településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén az ingatlan
tulajdonosa az alábbi összegű bírsággal sújtható:
a) természetes személyek esetén 100.000,-Ft -tól 200.000,-Ft -ig terjedő bírsággal sújtható.
b) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 100.000,-Ft -tól
2.000.000,-Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.”

3. § (1) Ez a rendelet a 2021. október 20. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépése napján folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.
Tiszavasvári, 2021. szeptember 30.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. október 4.

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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INDOKOLÁS
Tiszavasvári Város településképének védelméről szóló
17/2021. (X.4.) önkormányzati rendelethez
1. Általános indokolás
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban településképi
törvény) 12. § (2) bekezdése c) pontja alapján:
„Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy – a (2a)
bekezdés szerinti jogszabályok hatálya alá tartozó településképi szempontból kiemelt
jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló terület kivételével – a településképi
rendeletben állapítsa meg a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a
településképi kötelezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat.”
Az önk. rendelet megalkotásához további szabályozási keretet pedig a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: településképi rendelet) fogalmaz meg.
Tiszavasvári Polgármestere 2020. április hónapban új egységes szerkezetben megalkotta
Tiszavasvári Város településképének védelméről szóló 9/2020. (IV.1.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: Tkr.).
A Tkr. módosítása vált szükségessé a magasabb rendű jogszabályok változása miatt.
A Tkr. jelenlegi módosítására a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
(a továbbiakban településképi törvény) 8/A. § -ára való tekintettel kerül sor.
„A képviselő-testület a 8. §-ban foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a 2. § (2)
bekezdése szerinti településképi rendeletben ruházhatja át.”
2. Részletes indokolás
1. §
A rendelet hatásköri szabályáról rendelkezik, konkrétan a Képviselő-testület átruházza a
hatáskörét a polgármesterre.
2. §
Az alkalmazandó településkép-védelmi bírság mértékéről rendelkezik, melynek alapja a Tvtv.
11.§ (2) bekezdése, valamint a 2017. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdése.
3. §
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
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Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a 11/2020. önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi
Építési Szabályzat és rendezési terv módosítása
Szőke Zoltán polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett
módosításokkal együtt.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2021. (IX.30.) Kt. számú
határozata
A 11/2020. önkormányzati rendelettel elfogadott
Helyi Építési Szabályzat és rendezési terv módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozza:
1. Megállapítja, hogy a Tiszavasvári új településrendezési eszközeinek készítése során a
teljes eljárás végső véleményezési szakaszban a záró szakmai véleményezésre benyújtott
tervdokumentációban a 3371. hrsz.-ú terület és a telektömbben kapcsolódó területekre
vonatkozó szabályozási terven az építési övezeti határ a rajzi feldolgozás során nem
megfelelően lett átvezetve a véleményezési szakaszhoz képest, továbbá szintén elírás
történt az Üü-1, Üü-2, és Üü-3 jelű üdülőházas üdülőterület építési övezeti előírásainak
tekintetében a HÉSZ-ben és szabályozási terven is.
2. Az 1. pont vonatkozásában a településrendezési eszközök módosítását megindítja a
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6a) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján állami
főépítészi eljárás keretében.
3. Felhatalmazza a polgármestert,
- a Helyi Építési Szabályzat és rendezési terv módosításából eredő feladatok ellátására,
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-

a településtervezési szerződés aláírására a megbízott tervezővel,
a települési főépítészi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor
Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb
vezető) álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról
Szőke Zoltán polgármester
Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Szőke Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy egyetlen egy pályázat érkezett be Munkácsi Ágnes részéről. A bíráló bizottság
2021. szeptember 23-án meghallgatta, támogatja, és javasolja intézményvezetői kinevezését.
Személy szerint is javasolja a kinevezést.
Munkácsi Ágnes Tiszavasvári Bölcsőde vezető-helyettes:
Köszönetét fejezte ki a Képviselő-testületnek, hogy támogatta a kinevezését.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2021.(IX.30.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére beérkezett
pályázat elbírálásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A 21/2021. (VII.29.) Kt. számú határozattal kiírt a Tiszavasvári Bölcsőde
intézményvezetői álláshelyének betöltésére beérkezett Munkácsi Ágnes (szül.név:
Munkácsi Ágnes, szül.hely: Tiszalök szül.idő: 1968.08.14. anyja neve: Csontos Mária)
4440 Tiszavasvári Krúdy Gyula u. 4. 2/1. szám alatti lakos pályázatát - tekintettel arra,
hogy a pályázó pályázata mindenben megfelel a pályázati kiírásban foglalt formai és
tartalmi követelményeknek - érvényesnek nyilvánítom, míg az eljárást
eredményesnek.

I.

A beérkezett pályázat pályázati kiírásnak való megfeleléséről készített összefoglaló
táblázatot a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
II.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B. §-a valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint döntök:
A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) álláspályázatra Munkácsi
Ágnes (szül.név: Munkácsi Ágnes, szül.hely: Tiszalök, szül.idő: 1968.08.14, anyja neve:
Csontos Mária) 4440 Tiszavasvári Krúdy Gyula u. 4. 2/1. szám alatti lakos által benyújtott
érvényes pályázatot figyelembe véve nevezettet megbízom a Tiszavasvári Bölcsőde
intézményvezetői (magasabb vezető) feladatok ellátásával 2021. október 03. napjától
2026. október 02. napjáig terjedő határozott időtartamra.
Munkavégzésének helye: Tiszavasvári Bölcsőde
4440 Tiszavasvári Gombás András u. 8.a
Vezetői megbízással illetménye (bruttó):
-

garantált illetménye az Nkt. alapján:
magasabb vezetői pótlék:
bölcsődei pótlék:
ágazati szakmai pótlék:
határozott időre szóló kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§):
Mindösszesen:
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328.860,-Ft
40.000,-Ft
92.240.-Ft
32.886.-Ft
30.000,-Ft
523.986.-Ft

Munkácsi Ágnes közalkalmazott munkáltatói és kinevezési jogkörgyakorlója Tiszavasvári
Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója
Tiszavasvári Város Polgármestere.
A kinevezési okiratban nem szabályozott kérdésekre a Munka tv., a Kjt., a kapcsolódó
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
III
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Munkácsi Ágnes intézményvezetői
megbízásával kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátásáról, és a döntésről a pályázót
értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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1.számú melléklet az 54/2021. (IX.30.) Kt. határozathoz
Munkácsi Ágnes
Benyújtás ideje:
(határidő 2021.09.06.)

2021. augusztus 31.

fényképes szakmai önéletrajz;
az intézmény vezetésére
vonatkozó, szakmai
helyzetelemzésre épülő,
fejlesztési elképzeléseket is
részletező program;
végzettséget igazoló
bizonyítványok, szakmai
gyakorlatot, valamint egyéb
képzettséget, nyelvismeretet
igazoló okiratok másolatai
3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány,
mely szerint a pályázó 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;
pályázó nyilatkozata arról,
hogy a – pályázatával
kapcsolatban – az elbíráló
üléseken kívánja-e zárt ülés
megtartását, illetve kéri-e
nyilvános ülés esetén a
személyes adatainak zártan
történő kezelését;
a pályázó hozzájárulását ahhoz,
hogy a pályázati anyagot a
véleményezésre jogosultak
megismerhetik;
pályázó
nyilatkozata/hozzájárulása a
pályázati anyagban foglalt
személyes adatok pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
pályázó nyilatkozata a Kjt. 41.
§ (1) és (2) bekezdései szerinti
összeférhetetlenségről;
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázó magyar
állampolgár, vagy külön
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Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt
vagy letelepedett státusszal
rendelkezik;
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázó nem áll
cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság
alatt;
pályázó
nyilatkozata/hozzájárulása,
hogy sikeres pályázat esetén
vállalja az egyes
vagyonnyilatkozat–tételi
kötelezettségekről szóló 2007.
évi CLII törvényben
meghatározott
vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatását;
előnyt jelentő feltétel
fennállása esetén a vezetői
gyakorlat igazolását
alátámasztó dokumentum;

Igen

Igen

Igen

pályázó nyilatkozata arról,
hogy vállalja a vezetői
megbízással rendelkező
szociális szolgáltatást nyújtó
személyek vezetőképzéséről
szóló 25/2017. (X.18.) EMMI
rendelet szerinti vezetőképzés
teljesítését;
pályázó nyilatkozata arról,
hogy a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI tv.
10/A§ (1) bekezdésében foglalt
kizáró okok vele szemben nem
állnak fenn.
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Igen

Igen

Tárgy (6.np.):

Előterjesztés fizikoterápiás feladatok ellátására kiírt közbeszerzési
eljárás eredményéről
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselőtestület számára.
Volosinóczki Béla képviselő:
Bejelentette, hogy személyes érintettségére hivatkozással a döntéshozatalból való kizárását
kéri.
Szőke Zoltán polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak Volosinóczki Béla
döntéshozatalból való kizárásáról, személyes érintettségére való tekintettel.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő- testület 10 igen egyhangú szavazattal, - 1 fő nem szavazott - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül Volosinóczki Béla képviselőt a döntésből kizárta és az alábbi határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

55/2021. (IX.30.) Kt. sz.
határozata
Volosinóczki Béla képviselő kizárása döntéshozatalból
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 49. § (1),
bekezdésében foglaltak alapján dönt arról, hogy
Volosinóczki Béla képviselőt kizárja a fizikoterápiás feladatok ellátására kiírt közbeszerzési
eljárás szóló döntés meghozatalából személyes érintettségre való tekintettel.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet névszerinti szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
Bakné Répási Ágnes képviselő: IGEN
Balázsi Csilla képviselő: IGEN
Balogh Sándor képviselő: IGEN
dr. Kiss Krisztián képviselő: NEM
Ráduly Zsolt alpolgármester: IGEN
Szabó Zoltán képviselő: IGEN
Szabó Zsolt képviselő: IGEN
Szőke Zoltán polgármester: IGEN
Szurkos Szilvia képviselő: IGEN
Tamás Viktor képviselő: IGEN
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, - 1 fő nem szavazott, mivel a
Képviselő-testület a döntésből kizárta személyes érintettségre való tekintettel - és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
56/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata
Az „Fizikoterápiás feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás
eredményének megállapításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fizikoterápiás feladatok ellátása
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
1. Megállapítja, hogy a „Fizikoterápiás feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési
eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig 1 db ajánlat érkezett a Rehabilitációs Team
Kft (4440 Tiszavasvári Kabay János utca 39.) ajánlattevőtől.
2. Az Ajánlattevő ajánlati ára jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló fedezet
összegét, így a Bírálóbizottság a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján a beérkezett ajánlatot
nem bírálta el.
3. A Képviselő-testület az eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés
b) pontja alapján, mivel a Rehabilitációs Team Kft (4440 Tiszavasvári Kabay János
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utca 39.) beérkezett ajánlatában foglalt ajánlati ár jelentős mértékben meghaladja a
rendelkezésre álló fedezet összegét.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (7.np.):

Előterjesztés az Esélytér Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési
feladatok ellátására kötött megállapodás megszüntetéséről, a
gyermekétkeztetés biztosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2021. (IX. 30.) Kt. számú
határozata
Az Esélytér Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötött
megállapodás megszüntetéséről, a gyermekétkeztetés biztosításáról
(mely egyben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 14/2021. számú alapítói döntése)
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
„Az
Esélytér
Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötött megállapodás
megszüntetéséről, a gyermekétkeztetés biztosításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban
az alábbi határozatot hozza:
1. Átveszi 2022. január 1. napjától - a Költségvetési törvény 2. melléklet „Kiegészítő
szabályok”–ban foglaltak alapján - az Esélytér Intézményfenntartótól (4400
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Nyíregyháza, Csillag utca 3. szám képviseli: Nemes Ágnes) a - Magyarországi Magiszter
Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és
Szakközépiskola Tiszavasvári Tagintézményében végzett gyermekétkeztetési
feladatot.
2. Kezdeményezi – úgyis mint a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft. tulajdonosi jogkörgyakorlója - Tiszavasvári Város Önkormányzata és az
Esélytér Intézményfenntartó, mint szerződő felek, valamint a Tiva-Szolg Nonprofit
Kft. mint együttműködő fél között – a Magiszter Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszavasvári Tagintézményében a gyermekek, tanulók számára a Gyvt. 21/A. § (1)
bekezdésben meghatározott gyermekétkeztetés biztosítására – 2019. május 21. napján
kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését 2022. január 1.
napjával, a határozat 1. mellékletében található megszüntető szerződésben foglaltak
szerint.
3. 1 Felhatalmazza a polgármestert, hogy igényelje meg a 2022. évi megalapozó felmérés
során az 1. pontban foglalt gyermekétkeztetési feladathoz kapcsolódó - a Költségvetési
törvény 2. számú melléklete 46. 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím
szerinti – központi támogatásnak az átvétellel érintett ellátottakra eső részét.
3.2 a 2. pont szerinti szerződés aláírására.
3.3 Felkéri a polgármestert, hogy
-

jelen döntéssel összefüggésben Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiva-Szolg
Nonproft Kft. között - a Kft. által a közétkeztetés tekintetében ellátandó feladatokra
vonatkozó – szerződés módosítását készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: esedékességkor

-

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

a döntésről tájékoztassa a Tiva-Szolg
Intézményfenntartó képviselőit.

Határidő: azonnal

Nonprofit

Kft.

és

az

Esélytér

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

3.4 Felkéri a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a vizsgálja meg és készítsen
arra vonatkozóan számítást, milyen önköltségen tudja az étkeztetést biztosítani 2022.
január 1. napjától.
Határidő: 2021. október 15.

Felelős: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető
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1. melléklet az 57/2021. (IX.30.) Kt. számú határozathoz
MEGSZÜNTETŐ SZERZŐDÉS
mely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2021. (IX.30.)
Kt. számú határozata alapján egyrészről
Név:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhely:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviseli:
Szőke Zoltán polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről
Név:
Esélytér Intézményfenntartó
Székhely:
4000 Nyíregyháza, Csillag u. 3.
Képviseli:
Nemes Ágnes elnök
a továbbiakban: Intézményfenntartó
továbbiakban együtt: Szerződő felek, valamint
harmadrészről: Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető
továbbiakban: Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
mint Együttműködő partner
továbbiakban együtt: Felek
között alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint:
Előzmény:
A Képviselő-testület a 170/2019. (V.14.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a
Magyarországi Magiszter Alapítvány valamennyi telephelye az Esélytér
Intézményfenntartó veszi át a fenntartói feladatokon túl az intézményben biztosított
gyermekétkeztetést is. Az Esélytér Intézményfenntartó a gyermekétkeztetési feladatok
teljes körű ellátását és szolgáltatás szintű átvételét kérte az önkormányzattól, így az erre
vonatkozó megállapodás megszüntetése válik szükségessé a Tiszavasvári Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata alapján.
1.

Felek közösen megállapodnak abban, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata és
az Esélytér Intézményfenntartó, mint szerződő felek, valamint a Tiva-Szolg
Nonprofit Kft. mint együttműködő fél között – a Magiszter Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszavasvári Tagintézményében a gyermekek, tanulók számára a Gyvt. 21/A. § (1)
bekezdésben meghatározott gyermekétkeztetés biztosítására – 2019. május 21. napján
kötött megállapodást 2022. január 1. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.

2.

Szerződő felek kijelentik, hogy egymással szemben az 1. pontban megjelölt
szerződéssel kapcsolatban a megszüntető szerződés aláírásának napjától kezdődően
semminemű követelésük nincs.
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3.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadóak.

Tiszavasvári, 2021. szeptember 30.

………………….., 2021. ……………….

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

……………………………………………
Esélytér Intézményfenntartó
képv.: Nemes Ágnes elnök

……………………………………………..
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
képviseli
Dr. Groncsák Andrea ügyvezető
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Tárgy (8.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a fogyatékos személyek otthona támogató okirata
módosítása jóváhagyásáról
Szőke Zoltán polgármester
Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
58/2021. (IX. 30.) Kt. számú
határozata
A fogyatékos személyek otthona támogató okirata módosítása jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kornisné Liptay Elza Szociális
és Gyermekjóléti Központban működő fogyatékos személyek otthonával (székhely: 4440
Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.) kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:
1. Jóváhagyja a határozat mellékletét képező fogyatékos személyek otthonára vonatkozó
ESZ-009-1-2021. számú támogatói okirat módosítását az arra vonatkozó ÁSZF-el
együtt.
2. Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét,
valamint a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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58/2021. (IX.30.) sz. Kt. határozat melléklete
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Tárgy (9.np.):

Előterjesztés
a
térfigyelő
kamerarendszer
bővítésének
megvalósításáról szóló BMÖGF/921-1/2019 iktatószámú Támogatói
Okirat 1. és 2. módosításának utólagos elfogadásáról
Szőke Zoltán polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
59/2021. (IX.30.) Kt. számú
határozata
A térfigyelő kamerarendszer bővítésének megvalósításáról szóló
BMÖGF/921-1/2019 iktatószámú Támogatói Okirat
1. és 2. módosításának utólagos elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 17. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja a térfigyelő kamerarendszer bővítésének megvalósításáról szóló
BMÖGF/921-1/2019 iktatószámú Támogatói Okirat 1. számú módosítását
(BMÖGF/416-1/2021.) a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.
2. Elfogadja a térfigyelő kamerarendszer bővítésének megvalósításáról szóló
BMÖGF/921-1/2019 iktatószámú Támogatói Okirat 2. számú módosítását
(BMÖGF/416-4/2021.) a határozat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (10.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Zöld Városközpont kialakítása Tiszavasváriban
című TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázathoz
újabb közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról
Szőke Zoltán polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése:
Röviden összefoglalta a kiküldött előterjesztést. A "Zöld városközpont kialakítása
Tiszavasváriban" című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázattal
kapcsolatban újabb közbeszerzés kiírása vált szükségessé a 2. rész Találkozások Háza
tekintetében. Az eljárást a közbeszerzési törvény 53. § (6) bekezdése alapján feltételes
közbeszerzési eljárásként indítjuk meg, figyelemmel arra, hogy többlettámogatási igényt nyújt
be az önkormányzat abban az esetben, ha a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem
elegendő. A szerződés hatálybalépésének feltétele a többlettámogatásról rendelkező
támogatási szerződés módosításának hatályba lépése. A közbeszerzés tárgya a Találkozások
Házának a felújítása során megvalósításra kerülő épület energiahatékonysági korszerűsítése, a
homlokzati falak hőszigetelését, bádogozás felújításával, homlokzati burkolatok cseréjével, az
épület tetőszigetelésével, és a villámvédelem felújításával. Valamint az ezzel összefüggő
gépészeti és villamossági szerelvények le- és visszaszerelése szükséges a hőszigetelés
megvalósítása után. A közbeszerzés súlyszámait elsősorban 70 ponttal az ajánlati ár fogja
meghatározni, 20 pontos súlyszámmal többlet jótállási idő, és 10 pontos súlyszámmal a
környezetvédelmi fenntarthatósági vállalások értékelése. A közbeszerzés tárgyának a
megvalósításának a határideje pedig 8 hónap lesz.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2021. (IX.30.) Kt. számú
határozata
A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az
alábbi határozatot hozza:
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1. Elfogadja a Karendin Bt. (1112 Budapest, Hegyalja út 90/B. 2. em. 3.) által elkészített - a
határozat mellékletét képező - a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 kódszámú „Zöld
városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat keretében megvalósítandó
Találkozások háza felújításának kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárást
megindító felhívás tartalmát.
2. Felkéri a polgármestert, hogy
- gondoskodjon az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladásáról a
Közbeszerzési Értesítőben,
- az ajánlattételi határidő lejártát követően a Bíráló Bizottság javaslatát terjessze a
Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (11.np.):

Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. bérleti szerződésének módosításáról
a járóbeteg szakellátás biztosítása érdekében
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselőtestület számára.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2021. (IX.30.) Kt. számú
határozata
A Rojkó-Med Kft. bérleti szerződésének módosítása a járóbeteg szakellátás biztosítása
érdekében
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja a Rojkó-Med Kft. által a lentebb megjelölt bruttó 8.064.500,-Ft beszerzési
értékű eszközök Tiszavasvári Város Önkormányzata részére történő tulajdonba
adását. Kinyilatkozza, hogy az 1. pontban meghatározott eszközök önkormányzati
tulajdonba adásával esetlegesen felmerülő Áfa fizetési kötelezettség az eszközök
Átadóját, azaz a Rojkó-Med Kft.-ét terhelik, annak megfizetését az önkormányzat
nem vállalja.
MINDRAY M7 Premium ultrahang készülék
MINDRAY UH Applikációs szoftvercsomag komplett
MINDRAY UH C5-2s konvex vizsgálófej
MINDRAY UH L12-4s lineáris vizsgálófej
MINDRAY UH UMT-300 Műszerkocsi

bruttó 4.826.000,-Ft
bruttó 1.333.500,-Ft
bruttó 1.333.500,-Ft
bruttó 571.500,-Ft

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak és a jelenlegi bérleti díj
összegének figyelembevételével, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.
alapján közfeladat (járóbeteg szakrendelés és kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások)
ellátása céljából ingyenes használatot biztosítson a Rojkó-Med Kft. részére.
Határidő: 1. pont azonnal
2. pont esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (12.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde érdekképviseleti fóruma
fenntartói tagjának kijelöléséről
Szőke Zoltán polgármester
Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
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 javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását azzal, hogy az érdekképviseleti fórum tagjaként a fenntartó
képviseletében Balázsi Csillát jelölje ki a képviselő-testület.
Balázsi Csilla képviselő:
Bejelentette, hogy személyes érintettségére hivatkozással a döntéshozatalból való kizárását
kéri.
Szőke Zoltán polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak Balázsi Csilla
döntéshozatalból való kizárásáról, személyes érintettségére való tekintettel.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő- testület 10 igen egyhangú szavazattal, - 1 fő nem szavazott - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül Balázsi Csilla képviselőt a döntésből kizárta és az alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

62/2021. (IX.30.) Kt. sz.
határozata
Balázsi Csilla képviselő kizárása döntéshozatalból
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 49. § (1),
bekezdésében foglaltak alapján dönt arról, hogy
Balázsi Csilla képviselőt kizárja a fizikoterápiás feladatok ellátására kiírt közbeszerzési
eljárás szóló döntés meghozatalából személyes érintettségre való tekintettel.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, - 1 fő nem szavazott, mivel a Képviselőtestület a döntésből kizárta személyes érintettségre való tekintettel – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2021. (IX. 30.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Bölcsőde érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjának kijelöléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiszavasvári Bölcsőde
érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjának kijelöléséről” szóló előterjesztéssel
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
Mint a Tiszavasvári Bölcsőde (székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 8/a.)
fenntartója, az intézményben az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak
érdekvédelmét szolgáló fórum (érdekképviseleti fórum) tagjaként a fenntartó
képviseletére Balázsi Csilla önkormányzati képviselőt jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán
polgármester
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Tárgy (13.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központban történt ellenőrzések eredményeiről
Szőke Zoltán polgármester
Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Az előterjesztésben szerepel, hogy a szociális otthonban a konyha megszüntetésre kerülne, és
tálaló konyha kerül majd kialakításra. Megkérdezte, hogy ez már eldöntött tény-e, és
történtek-e egyeztetések ezzel kapcsolatosan a szociális otthonnal. Véleménye szerint, egy
ekkora intézményből elhozni az étkeztetést, ahol naponta többszöri étkeztetés is van, többféle
diétás étkezés van, az hiba lenne.
Szőke Zoltán polgármester:
Mint ahogy az előterjesztésben is szerepel javasolják megvizsgálni. Tehát ez nem eldöntött tény,
hanem egy javaslat, egy lehetőség arra, hogy azokkal az áldatlan állapotokkal, amikkel évek óta
küzd az intézmény, változtassanak. Ezek a hibák, hiányosságok nem most jöttek elő. Egy nagyon
régi épületben működik az intézmény, így azon kell dolgozni, hogy a kastély kiváltásra kerüljön,
akár egy új épületegyüttes megvalósításával. A mostani ellenőrzés alkalmával 2. minősítést
kapott az intézmény. Olyan felújítások, fejlesztések lennének szükségesek a konyha esetében,
hogyha ott tartanák továbbra is a főzést, hogy erre forrása az önkormányzatnak és az
intézménynek sincs, és pályázati lehetőség sincs kilátásban. Egy tálaló konyhát könnyebb
kialakítani, a jogszabályoknak megfelelni, mint ott a főzést jelen pillanatban megvalósítani. Az
étkezéssel kapcsolatban úgy gondolja, hogy a TIVA-Szolg Kft. munkavállalói tudják azokat a
követelményeket biztosítani, amik szükségesek. Tehát a konyha nem megszűnne, tálaló
konyhává alakulna át, így a munkavállalóknak is biztosítva marad a foglalkoztatás. Várják a
további ötleteket, javaslatokat.
Balázsi Csilla képviselő:
Már régebben is felmerült az, hogy az akkori Közétkeztetési Kft. látná el ezt a feladatot, és mivel
két külön álló intézményről van szó, ezért ezt az étkeztetést át kell számlázni a szociális otthon
részére, és így a végén egy 27%-os ÁFA-val terhelten kell majd kiszámláznia. Úgy gondolja,
hogy ezeket a gazdaságossági szempontokat is figyelembe kell majd venni a döntésnél.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megkérdezte, hogy az ellenőrzésben foglaltaknak van-e valamilyen határideje, vagy ez csak egy
jelzés.
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Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Válaszul elmondta, hogy nincs határideje. A konyhának a vizsgálata már 2 éves folyamat. Se a
nyílászárói, se az elszívórendszere, amire 10 millió forintot kellene költeni jelen pillanatban, és
az ottani embereknek a munkakörülményeit is figyelembe kell venni. Véleménye szerint egy
ilyen ellenőrzés eredményeként elő kell irányozni egy olyan döntést, ami az előterjesztésben is
szerepel, egy ilyen döntési javaslatot legalább, mert úgy nem lehet hagyni egy konyhát, hogy
kettes, és emberek lát el.
Szőke Zoltán polgármester:
Hozzáfűzte, hogy már nem tűr halasztást, a dolgozók, és az ott lakók érdekében mihamarabb
döntést kell hozni.
Makkai Jánosné Kornisné Központ intézményvezető:
Elmondta, hogy már elkezdték a felújítást, amit pályázatból sikerült elkezdeni. Adományra is
szert tettek, 1.500.000.-Ft-ot kaptak. Sikerült 2 üstöt is megjavíttatni, és egy újat is vásároltak
1.700.000.-Ft-ért. Több minden is tervben van, pl. gombásak a falak, szeretnének kifestetni, és az
elszívó berendezést is meg kell vizsgáltatni.
Szőke Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy helyi vállalkozók is próbáltak segíteni, de olyan állapotok voltak, hogy nem
tudtak mit tenni az ügy érdekében.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Kiemelést érdemel, hogy az intézmény próbál felül kerekedni a problémán, és minden tőle
telhetőt megtenni. Az elszívó rendszernek a javítása is több millió forintba kerül, ha ott
ténylegesen a továbbiakban is főzőkonyhát akarnak üzemeltetni, akkor pedig cserére kell, hogy
kerüljön.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
64/2021. (IX. 30.) Kt. számú
határozata
A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban történt ellenőrzések
eredményeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kornisné Liptay Elza Szociális
és Gyermekjóléti Központtal (székhely: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.)
kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:
1. Elfogadja az előterjesztésben szereplő
ellenőrzésekről szóló tájékoztatásokat.
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intézménnyel

kapcsolatos

lezajlott

2. Elfogadja az alábbi intézményt érintő telephely módosításokat, melyekkel
kapcsolatban felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatói nyilvántartási rendszerben a
szükséges adatmódosításokat, engedélyezési eljárásokat kezdeményezze:
A család és gyermekjóléti központ telephelyeként a jelenleg bejelentett 4440
Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. helyett kezdeményezze telephelyként a
szolgáltatásnak 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz. alatti épületet.

2.1.

A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátások
esetében pedig a jelenleg bejelentett 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. telephely
helyett kezdeményezze engedélyeztetni telephelyként a 4440 Tiszavasvári, Vasvári
Pál u. 6. helyiséget.

2.2.

3. Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Kornisné Központ ellátottjai
étkeztetésének a más módon történő megoldását a konyhával kapcsolatos többrétű
problémák, és alacsony minősítése miatt, valamint vizsgálja meg annak a jövőbeni
lehetőségét, hogy a Kornisné Központ konyhai dolgozóinak az átvételével a TivaSzolg Kft. hogyan tudná ellátni a szociális ellátásban részt vevő idősek étkeztetését is.
4. Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (14.np.):

Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
alapító okiratának módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2021. (IX.30.) Kt. számú
határozata
A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az
önkormányzat által fenntartott Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1............................................................................................................................... Az
alapító okirat költségvetési szerv telephelyire vonatkozó 1.1.2. alpontjában foglalt táblázatot
az alábbiak szerint módosítja:
1.2.2. ......................................................................................................... telep
helye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Étkeztetés, idősek nappali ellátása, család- és
gyermekjóléti szolgálat, család- és
gyermekjóléti központ

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.

2

Támogató Szolgálat

4440 Tiszavasvári, Ady E. utca 8.

3

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 6.
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2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetőjét tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről.
Határidő: döntés után 8 nap

Felelős: Szőke Zoltán polgármester és
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző

153

65/2021.(IX.30.) Kt. határozat 1. sz. melléklete
Okirat száma: TPH/21- 19/2021.

Módosító okirat
A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ, Tiszavasvári Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által 2021. március 04. napján kiadott, TPH/21-11/2021. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Tiszavasvári
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2021. (IX.30.) Kt. számú határozatára
figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.2.2. ......................................................................................................... telep
helye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Étkeztetés, idősek nappali ellátása, család- és
gyermekjóléti szolgálat, család- és
gyermekjóléti központ

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.

2

Támogató Szolgálat

4440 Tiszavasvári, Ady E. utca 8.

3

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 6.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Tiszavasvári, 2021. időbélyegző szerint

P.H.

Szőke Zoltán
polgármester
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65/2021.(IX.30.) Kt. számú határozat 2. sz. melléklete
Okirat száma: TPH/21- 20/2021.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Kornisné Liptay Elza
Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv
1.1.1. ............................................................................................................................... megn
evezése: Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
1.1.2. ............................................................................................................................... rövidí
tett neve: Kornisné Központ
1.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv
1.2.1. ............................................................................................................................... székh
elye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.
1.2.2. ............................................................................................................................... telep
helye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Étkeztetés, idősek nappali ellátása, család- és
gyermekjóléti szolgálat, család- és
gyermekjóléti központ

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.

2

Támogató Szolgálat

4440 Tiszavasvári, Ady E. utca 8.

3

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 6.

2. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1.
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2.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. ............................................................................................................................... megn
evezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata
2.2.2. ............................................................................................................................... székh
elye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

2.3. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás
Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központja

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.

3. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. ............................................................................................................................... megn
evezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. ............................................................................................................................... székh
elye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
3.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. ...............................................................................................................................
megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata
3.2.2. ............................................................................................................................... székh
elye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

4. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv tevékenysége
4.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény szakmai programjában meghatározott szociális-,
és gyermekvédelmi alapellátások. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján ellátott feladat.
4.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
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1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1 Szociális alapellátások: Étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek-, fogyatékos személyek otthona,
4.3.1.1 Étkeztetés
Feladata: A szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása,
amennyiben önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti
jelleggel nem képesek azt biztosítani.
4.3.1.2 Házi segítségnyújtás
Feladata: a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
4.3.1.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Feladata: A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás.

4.3.1.4 Támogató szolgáltatás
Feladata: A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli
közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a
lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
4.3.1.5 Nappali ellátás – Idősek klubja
Feladata: A hajléktalan személyek és, elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére,
továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
4.3.2 Szociális intézményi ellátás: Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
4.3.2.1 Fogyatékos ápoló-gondozó otthoni ellátás (székhelyen végzett tevékenység)
4.3.2.2 Idősek ápoló-gondozó otthoni ellátás (székhelyen végzett tevékenység)
4.3.2.3 Egészségügyi ápolás bentlakással: az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését
és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések
enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését
szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
4.3.2.4 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás: az idősek otthonában ápolással, az
utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával, szeretetotthoni ellátással, ápolással,
bentlakásos ápolással összefüggő feladatok ellátása.
4.3.2.5 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
4.3.3 Gyermekvédelmi alapellátások
4.3.3.1 Család- és gyermekjóléti központ: Család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely
településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A gyermekjóléti
központ a gyermekjóléti szolgálatnak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. §, a 40. § (2) bekezdése és a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 64. § (4) bekezdése szerinti általános
szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek
megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
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gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el; szakmai támogatást nyújt az ellátási
területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
4.3.3.2 Család- és gyermekjóléti szolgálat: Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy
szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. A gyermekjóléti
szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat,
valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
4.3.4 Településfejlesztési projektek és támogatásuk, pályázatok megvalósítása
4.3.5 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
4.3.6 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
4.4. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2

072410

Otthoni (egészségügyi) szakápolás

3

073410

Egészségügyi ápolás bentlakással

4

101110

Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

5

101211

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

6

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

7

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

8

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

9

102031

Idősek nappali ellátása

10

104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív
napközbeni ellátás útján

11

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

12

104043

Család és gyermekjóléti központ

13

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

14

107052

Házi segítségnyújtás

15

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

16

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4.5. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
étkeztetés

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

nappali ellátás (idősek klubja)

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

Család- és Gyermekjóléti Központ

Tiszavasvári Járáshoz tartozó települések
közigazgatási területe

házi segítségnyújtás

Tiszavasvári Város, Szorgalmatos
közigazgatási területe

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Tiszavasvári-, Tiszalök-, Rakamaz városok,
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Község

valamint Szabolcs-, Tímár-, Tiszadada-,
Tiszadob-,
Tiszaeszlár-,
Tiszanagyfalu
községek közigazgatási területe
támogató szolgálat

Tiszavasvári-, Tiszaújváros-, Tiszalök városok,
és Szorgalmatos-, Tiszadada-, Tiszadob
községek közigazgatási területe

idős, fogyatékos személyek otthona

Magyarország közigazgatási területe

5. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A vezetőt nyilvános pályázat alapján
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre, és
gyakorolja a munkáltatói jogokat (kinevezés, jogviszony megszüntetése, fegyelmi eljárás). Az
egyéb munkáltatói jogokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény által biztosított hatáskörben Tiszavasvári Város Polgármestere gyakorolja. A vezető
foglalkoztatási jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók, azaz határozatlan idejű közalkalmazottként történő foglalkoztatása
mellett határozott idejű megbízottként látja el a vezetői feladatokat.
5.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
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Tárgy (15.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a víziközmű rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési
tervének elfogadásáról
Szőke Zoltán polgármester
Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi 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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
66/2021. (IX.30.) Kt. számú
határozata
A víziközmű rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.

Szorgalmatos Község és Tiszavasvári Város víziközmű rendszerének 2022 - 2036. évre
vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2.

Felkéri a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési terv benyújtására Tiszavasvári Város
Önkormányzata nevében hatalmazza fel a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
elnök-igazgatóját.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (16.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TIVA-Szolg Nonprofit Kft-vel kötött használat jogának
alapításáról szóló szerződés módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző:
Javasolta módosítani a határozat-tervezet 1. pontjában a TIVA-Szolg Kft. székhelyét, a Báthory u.
8. szám helyett Városháza tér 4. számra.
Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület
számára.
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 témafelelős által tett szóbeli
módosításokkal együtt.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
67/2021. (IX.30) Kt. számú
határozata
(mely egyben a 15/2021.(IX.30.) számú alapítói határozatnak minősül)
A TIVA-Szolg Nonprofit Kft-vel kötött használat jogának alapításáról szóló szerződés
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A TIVA-Szolg Nonprofit Kft-vel kötött
használat jogának alapításáról szóló szerződés módosításáról„ szóló előterjesztéssel
kapcsolatban az alábbiak szerint határozza:
I.1. Tiszavasvári Város Önkormányzata, úgyis, mint a Tiszavasvári Településszolgáltatási és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogkör gyakorlója, Tiszavasvári Város
Önkormányzata és Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz., a
továbbiakban Tiva-Szolg Nonprofit Kft.), mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó
szervezet között létrejött használati jog alapításáról szóló – a 147/2017. (VI.29.) Kt. számú
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határozattal egységes szerkezetben elfogadott és a 68/2020. PM. döntéssel módosított - szerződés
III.1.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Módosított szövegrész:
„III.1.1 A jelenleg, a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
a.) tiszavasvári külterület 044/1 hrsz alatti 4.1053 m2 nagyságú, szántó művelési ágú
ingatlanból a jelen szerződés 1. mellékletét képező helyszínrajzon sraffozással megjelölt –
átadáskor a közmunka mezőgazdasági programelem megvalósítását szolgáló - 7000 m2
nagyságú terület;
b.) tiszavasvári külterület 046/1 helyrajzi számú 27,8474 ha nagyságú szántó, rét művelési ágú
ingatlanból - a jelen szerződés 2. mellékletét képező helyszínrajzon bekeretezve megjelölt 6.6995 ha nagyságú rész, melyből 2,1598 ha rész energiafűzzel telepített, a közmunka
mezőgazdasági programelem megvalósítását szolgáló 0,2291 ha fóliás növénytermesztésre,
3,7888 ha szántóföldi növénytermesztésre hasznosított terület, valamint 0,5218 ha tervezett
gyepmesteri telep,
c) tiszavasvári ½ hrsz. alatti, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. szám alatti „Városi Kincstár és Irodaház” – ingatlanból - a jelen szerződés 3. mellékletét képező
helyszínrajzon sraffozással megjelölt 1 db 16,99 m2 nagyságú szerverszoba, 1 db 10,12 m2
nagyságú iroda, 1 db 1,73 m2 nagyságú wc, 1 db 1,26 m2 nagyságú wc, a 3 db helyiségből álló
bruttó 116 m2 nagyságú melléképület, 1 db 26,01 nagyságú garázs, 1 db 25,571 m2 nagyságú
garázs, 1 db bruttó 78,30 m2 nagyságú – „köztestületi tűzoltóság” – garázs, 197,90 m2
nagyságú épület (volt polgárőrségi iroda)
d) a tiszavasvári 579/1 hrsz-ú 5422 m2 nagyságú, 579/2 hrsz-ú 200 m2 nagyságú, 579/3 hrszú 2422 m2 nagyságú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Fecske közben található (Bajcsy-Zs.
utcáról nyíló) beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok.”
I. 2. Egyidejűleg elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező szerződést módosító
okiratot.
II.1. Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításához szükséges intézkedéseket
tegye meg.
II.2. Felkéri a polgármestert, hogy a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét - jelen határozat
egy példányának megküldésével - írásban értesítse a döntésről. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 §
(4) bekezdése alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az
alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

162

1. melléklet „A TIVA-SZOLG Kft-vel kötött használat jogának alapításáról szóló szerződés
módosításáról” szóló 67/2021. (IX.30.) Kt. határozathoz
HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÓ OKIRATA
amely létrejött egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhelye:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester
adóigazgatási azonosító száma:
15732468-2-15
bankszámlaszáma:
11744144-15404761
cégjegyzékszáma:
732462
mint használatba adó, (továbbiakban: Használatba adó) másrészről
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
elnevezés rövidítése:
TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.
székhelye:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Dr. Groncsák Andrea ügyvezető
cégjegyzékszám:
15-09-063127,
(továbbiakban: TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.), mint Használatba Vevő (továbbiakban:
Használatba vevő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel a 67/2021. (IX.30.)
Kt. számú határozat alapján:
ELŐZMÉNY:
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni
ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával arról döntött, hogy a
közfoglalkoztatással összefüggő feladatok teljes egészében átadásra kerülnek a TIVA-SZOLG
Nonprofit Kft. részére. A döntéssel Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint használatba adó, a
tulajdonában álló, közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó
vagyontárgyakat a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft., mint használatba vevő részére 2017. május 01.
napjától használatba adta.
A Képviselő-testület a 70/2017. (III.30.) Kt. sz. határozat 4. mellékleteként elfogadott használat
jogának alapítására szóló szerződést a 124/2017.(V.25.) Kt. számú határozat 2. melléklete szerinti
tartalommal - a 2017. május 26-án kelt és hatályos módosító okirattal – módosította.
Ezt követően a használat jogának alapítására szóló szerződés a 147/2017. (VI.29.) Kt. számú
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal ismételten módosításra került, egyben a Képviselőtestület – figyelembe véve a fenti módosítást is – a szerződést egységes szerkezetbe foglalta, majd a
68/2020. PM. döntéssel módosította.
I. Szerződő felek fentiekre tekintettel a 147/2017. (VI.29.) Kt. számú határozattal jóváhagyott,
2017. június 30. napján kötött egységes szerkezetű használat jogának alapításáról szóló
szerződés III.1.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„III.1.1 A jelenleg, a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon:
a.) tiszavasvári külterület 044/1 hrsz alatti 4.1053 m2 nagyságú, szántó művelési ágú
ingatlanból a jelen szerződés 1. mellékletét képező helyszínrajzon sraffozással
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megjelölt – átadáskor a közmunka mezőgazdasági programelem megvalósítását szolgáló
- 7000 m2 nagyságú terület;
b.) tiszavasvári külterület 046/1 helyrajzi számú 27,8474 ha nagyságú szántó, rét
művelési ágú ingatlanból - a jelen szerződés 2. mellékletét képező helyszínrajzon
bekeretezve megjelölt - 6.6995 ha nagyságú rész, melyből 2,1598 ha rész energiafűzzel
telepített, a közmunka mezőgazdasági programelem megvalósítását szolgáló 0,2291 ha
fóliás növénytermesztésre, 3,7888 ha szántóföldi növénytermesztésre hasznosított
terület, valamint 0,5218 ha tervezett gyepmesteri telep,
c) tiszavasvári ½ hrsz. alatti, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. szám alatti
- „Városi Kincstár és Irodaház” – ingatlanból - a jelen szerződés 3. mellékletét képező
helyszínrajzon sraffozással megjelölt 1 db 16,99 m2 nagyságú szerverszoba, 1 db 10,12
m2 nagyságú iroda, 1 db 1,73 m2 nagyságú wc, 1 db 1,26 m2 nagyságú wc, a 3 db
helyiségből álló bruttó 116 m2 nagyságú melléképület, 1 db 26,01 nagyságú garázs, 1
db 25,571 m2 nagyságú garázs, 1 db bruttó 78,30 m2 nagyságú – „köztestületi
tűzoltóság” – garázs, 197,90 m2 nagyságú épület (volt polgárőrségi iroda)
d) a tiszavasvári 579/1 hrsz-ú 5422 m2 nagyságú, 579/2 hrsz-ú 200 m2 nagyságú,
579/3 hrsz-ú 2422 m2 nagyságú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Fecske közben
található (Bajcsy-Zs. utcáról nyíló) beépítetlen terület, művelési ágú ingatlanok.”
II. Felek rögzítik, hogy a használat jogának alapítására szóló szerződés jelen módosítással nem
érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
III.1. Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
III.2. Jelen szerződés a felek általi aláírással lép hatályba.
Tiszavasvári, 2021. ………………………..

Tiszavasvári Város Önkormányzat
képv.: Szőke Zoltán
polgármester
Használatba adó

TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.
képv.: Dr. Groncsák Andrea
ügyvezető
Használatba vevő
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Tárgy (17.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének
módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület
számára.
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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
68/2021. (IX.30) Kt. számú
határozata
(egyben a 16/2021. (IX.30.) számú alapítói határozatnak minősül)
a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
közszolgáltatási szerződésének módosításáról„ szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést
hozza:
I. Elfogadja a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Tiszavasvári
Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 15-09063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz., a továbbiakban Tiva-Szolg Nonprofit
Kft.), mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet között - közfoglalkoztatási,
valamint zöldfelület kezelési, városüzemeltetési, közutak karbantartására vonatkozásában - a
2017. december 1. napján létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását, jelen határozat 1.
melléklete szerinti - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - tartalommal.
II. A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztatom. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4)
bekezdés 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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1. melléklet „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról” szóló 68/2021. (IX.30.)
PM. határozathoz

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15 képviseli: Szőke Zoltán polgármester) - a
továbbiakban: önkormányzat -,
másrészről Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság (Cg.
15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz., képviseli: dr. Groncsák Andrea
ügyvezető) - továbbiakban: Tiva-Szolg Nonprofit Kft.továbbiakban együtt: Felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, Tiszavasvári Város Polgármestere
Képviselő-testületének „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról”
szóló 68/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozata (mely a 16/2021. számú alapítói határozatnak minősül)
alapján a követezők szerint:
Előzmények:
I. Felek „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás formájában biztosítása”
című 274/2017. (XI.30.) Kt. számú határozat alapján, 2017. december 3. napjától hatályos
közszolgáltatási szerződést kötöttek a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének biztosítására. A
közszolgáltatási szerződés több alkalommal módosításra került.
II. 2019. június 13. napjával a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. és a
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megszűntek, és egyesülés útján beolvadtak a
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. gazdasági társaságba, így 2019.
június 13. napjától a két beolvadó Kft. feladatai a Tiva-Szolg Kft. feladatai lettek. Ennek
megfelelően a közszolgáltatási szerződést aktualizálására, módosítására került sor, és „A TivaSzolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról” szóló 221/2019. (VI.26.) Kt. számú
határozattal egységes szerkezetben került elfogadásra. A szerződés 2019. június 13. napjától
2021. december 2. napjáig tartó határozott időtartamra jött létre. Ezt követően – az 59/2020.
(II.27.) Kt. számú határozattal, a 11/2020. (XII.17.) PM határozattal, a 48/2021. (II.25.) PM
határozattal, valamint a 109/2021. PM határozattal és a 161/2021. PM határozattal - elfogadott
szerződésmódosítások egységes szerkezetben kerültek elfogadásra.
I. A szerződés tárgya:
A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában áll.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § h) pontja alapján a törvényt nem kell
alkalmazni az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet (5. § (1) bekezdés c)
pontja: önkormányzat) olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját
szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak
stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek
meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó
árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont
szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.
A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelel a szerződő felek jelen megállapodása.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat, a jelen szerződés IV. pontjában részletezett
alábbi önkormányzati közfeladatok ellátására a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-t jelöli ki:
1. Közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás;
2. Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő
területeken és közterületeken;
3. Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok;
4. Közutak, hidak karbantartása;
5. Iskola-egészségügyi tevékenység;
6. Védőnői ellátás
7. Étkeztetés
8. Városi Piac üzemeltetése
9. Ifjúsági tábor üzemeltetése
10. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak
ellátása a költségvetési szervek által benyújtott éves karbantartási terv és a költségvetési
szervekkel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti igénybejelentések
figyelembe vételével.
11. Sportlétesítmények üzemeltetése
II. A szerződés időtartama:
Jelen szerződés a felek általi aláírás napjától 2021. december 2. napjáig tartó határozott időre
szól.
III. A szerződés célja:
A szerződésben vállalt kötelezettségek célja az önkormányzat – jelen szerződés I. és IV.
pontjában foglalt - közfeladatainak magas színvonalú ellátása, az önkormányzat érdekeinek,
valamint a szakmai követelményeknek, jogszabályi előírásoknak megfelelően, mely feladatokat
a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. folyamatosan és teljes körűen köteles végezni.
IV. A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. feladat-ellátási kötelezettsége:
IV.1. Közfoglalkoztatással összefüggő feladat-ellátási kötelezettségek különösen:
V.1.1. A közfoglalkoztatás összefüggő feladatellátás kiterjed az egyébként az önkormányzat
által a helyi közfoglalkoztatási kötelezettség keretében biztosítandó valamennyi
közfoglalkoztatási programra és közfoglalkoztatásra épülő mintaprogramra, hosszú távú
közmunkaprogramra. Valamennyi programelem az éves közmunkaprogramokban foglalt
tartalom szerint valósul meg.
IV.1.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. évente legkésőbb november 30. napjáig javaslatot kér az
önkormányzattól, önkormányzati intézményektől a következő évi közfoglalkoztatási programok
megtervezéséhez.
IV.1.3. Az aktuális változásokról, lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja az önkormányzatot.
IV.1.4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya által megjelölt időpontig elkészíti a tárgyévi közfoglalkoztatási
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programok tervezetét, melynek tartalmáról haladéktalanul tájékoztatja az önkormányzatot.
Gondoskodik a közfoglalkoztatási programok határidőben történő benyújtásáról.
Az év közben jelentkező közmunkaerő igény benyújtása esetén az önkormányzatot
haladéktalanul tájékoztatja. A közfoglalkoztatásra épülő mintaprogramok keretében az éves
közmunkaprogram hosszabbításának lehetősége esetén a szükséges intézkedéseket,
jognyilatkozatokat megteszi, önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja. A tájékoztatás
kiterjed a programok bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt feladatok egyes
tevékenységek paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a foglalkoztatottak
létszámára, dologi igényre, igényelt támogatás mértékére.
IV.1.5. Biztosítja az átadott közfeladatok hatékony, szakszerű végrehajtásának szervezeti és
személyi feltételeit, betartva az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményét.
IV.1.6. Köteles minden elvárhatót megtenni a közfoglalkoztatásban részt vevők munkaügyi
ügyintézése akadálymentes biztosítása, a határidők betartása, valamint a közfoglalkoztatottak
által végzett munkafolyamatok akadálymentes, terveknek, Szabolcs-Szatmár-Megyei
Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal kötött hatósági
szerződésnek megfelelő lebonyolítása érdekében.
IV.1.7. Feladata továbbá: Közfoglalkoztatási terv elkészítése, hatósági szerződések megkötése, a
közfoglalkoztatottak kiválasztása - együttműködve a polgármesteri hivatallal, önkormányzattal,
önkormányzati intézményekkel, és a munkaügyi központtal -, kiértesítése, felvétele, munkáltatói
jogkör gyakorlása, munkaügyi ügyintézése, munkaügyi iratok elkészítése (alkalmazási,
megszüntető irat, szabadság megállapítása stb.), közmunka irányítása és adminisztrációja, a
támogatás igénylése, elszámolása, munkabérek kifizetése, hatósági szerződésben foglaltak
megvalósítása. A közmunkaprogram szükség szerinti dologi eszközállományának beszerzése,
nyilvántartása, raktározása, őrzése, elszámolása. Munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése.
IV.1.8. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatottak által gondoskodik a közfoglalkoztatási
munkatervben, közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben szereplő feladatok
ellátásának teljesítéséről. A közfoglalkoztatottak által ellátandó munkafeladatok többek között: a
városi parkok folyamatos gondozása, a közterületek folyamatos tisztántartása, takarítása,
csatornatisztítás, belvízvédelmi munkálatokban közreműködés, kommunális feladatok ellátása,
mezőgazdasági munkavégzés. Ezen funkciókat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. saját dolgozóival,
ill. a közfoglalkoztatottak által látja el.
IV.1.9. A mintaprogram támogatás kedvezményezettje a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
IV.1.10. Gondoskodik a közmunkaprogram szükség szerinti dologi eszközállományának
szabályszerű beszerzéséről. Köteles a jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez
szükséges, önkormányzat által használatába adott, feladat-ellátáshoz beszerzett, ill. hatósági
szerződések mellékleteiben – a közmunkaprogramok kapcsán – tulajdonába került eszközök
üzemeltetését, karbantartását, fenntartását, rekonstrukcióját és fejlesztését biztosítani.
IV.1.11. Köteles a feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok, hatósági és szakmai előírások
megismerésére és maradéktalan alkalmazására, köteles megfelelni a rá vonatkozó
jogszabályoknak.
IV.1.12. Gondoskodik a feladatellátás keretében szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről,
ahhoz szükséges tervek megrendeléséről.
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IV.1.13.
Gondoskodik
a
közfoglalkoztatással,
a
közfoglalkoztatási
projekttel(tekkel)/programmal(mokkal) kapcsolatos havi elszámolások, pénzügyi, szakmai
beszámolók a támogatást nyújtó által (hatósági szerződésben) megjelölt határidőben történő
elkésztéséről.
IV.1.14. A közfoglalkoztatottak által gondoskodik a közfoglalkoztatási munkatervben,
közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben szereplő feladatok ellátásának teljesítéséről
az azokban megjelölt, előírt módon és feltételek szerint.
IV.2. Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő, közterületi
ingatlanokon (A közterületi kezelésben lévő közparkok, közterek, lakótelepi zöldfelületek
növényzetének, berendezési eszközeinek fenntartása, a terület tisztán tartása. A zöldterületek,
és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódó feladatok):
IV.2.1. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, parkfenntartási feladatok ellátása
keretében a parkokban, zöldterület felújítása, füvesítése, fák-, cserjék ültetése, cserjék
metszése, sövénynyírás, szükséges öntözési munkálatok elvégzése, zöldhulladék elszállítás.
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon, parkokban, tereken téli üzemeltetési időszakban a
hó eltakarítási munkálatok elvégzése, síkosság menetesítés. Terek, parkok tisztán tartása.
IV.2.2. Virágágyások egy- és kétnyári virágok ültetése.
IV.2.3. Utcai sorfák, parki fák, cserjék, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő fák, cserjék
növényvédelmi munkáinak elvégzése, kártevő-mentesítés.
IV.2.4. Csapadék elvezető csatornák, nyílt árkok, szivárgók, belvíz elvezetők tisztítása,
kaszálása, fű nyírása, parlagfű-mentesítés, zöldhulladék elszállítás.
IV.2.5. Utcai sorfa, fák fenntartása: balesetveszély fák gallyazása, kivágása, pótlása.
IV.2.6. Játszóterek építése, fenntartása, átalakítása, karbantartása és időszakos ellenőrzése.
IV.2.7. Játszótéri berendezések karbantartása.
IV.2.8. Városi közparkok, közterek, lakótelepi zöldfelületekre kihelyezett szemétgyűjtő
szelencék ürítése, szemét összegyűjtése.
IV.2.9. Szökőkút üzemeltetés, karbantartás.
IV.2.10. Köztéri szobrok lemosása, tisztántartása.
IV.3. Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok:
IV.3.1. Városi takarítás, az önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, parkolók,
buszmegállók tisztántartása.
IV.3.2. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanon tartandó ünnepi rendezvények előtti és
utáni takarítás.
IV.3.3. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegális szemétlerakatok
felszámolása.
IV.3.4. Illemhely üzemeltetés.
IV.3.5. Nemzeti ünnepeken zászlózás, kihelyezés, visszaszedés. Utcai és köztéri fénydekoráció,
épületdekoráció, díszkivilágítás, köztéri díszek kihelyezésében, leszerelésében közreműködés.
IV.3.6. Figyelemfelkeltő, veszélyre felhívó táblák kihelyezése, cseréje, pótlása.
IV.3.7. Városi köztéri szemétgyűjtő szelencék ürítése, szemét összegyűjtése. (kivéve III.2.8.
pont).
IV.4. Közutak, hidak karbantartása:
IV.4.1. Önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, parkolók, buszmegállók hó eltakarítási
munkálatai elvégzése, téli síkosság-mentesítés.
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IV.4.2. Közúti jelzőtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása.
IV.4.3. Önkormányzati utak karbantartási munkálatainak elvégzése, padka karbantartása,
padkázás.
IV.4.4. Földutak karbantartása.
IV.5. Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás különösen:
IV.5.1. Étkeztetés – intézményi gyermekétkeztetés biztosítása
IV.6. Egészségügyi feladatellátás körében ellátandó feladatok különösen:
IV.6.1. Egészségügyi alapellátások: A jogszabályban meghatározott – alábbi – kötelezően
működtetett és önként vállalt egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el:
IV.6.1.1. Vérvételi hely
IV.6.1.3. Védőnői szolgálat
IV.6.1.4. Iskola egészségügy
IV.6.1.5. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai: egyéb egészségügyi ellátás
IV. 7. Városi Piac és ifjúsági tábor üzemeltetése
IV. 8. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak ellátása
IV.8.1 A Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési
szervek által benyújtott éves karbantartási terv és az együttműködési megállapodásban
foglaltak szerinti igénybejelentések figyelembe vételével biztosítja – elsősorban saját
állományában lévő karbantartókkal - az intézmények által használt ingatlan és ingó
vagyontárgyak karbantartása, állagának megóvása körébe tartozó feladatok ellátását,
különösen:
 az intézmény által a feladatellátáshoz használt eszközök karbantartása;
 falak tisztasági festése, meszelése;
 nyílászárók festése;
 általános karbantartási munkák;
 kültéri játékok karbantartása, évenkénti festése;
 kerítés karbantartása (fakerítés, faburkolatok festése 3 évente);
 fa felépítmények karbantartása, festése 2 évente;
 homokozók évenkénti homokcseréje;
 az ingatlanon keletkező váratlan események elhárítása, szükség esetén szakmai segítség
bevonása;
 intézményen belüli és az intézményhez tartozó zöld felületek karbantartása.
A felmerülő karbantartási munkák ellátása a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. által meghatározott
ütemterv, és az egyes intézmények közötti együttműködési megállapodásban rögzített
feltételek szerint történik.
IV.8.2. A Tiva-Szolg Kft. feladatellátása nem terjed ki az alábbiakra:
 Mindazon munkálatok elvégzése, amelynek elvégzésére külön szerződése van az
intézménynek, vagy a fenntartónak melyről köteles tájékoztatni a Tiva-Szolg. Nonprofit
Kft-t.
Ezek közül különösen:
felvonó üzemeltetése, javítása, karbantartása
klíma javítása, karbantartása - napelem, napkollektor javítása, karbantartása
tűzvédelmi és vagyonvédelmi rendszerek javítása, karbantartása
informatikai, telekommunikációs eszközök karbantartása javítása
tűzoltó készülékek időszakos karbantartása
170

-

kazán(ok) időszakos karbantartása
 Intézményben található, közfeladat ellátást közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök
cseréjére, pótlása.

IV.9.1 Sportlétesítmények/ingatlanok üzemeltetése
Az üzemeltetés magában foglalja különösen a sportlétesítmények sportolásra alkalmas állapotának
biztosítását, Sportcsarnok, Sportpálya, Teniszpálya hasznosítására, reklámfelületek bérbeadására
irányuló tevékenység, rendszeres karbantartási, takarítási feladatok ellátása.
IV.9.2. A sportlétesítmények üzemeltetése az alábbi ingatlanok tekintetében áll fenn:
Városi Sportcsarnok, Salakpálya 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1-3.
Városi Sporttelep 4440 Tiszavasvári, Fehértói utca 2/b (2438 hrsz.) az ugyan ezen helyrajzi számon
található 40 m2 nagyságú önkormányzati bérlakás kivételével
Teniszpálya és streetball pálya 4440 Tiszavasvári, 2287/12. hrsz.
Teniszpálya 4440 Tiszavasvári, Wesselényi utca 1. sz.
V. A felek jogai és kötelezettségei különösen:
V.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a tervezésnél és az általa jelen szerződésben meghatározott
tevékenysége ellátása során kezelt eszközök üzemeltetésénél elsődlegesen hatékonysági, gazdasági,
takarékossági szempontok figyelembevételére köteles eljárni, de ez nem fenyegetheti a feladatként
ellátott kötelezettségek teljesítését.
V.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az Önkormányzattal együttműködve a feladatellátással érintett
tevékenység megkezdése előtt a működéshez szükséges engedélyeket beszerzi, a működés szakmai
feltételrendszerét biztosítja.
V.3. A vagyontárgyak biztosítása a Tiva-Szolg Kft. feladata.
V.4.A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. feladata a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő
munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatok kidolgozása, ezek betartása és betartatása,
illetve azok aktualizálása.
V.5. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés IV. pontjában
foglalt feladatokat az Önkormányzat érdekeinek, a helyi közszolgáltatás szakmai
követelményeinek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal folyamatosan és teljes körűen
végzi. E kötelezettsége elmulasztásából eredő a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. érdekkörében felmerülő
kárért teljes felelősséggel tartozik.
V.6.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat eseti kérésére a szerződéssel
érintett feladat-ellátási tevékenységéről írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót
készíteni.
V.6.3. Az önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles – a
Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését saját maga, vagy szakértő
bevonásával bármikor ellenőrizni.
V.6.4. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel
együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni,
így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a szerződésben vállalt
tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló
adatot és információt megadni.
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V.7. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles azonnal írásban jelenteni az Önkormányzatnak, ha
60 napon túli elismert tartozás állomány keletkezik,
ellene csőd, vagy felszámolási eljárás indul, illetve ha végelszámolási eljárás
megindításáról határoz,
az esedékes köztartozását nem tudja határidőre kifizetni,
az általa használt önkormányzati ingatlanvagyonban 10 %-nál nagyobb mértékű
csökkenésről szerez tudomást, vagy
a feladat ellátás folyamatossága bármilyen okból kifolyólag veszélybe kerül.
V.8. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. legkésőbb tárgyévet követő év április 30-ig köteles beszámolni
a jelen szerződés alapján végzett feladatellátásról, az éves teljesítésről, a feladatellátás
bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten köteles nyilvántartani. A Tiva-Szolg. Nonprofit
Kft éves beszámolója a közfoglalkoztatási programok tekintetében kiterjed a programok
bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt feladatok egyes tevékenységek
paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a foglalkoztatottak létszámára, dologi
igényre, igényelt támogatás mértékére, a végrehajtás eredményeire.
V.9. A szerződésben foglalt feladatellátással kapcsolatos minden szerződést, számlát,
bizonylatot és más okiratot 8 évig megőriz, s lehetővé teszi, hogy azokba betekinthessen.
VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez nyújtott működési támogatás:
VI.1. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. jelen szerződés IV.2.-IV.4. és IV. 6.
pontjaiban meghatározott feladatellátásához a működési kiadások fedezetére működési
támogatást biztosít, az alábbiak szerint:
A működési támogatás összege – jelen szerződés IV.2.-IV.4. és IV.6. pontjaiban meghatározott
feladatellátáshoz:
2021. január 1. napjától – 2021. december 31. napjáig: 86.436.985 – Ft, azaz nyolcvanhatmilliónégyszázharminchatezer-kilencszáznyolcvanöt forint.
Fenti összeg a Kft. működésének 2020. december 1. napjától 2021. november 30. napjáig
folytatott tevékenységét támogatja.
VI.1.1. A működési támogatási összeg megosztása:
 közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás:
 zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat
tulajdonában lévő területeken és közterületeken:
 Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok:
 Közutak, hidak karbantartása:

37.424.697 Ft
14.904.793 Ft
14.475.525 Ft
5.316.383 Ft

VI.2. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.6. pontjában
meghatározott - egészségügyi feladatellátásához a működési kiadások fedezetére 14.315.587
azaz tizennégymillió-háromszáztizenötezer-ötszáznyolcvanhét forint működési támogatást
biztosít, az alábbiak szerint:
Az átadott feladathoz tartozó teljesítmény volumen a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. –t illeti meg a
szerződés hatálya alatt. Az átadott egészségügyi feladathoz kapcsolódó finanszírozási
jogosultságot 2019. június 13. fordulónapra figyelemmel az engedélyező hatósággal egyeztetett
időponttal a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szerezte meg, így az általa lejelentett és elszámolható
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teljesítmények után járó díjat a NEAK a jogutód egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó
szabályok szerint a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére utalványozza.
Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződés hatálya alatti időszakra nézve – a 2019. június
13. fordulónapra figyelemmel az engedélyező hatósággal egyeztetett időponttal - hozzájárul
ahhoz, hogy a jelen szerződés szerinti egészségügyi feladatok ellátására nyújtott NEAK
finanszírozási összeg közvetlenül a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. bankszámláján kerüljön
jóváírásra.
VI.3. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.8. pontjában
meghatározott - önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak
ellátásához a működési kiadások fedezetére 22.972.175 Ft. azaz huszonkétmilliókilencszázhetvenkettőezer-egyszázhetvenöt forint működési támogatást biztosít. A működési
támogatás az egyes kormányzati funkciók között az alábbi megosztás szerint kerül könyvelésre:
VI.3.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
(Áig.)
2.787.150 Ft.
VI.3.2. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése (Köt.)
5.425.718 Ft.
VI.3.3. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Köt.)
1.857.375 Ft.
VI.3.4. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (Köt.)
2.236.932 Ft.
VI.3.5. Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása (Önv.)
3.467.663 Ft.
VI.3.6. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Önv.)
5.578.817 Ft.
VI.3.7. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Önv.)
1.206.813 Ft.
VI.3.8. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (Köt.)
411.707 Ft.
VI.4. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.9.1. és IV.9.2.
pontjaiban meghatározott – sportlétesítmények üzemeltetése feladat ellátásához a működési
kiadások fedezetére 10.664.415 Ft. azaz tízmillió-hatszázhatvannégyezer-négyszáztizenöt forint
működési támogatást biztosít.
VI.5. Jelen szerződésben meghatározott
finanszírozásának közös szabályai:

feladatok

Önkormányzat

által

történő

VI.5.1. Tiszavasvári Város Önkormányzata tárgyévi költségvetési rendelete hatályba lépéséig
a tárgyévet megelőző év december 1. napjától felmerülő költségeket az átmeneti gazdálkodás
alapján finanszírozza.
Az Önkormányzat az éves költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a Tiva-Szolg
Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges működési támogatást. A működési támogatás
tárgyévi tényleges összegét az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. Amennyiben
a tárgyévi költségvetés ettől eltérő összegű támogatást tartalmaz, akkor annak figyelembe
vételével jelen szerződést módosítani kell.
VI.5.2. A működési támogatást utólag – a VI.4. pontban foglalt támogatás 2021. július hónapra
eső arányos részének kivételével - a tárgyhónapot követő 6. napjáig, havonta egyenlő
részletekben utalja át az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. alábbi pénzforgalmi
számlaszámára: 68700016-10131501-00000000. Amennyiben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
feladatellátásához szükséges, úgy a költségvetésben szereplő összeg keretén belül, a Tiva-Szolg
Nonprofit Kft. indokolt írásbeli kérésére Önkormányzat gondoskodik a havi részleten felüli
összeg utalásáról.
VI.5.3. A VI.4. pontban meghatározott működési támogatás 2021. július hónapra eső arányos
részét az Önkormányzat 2021. július 6. napjáig utalja át a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. alábbi
pénzforgalmi számlaszámára: 68700016-10131501-00000000.
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VI.5.4. A működési támogatás összege az általános forgalmi adóra is fedezetet biztosít. A TivaSzolg Nonprofit Kft-nek a működési támogatást tárgyévben kell felhasználnia, kivéve a
munkabért és az ahhoz kapcsolódó közterheket, a támogatás erre fordítandó részét a tárgyévet
követő év első hónap huszadik napjáig kell felhasználnia. A fel nem használt támogatási
összeget legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg köteles visszautalni az Önkormányzat
11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a jelen szerződés
megszegésével kapcsolatban a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-vel szemben felmerülő igényeit, ezen
szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti.
VI.5.5. Az Áht. 50/A §-ában foglaltak alapján a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vállalja, hogy
valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, Tiszavasvári Város Önkormányzata javára szóló
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot ad a pénzügyi
fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra
való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
VI.5.6. A szakmai és pénzügyi beszámoló elmulasztása, illetve határidőn túli benyújtása esetén,
a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a támogatási összeget maradéktalanul visszautalja az Önkormányzat
11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.
VII. Közreműködő igénybevétele:
VII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a feladat ellátása során jogosult arra, hogy a közszolgáltatási
kötelezettsége teljesítése érdekében egy vagy több közreműködőt vegyen igénybe, különösen,
ha ez által a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul. A
közreműködővel kötött szerződés nem lehet ellentétes a jelen szerződésben foglaltakkal.
Az általa igénybe vett közreműködők tevékenységéért felelősséggel tartozik. A közreműködők
igénybevétele nem növelheti a működési támogatás összegét.
VII.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közreműködőt a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek
megfelelően, illetve a közbeszerzési értékhatár alatt olyan eljárással köteles kiválasztani, amely
lehetővé teszi azon közreműködő kiválasztását, aki a szolgáltatásokat a legkisebb költséggel
képes nyújtani, megfelelő minőségben. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. kijelenti, hogy rendelkezik
érvényes közbeszerzési szabályzattal.
VII.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga
teljesített volna.
VIII. Ellenőrzés:
VIII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat eseti kérésére a szerződéssel érintett
feladatellátásról írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót készíteni.
VIII.2. Az önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles – a
Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését bármikor ellenőrizni.
VIII.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel
együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni,
így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a szerződésben vállalt
tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló
adatot és információt megadni.
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IX. Szerződés felmondása:
IX.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem lehet
felmondani.
IX.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel
megszüntethető.
IX.3.1. A szerződés megszűntethető 3 hónapos rendkívüli felmondással. Az Önkormányzat a
szerződést rendkívüli felmondással az alábbi esetekben mondhatja fel:
a) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan
megsértette, különösen, ha valamely közfeladatot az Önkormányzat ismételt írásbeli felhívása
ellenére nem lát el megfelelően.
b) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági
előírásokat súlyosan megsértette.
IX.3.2. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Tiva Szolg
Nonprofit Kft. ellen jogerősen felszámolási eljárás indult.
IX.3.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a szerződést 3 hónapos rendkívüli felmondással abban az
esetben mondhatja fel, ha az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott közfeladatok
ellátásához szükséges működési támogatást nem tudja biztosítani és ezzel lehetetlenné teszi a
Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ez irányú további működését.

X. Egyebek:
X.1. Felek megállapítják, hogy a közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás tekintetében
Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. között jogutódlás áll fenn.
X.2 Felek megállapítják, hogy az alábbi feladatok, mint a jogelőd gazdasági társaságok
(Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tiszavasvári Város
Közétkeztetési Nonprofit Kft.) feladatai – a Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság Cg.15-09063127/131 számú végzése értelmében – jogutódlás következtében 2019. június 13. napjával a
Tiva-Szolg Nonprofit Kft. jelen szerződésben rögzített feladatai lettek:
iskola-egészségügyi tevékenység, védőnői ellátás, étkeztetés, ifjúsági tábor, Városi piac
üzemeltetése.
X.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.
X.4.1. Jelen szerződés 2021. szeptember 30. napján lép hatályba.
X.4.2. Jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik az 59/2020. (II.27.) Kt.
számú, a 11/2020. (XII.17.) PM számú, a 48/2021. (II.25.) PM számú, valamint a 109/2021. PM, és
a 161/2021. PM számú határozatokkal elfogadott szerződések.
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X.5. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Tiszavasvári, 2021. szeptember 30.

…………………………………
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
dr. Groncsák Andrea
ügyvezető

Tárgy (18.np.):
Előadó:
Témafelelős:

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

Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
működésével kapcsolatos eljárásról szóló tájékoztatóról
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület
számára.
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
Úgy gondolja, hogy egy nehéz döntés előtt állnak. Amint meglesznek az alternatívák, előtte még
egyeztetni szükséges majd ebben a témában.
Szőke Zoltán polgármester:
Aggodalomra nincs ok, vízszolgáltatás lesz Tiszavasváriban.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
69/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata
Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. működésével kapcsolatos
eljárásról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. működésével kapcsolatos eljárásról” szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja és tudomásul veszi a HBVSZ Zrt. részére megküldött, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO/10083-2/2020. ügyiratszámú határozatában a Hajdúkerületi
és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. vonatkozásában lefolytatott átfogó ellenőrzés során feltárt
jogsértések orvoslására kért tájékoztató levelet, mely a határozat 1. mellékletét képezi.
2. Elfogadja és tudomásul veszi a HBVSZ Társulás elnöke részére megküldött Debreceni Vízmű
Zrt. által előkészített üzemeltetési tervezet és közszolgáltatási szerződés tervezetekkel
kapcsolatban, valamint a Zrt. jövőjével kapcsolatban elküldött levelet, mely a határozat 2.
mellékletét képezi.
3. Elfogadja és tudomásul veszi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a
nyilatkozattételre adott határidő meghosszabbítása iránti levelet és a szolgáltatói engedély
visszavonásának következményeiről tájékoztatást kérő levelet, a határozat 3. melléklete szerinti
tartalommal.
4. Elfogadja és tudomásul veszi a HBVSZ Tárulás elnökének írt levelet a jogszerű működés
lehetséges alternatíváiról, mely a határozat 4. mellékletét képezi.
5.

Felkéri

a

polgármestert,

hogy

a

MEKH

szolgáltatói

engedély

visszavonásának

következményeivel kapcsolatos válaszleveléről és az eljárással kapcsolatos újabb információkról
tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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69/2021. (IX.30.) Kt. számú határozat 1.sz. melléklete
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69/2021. (IX.30.) Kt. számú határozat 2. sz. melléklet
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69/2021. (IX.30.) Kt. számú határozat 3. sz. melléklete
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69/2021. (IX.30.) Kt. számú határozat 4. sz. melléklete
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Tárgy (19.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola,
Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári
Tagintézménye 2020/2021. tanévben végzett szakmai tevékenységéről
szóló beszámolóról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

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:
Elmondta, hogy véleménye szerint óriási munkával hozzák ki a gyerekekből azt a tudást, azt a
képességet, amivel nem rendelkeznek akkor, mikor belépnek az iskolába. Emellett nagyon sok
pályázaton vesznek részt, ami köztudott, hogy óriási papírmunka, és hosszú-hosszú folyamat. A
Magiszter iskola egy nagyon nehéz feladatot lát el Tiszavasváriban, ami nagyon nagy szakmai tudást
igényel.
Balázsi Csilla képviselő:
Nagy örömét fejezte ki, hogy olyan gyerekek fognak kikerülni az iskolarendszerből, akik már
középiskolába is eltudnak kerülni, és szakmát tudnak majd megszerezni. Más területeken is sikereket
érnek el, és egy nagy meglepetéssel szolgált számára a szeptemberi felnőtt képző évnyitón a gyerekek
műsora, aminek hatalmas sikere volt. Bízik benne, hogy lesz még ilyenre alkalom, hogy így láthatják
majd ezeket a gyerekeket.
Ráduly Zsolt alpolgármester:
Hozzáfűzte, hogy meghívták a gyerekeket a Belügyminisztériumba is, az UNIO-s Roma
Konferanciának a gála estjére fellépni.
Szőke Zoltán polgármester:
Nagyon jó látni azt, hogy ezek a gyerekek közösségben gondolkodnak, olyan módon illeszkednek be a
társadalomba, hogy nagyon sokan meglepődtek, hogy a gyerekek egy művészeti produkciót előadtak,
emellett gyönyörűen beszélnek és részei a társadalomnak.
Tóth Gábor Magiszter Alapítvány intézményvezetője:
Megköszönte az elismerő szavakat. Minden elismerése a kollégáké, akik itt dolgoznak. Elismerte, és
megköszönte munkájukat. Ebben az évben bővítették a nevelő-oktató munkának egy olyan
szegmensét, amellett bevették alapfokú művészeti oktatást is ténylegesen, és három művészeti
területen foglalkoznak a gyerekekkel. Úgy gondolja, hogy a Magiszter iskolának igazán nagy jövője
van. Bízik a további jó együttműködésben.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
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A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2021. (IX. 30.) Kt. számú
határozata
Beszámoló a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2020/2021. tanévben végzett szakmai
tevékenységéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magiszter Óvoda, Általános Iskola,
Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye
2020/2021. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1.

A Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2020/2021. 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 (20.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2020/2021-es
nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2021/2022-es
nevelési év előkészületeiről szóló beszámolóról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

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:
Szőke Zoltán polgármester:
Úgy gondolja, hogy köszönet illeti az óvoda pedagógusoknak és minden dolgozónak munkáját,
hiszen megnehezítette a COVID helyzet az életüket, nap mint nap kellett olyan körülményekkel
szembesülni, ami újabb és újabb feladatokat rótt rájuk, de sikerrel vették az akadályokat az
önkormányzattal együttműködve. Fejlesztések, támogatások vonatkozásában szintén fontos, hiszen
olyan fejlesztések indultak el, felújítások az óvodák vonatkozásában, amik hosszú évek óta nem
voltak. A játszóterek sem voltak felülvizsgálva, és ezeket a problémákat is orvosolni kellett.
Természetesen civil felajánlások is segítették ezt a munkát. Kiemelte a Minimanó Óvodát, ahol
hamarosan egy átadó ünnepségen vehet részt a Képviselő-testület.
Ráduly Zsolt alpolgármester:
Amit tudni kell az óvodai intézményről, hogy a telephelyeiken különböző képességű és különböző
helyzetű gyerekeket nevelnek. Az iskolába érkező gyerekek rendelkeznek azokkal a képességekkel,
amiket egy adott korosztályú gyereknek rendelkezni kell.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2021. (IX. 30.) Kt. számú
határozata
Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2020/2021-es nevelési év működéséről,
szakmai tevékenységéről, a 2021/2022-es nevelési év előkészületeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2020/2021-es nevelési év működéséről,
szakmai tevékenységéről, a 2021/2022-es nevelési év előkészületeiről szóló szakmai
beszámolóját megtárgyalta és elfogadja, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
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2.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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1. melléklet a 71/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozathoz

BESZÁMOLÓ
a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
OM: 033140
2020/2021 nevelési év működéséről,
szakmai tevékenységéről,
a 2021/2022 nevelési év előkészületeiről

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

Moravszki Zsoltné
intézményvezető

2021. szeptember 20.
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„A korai nevelés a legfontosabb,
amit az ember gyerekként lát,
az segíti egész életében, hogy jó felé orientálódjék”.
( Brunszvik Teréz )

I. Beszámoló a 2020/2021 nevelési év működéséről ( 2020.09.01-2021.08.31.)
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
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- 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
- a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény ÉKA Pedagógiai Programja
- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
- az intézmény Házirendje
- az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzók
- 2020-2021. 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
Koronavírus megjelenésével kapcsolatos rendeletek, határozatok, melyek az óvodai életet
befolyásolták:
2020.10.27. - 2020. évi CIV. törvény a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok
megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról*
2020.11.10. - A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet A pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól
https://kormany.hu/hirek/megszuletett-a-miniszteri-hatarozat-a-kozepfoku-iskolakban-szerdatoleletbelepo-digitalis-munkarendrol
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/2020osz/12_2020_EMMI_hatarozat_k
ronikus_beteg_pedagogusok_vedelmerol.pdf
2020.11.19.- A Kormány 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi és az
egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet
végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók
SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi
ellátással összefüggő egyes kérdésekről
2020.11.19. - https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/pedmin_online_formaban
A járványügyi helyzet alakulásának figyelembevételével a Kormány a pedagógusminősítések online
lebonyolítása mellett döntött.
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A járvány elleni védekezés hatékonyabbá tétele érdekében a pedagógusminősítési eljárások
lebonyolítása 2020. november 23-át követően online módon történik. Az online minősítési eljárások
szervezésének, lebonyolításának speciális szabályait az emberi erőforrások miniszterének
közleménye és annak mellékletei tartalmazzák.(link)
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/2021_pedagogiai_szakmai_e
llenorzesek_halasztasa/
2020.12.02. - A Kormány 552/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete az egyes veszélyhelyzeti
kormányrendeletek módosításáról
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/tajekoztato_tesztelesrol/
2021.01.29. - A Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet során kiadott egyes kormányrendeletek újbóli hatálybalépése, illetve
alkalmazhatósága
2021.02.22. - 2021. évi I. Tv. A koronavírus járvány elleni védekezésről
A Kormány 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelete
a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések
hatályának meghosszabbításáról - A 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzés
veszélyhelyzeti szabályairól1 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222663.419748,
vagyis a pedagógusok minősítés online formában történő lebonyolítása május 23-ig
meghosszabbodik.
2021.03.05. - 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról
1. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések
11. § (1) A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény)
tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
(2) Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.
2021.03.06. - A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes
szigorítása idején a gyermekfelügyeletről
2021.03.06. - Tájékoztató az óvodákban, általános iskolákban veszélyhelyzet idején biztosított
gyermekfelügyeletről , Az Emberi Erőforrások Minisztere 18/2021. (III.06.) EMMI határozata
2021.03.26. - A köznevelési intézmények dolgozóinak oltása EMMI levél
2021.03.27- 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának
első fokozatáról m ( 2. A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal
történő védőoltás első dózisa beadásához kapcsolódó rendelkezések)
2021.03.27. - Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben és
a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt
rendkívüli szünet megszüntetésről
2021.03.27.- A Kormány 146/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletnek a
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köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban
foglalkoztatottak koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatos módosításáról
2021.04.09. - A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi
vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes
köznevelést érintő eltérő szabályokról
2021.04.15. - A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben, a
szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és
az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről
2021.04.26.- 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának
harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket
szabályozó kormányrendeletek módosításáról * ( hatálytalan 2021. 05.03-tól)
Helyzetelemzés
A vezetői éves beszámoló alapja az aktuális nevelési év pedagógiai munkaterve és az intézmény
belső elvárásrendszere.
A 2020-2021-s nevelési év sokféle változást és feladatot hozott minden napi megszokott életünkbe.
A koronavírus járvány

újra nehézségek elé állított minket az új nevelési évben , bár sajnos

tapasztalatunk volt már benne.
2020. szeptemberben újra Intézkedési tervet kellett készíteni a járvány miatt, melyet év közben
többször is módosítani

kellett a járványveszély súlyossága , a rendeletekben megjelenő

kiegészítések miatt.
A koronavírus járvány sajnos nem kímélte az óvodát sem, 2020. októbertől 2021. márciusig szinte
mindig volt olyan munkatárs vagy gyermek, aki fertőzött volt. Többször szükség volt EMMI
engedélyre ideiglenes csoportbezárás vagy óvodabezárás miatt. A fertőzött dolgozók munkából való
kiesése némely esetben elérte vagy meg is haladta az egy hónapot. Az ő helyettesítésük a többi
munkatársra rótt nagy terhet, miközben igyekeztünk elkerülni a csoportok keveredését és Fenntartói
utasításra az óvodabezárást.
A 100%-os táppénz igényeket benyújtottuk, még nem érkezett eddig senkinek sem meg a
kiegészítés. Folyamatosan nyitva voltak óvodáink, csökkent gyermekeklétszámmal működtünk,
melyről napi szinten kellett jelentést küldenünk az Oktatási Hivatalnak, a Fenntartónak valamint a
fertőzöttségről is. Kötelezővé vált a testhőmérséklet mérése, melyhez biztosítottak hőmérőket is.
Minden hónapban fertőtlenítőszereket -

kéz - és felületfertőtlenítő szereket -

kaptunk a

Kormányhivataltól a napi többszöri fertőtlenítéshez hozzájárulva .
A Kormány általi decemberi kampányszerű teszteléseben a dolgozók nagy része részt vett, bár
ekkorra már többségében már át is estünk a betegségen. A szűrés során több csoportban szűrtek ki
pozitív dolgozót, emiatt karanténba került több csoport gyermeke és dolgozója is.
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2021. 03.08-tól a Kormány rendkívüli szünetet rendelt el ügyelet tartásával 2021. 04.19-ig.
Óvodáinkban zömében éltek a szülők ezzel a lehetőséggel, a feljárás kb. 25%-os volt. 2021.04.19től vissza állt a jelenléti munkarend minden oktatási-nevelési intézményben, de még sok szülő élt a
felmentés lehetőségével.
A Kormány 2021.03.26-i ülésén döntött, hogy a köznevelési imntézményekben a jelenléti
munkarend szerinti nevelés-oktatás csak azt követően egy héttel indulhat, ha Magyarországon a
beoltottak száma eléri a 2,5 milliót. Egyúttal döntöttek arról is, hogy a korábban már regisztrált
pedagógusok soron kívül megkapják az oltást,még a jelenléti munkarend megkezdése előtt, melyre
utólagosan is lehetett jelentkezni. Ebben a kampányoltásban az intézmény dolgozóinak 65%a vett
részt, a 35%ban voltak akik épp betegek voltak vagy nemrég estek át a betegségen, és még nem
kaphattak oltást, illetve voltak akik már megkapták az oltást. Testileg, lelkileg nehéz időszakon
vagyunk túl mindannyian.
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 látta el 2007. július 01.- 2021.06.30-ig, 2021.07.01.-től jogutód
költségvetési szervként

beolvadásos különválás útján történő egyesítéssel a Tiszavasvári

Polgármesteri Hivatal látja el az Intézmény gazdasági és munkaügyi feladataink ügyintézését, az
operatív gazdálkodás bonyolítását.
Tiszavasvári Város Polgármestere 52/2021. határozatával döntött az önkormányzati fenntartásban
lévő költségvetési szervek karbantartási feladatainak ellátásáról, ez alapján 2021.április 1 napjától a
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft (Tiva-Szolg Kft) , mint
önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezeten belül biztosítja a karbantartási feladatok ellátást.
Az intézményben 1 fő gondnok karbantartó engedélyezett álláshelyet megszüntette és a TIVA
Szolg. Kft-be lett átirányítva.
Az óvodában a napi háromszori étkezést ( tízórai, ebéd, uzsonna ) 2019. június 12-től a TIVASzolg. Nonprofit Kft. biztosítja a gyermekek, dolgozók számára.
A 2020/2021 nevelési évben intézményünk négy telephelyen 15 óvodai csoporttal, 355 férőhellyel
működött a fenntartó határozata alapján.
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Óvodánkénti megoszlásban:
Óvoda
neve

Férőhely / Működő csoportok
fő
száma

2020.10.01.statisztikai 2021.05.31. a beírt
adatok alapján
gyermekek száma / fő
gyermekek száma / fő

Fülemüle
Zöld
Óvoda

140

6

141

141

Minimanó 90
Óvoda

4

89

90

Varázsceru 75
za Óvoda

3

72

73

Lurkókuckó
Óvoda

2

49

48

50

Összesen: 355
15
351
352
Engedélyezett csoportok száma a 2020/2021. nevelési évben: 15
Átlaglétszám : 23 fő
A gyermekek létszámában nagy változás a nevelési év végére nem történt.
ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK, MELYEK MEGALAPOZZÁK A 2020-2021 ÉVES
MUNKATERV ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A
BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉT
Ssz A nevelési/fejlesztési folyamat
.
alapadatai

Mutató
2020.10.01.

Mutató
2021.05.31

Mutató várható
2021.09.01.

100

105

105

0

0

0

Gyermeklétszám adatok
-

A 2020. szeptember 1-től új
felvételt nyert gyermekek
száma

-

Elutasított gyermekek létszáma

-

Összesen beírt gyermekek
száma 2020. szeptember 1-én

351

352

334

-

Nemzetiségi nevelésben részt
vevő gyermekek száma

0

0

0

-

Sajátos nevelési igényű
gyermekek száma

4

6

4

-

HH gyermekek száma

15

17

11

-

HHH gyermekek száma

80

87

75

-

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
gyermekek száma

121

137

120

-

Olyan családban élő gyermekek

142

129

140

225

Ssz A nevelési/fejlesztési folyamat
.
alapadatai
száma, amelyben a szülő
nyilatkozata alapján az egy főre
jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg a nettó
minimálbér 130 százalékát

Mutató
2020.10.01.

Mutató
2021.05.31

Mutató várható
2021.09.01.

-

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

46

43

40

-

Tartósan beteg gyermek

13

13

9

-

Olyan család amelyben
tartósan beteg, vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek

5

6

3

-

A nevelésbe vett gyermekek
száma

1

1

1

-

Anyaotthonban lakó
gyermekek száma

0

0

0

-

Gyermekét egyedül nevelő
szülő

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

27

27

alapellátásos
-

gondozásban

részesülő család
védelembe vétel keretein belüli

-

gondozásban részesülő család

8

8

-

Félnapos óvodás gyermekek
száma

0

0

0

-

Speciális étrendet igénylő
gyermekek száma

9

8

5

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

1/20

1/20

1/25

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

-

-

-

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

3/77

3/77

1/23

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

11/254

11/255

13/286

Létszámadatok

-

-

2021.09.01-től tankötelessé
váló gyermekek száma

157

110

145

-

Az előző nevelési évben iskolai
tanulmányait meg nem kezdő

71

47

40
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Ssz A nevelési/fejlesztési folyamat
.
alapadatai
(óvodában maradt) gyermekek
száma

Mutató
2020.10.01.

Mutató
2021.05.31

Mutató várható
2021.09.01.

8

8

8

5/5/15

5/5/15

5/5/15

Szervezési adatok
-

Szakmai munkaközösségek
száma

-

Nyílt ünnepek, hagyományok,
nyílt napok száma nevelési
évenként csoportonként

-

Tervezett szülői értekezletek
száma

5

5

5

Óvodai szintű:

1

1

1

Csoport szintű:

4

4

4

-

Nevelés nélküli munkanapok
szám nevelési évenként

5

5

5

-

Tervezett gyermekprogramok
száma nevelési évenként
óvodánként átlagosan

20

1

20

-

Tervezett felnőtt programok
száma nevelési évenként

5

1

5

Felnőtt létszám adatok
-

Pedagógusok száma

31

31

31

-

Pedagógiai munkát segítők
száma

21

21

21

-

Egyéb alkalmazottak száma

2

1

1

-

Továbbképzésben résztvevők
száma (beiskolázási tervhez
kapcsolódóan)

0

0

1

-

Pedagógus önértékeléssel
érintettek száma(összesen)

17

27

29

-

Tanfelügyeleti ellenőrzésben
résztvevők száma(összesen)

0

0

0

-

Minősítő vizsgán résztvevő
pedagógusok száma(összesen)

1

1

0

-

Minősítési eljárásban résztvevő
pedagógusok száma(összesen)

21

22

23
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Személyi feltételek / Humán erőforrás
Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01. : 54 fő, 2021.04.01.- től 53 fő.
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-2021.03.31-ig
1 fő intézményvezető
54 fő

Összesen:

53 fő.

2021.04.01-től

A személyi feltételek a 15 csoport működéséhez megfelelőek.
Jelenleg 2 fő óvodapedagógus tartósan távol lévő ( veszélyeztetett terhes mindkettő) ,
helyettesítésükre sikerült pályázati kiírás útján óvodapedagógust felvenni.
A nevelő-oktató munkát 1 fő szociálpedagógus végzettséggel rendelkező gyermekvédelmi felelős,
1 fő óvodatitkár és 2021.03.31-ig 1 fő gondnok is segíti.
Óvodapedagógusaink valamennyien felsőfokú végzettségűek, másik felsőfokú diplomával 6 fő,
szakvizsgával 15 fő rendelkezik:

Végzettség

Minimanó
Óvoda(8)

Lurkó Kuckó
Óvoda(4)

Fülemüle Zöld
Óvoda ( 14 )

Varázsceruza
Óvoda (6)

GYAKORNOK

-

1

-

-

PED.I.

3

1

7

1

PED.II.

4

-

8

4

Mesterfokozat

1

2

1

1

óvodapedagógus
oklevél

8

5

17

6

tanító oklevél

-

-

-

1

Tanár ( magyar
nyelv és irodalom
szak)

-

-

-

1

Szociálpedagógus
oklevél

-

-

2

-

gyógypedagógus
oklevél

-

-

2

-

1

2

-

közoktatás vezetői
szakvizsga
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Differenciáló és
fejlesztő
pedagógus
szakvizsga

2

1

3

Játék és szabadidő 1
pedagógia
pedagógus
szakvizsga

-

1

Környezeti nevelő pedagógus
szakvizsga

-

1

Gyermektáncoktat ó pedagógus
szakvizsga

-

Szakvizsgázott
gyógypedagógus
Szociális
szakvizsga –
gyermekvédelmi
szakellátás

1

1
1

-

Alapfokú B1 angol

1

A1 szóbeli angol

1

-

Középfokú B2
komplex
nyelvvizsga angol

3

Középfokú B2
komplex
nyelvvizsga német

2

Felsőfokú C1
komplex
nyelvvizsga német

1

Középfokú B2
komplex
nyelvvizsga
eszperantó

1

1

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
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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.
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
intézményvezetésre a humán erőforrás fejlesztése, pótlása terén nagy felelősség és feladat hárul.
Intézményünk évek óta elkötelezett a pedagógusképzés támogatásban. Évente több óvodapedagógus
hallgató is itt tölti szakmai gyakorlatát óvodáinkban ( jelenleg 4 fő, akik közül 2 fő a TEOI
alkalmazottai) . Együttműködési megállapodás keretében dajka és pedagógiai asszisztens képzésben
résztvevőket is támogatunk gyakorlati kötelezettségük teljesítésében. Ezt a gyakorlati lehetőséget a
veszélyhelyzet idején a szabályok betartása mellett is biztosítottuk a hallgatóknak.
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.
A 2021. évi PED.II. pedagógusminősítési eljárásra (melyre 2020-ben kell jelentkezni) 1 fő
óvodapedagógus jelentkezett, neki 2021. októberérbn lesz a minősítése.
1 fő Gyakornok óvodapedagógus sikeres minősítő vizsgát tett.
1 fő Pedagógus II. óvodapedagógus Mesterpedagógus minősítési eljárása sikeresen végződött
2020. 09.-ben, őket 2021.01.01-től átsoroltuk megfelelő kategóriába.
Tanfelügyeleti eljárásra nem került sor az intézményben.
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 2020/2021. nevelési évben:
- 1 fő óvodatitkár közalkalmazotti jogviszonya 2020. 12.30. napjával nyugdíjba vonulás miatt
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megszűnt, az álláshely betöltésre került.
- Jelenleg 2 fő óvodapedagógus tartósan távol lévő( GYES-en mindkettő) , helyettesítésükre
pályázati kiírás útján sikerült 2 fő óvodapedagógust felvennünk.
Továbbképzési terv megvalósulása 2020/2021 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 2020. és 2021. 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 tapasztalataikról, átadják tudásukat.
Az Intézmény rendelkezik 5 évre szóló Továbbképzési programmal( 2018-2023) azonban 5 éven
belül a pedagógusok nagy része nyugdíjba vonul, vagy védett korban van vagy védett korba lép (
kötelező továbbképzés alól mentesül, aki 55 évet betölti), így a tervet minden évben új dolgozó
belépése és nyugdíjba vonulás miatt módosítani szükséges. A Továbbképzési programunkban
foglaltaknak megfelelően pedagógusaink 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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Közfoglalkoztatás:

A 2020-2021-es nevelési évben a T. E.O.I. -ben közfoglalkoztatás keretében résztvevők
számának alakulása:
2020.03.01-2021.02.28.
és

5 fő dajka - 8 óra
1 fő gyógypedagógiai asszisztens – 8 óra

2021.03.01- 2022.02.28.

1 fő gyermekkísérő – 8 óra
2 fő karbantartó - 8 óra
1 fő kertész – 8 óra
2021.08.15-től 4 fő dajka

A férfi karbantartó hiányát megérezzük. Különösen mióta nincs az intézményben gondnok, aki
irányította a munkavégzésüket, sajnos nem tudnak , nem képesek önálló munakvégzésre, írányítani
kell őket. A gondnok karbantaró hiánya plusz feladatot ad az intézményvezetésnek a hiányzó
munkák, karbantartási feladatok feltárása, szervezése és bonyolítása során.
A 2 fő közfoglkoztatott férfi karbantartó sokat

betegeskedik, az egyikük térdműtét előtt álló

személy , így az az 1 fő karbantartó valamint a kertész

és a gyermekkísérő segít be az

udvarrendezésbe.
Óvodánkban a szakképzett közfoglalkoztatottak (dajkák, pedagógiai asszisztens) hosszútávon
történő alkalmazásával biztosítani tudtuk az állandóságot, a humánerőforrás esetleges hiányának
ideiglenes pótlását.
Tárgyi feltételek - Fejlesztések, felújítások:
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
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,
2020-ban a Fenntartó két pályázatot is nyert a Minimanó óvoda korszereűsítésére, felújítására ,
2020 nyarán a villamoshálózat, kazáncsere és részlegesen ablakcsere valósult meg az elnyert
összegből, pályázati forrásból . Nagyobb beruházás vette kezdetét 2021. márciusától .
A Varázsceruza Óvoda felújítására is sor kerül 2022.- ben ugyancsak pályázatból.
Udvari

játékaink

nagymértékben

természetes
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anyagokból

készültek,

tartalmas

mozgástevékenységhez nyújtanak lehetőséget,. 2020. októberében megtörtént a z udvari játélkok
felülvizsgálata, melyet 2021. tavaszán követett a játékok előírás szerinti karbantartása , javítása,
melyet a Fenntartó szervezett meg.
Ezeknek a játékoknak a karbantartására folyamatosan szükség van, ezt igyekszünk megszervezni.
Új udvari játék lett telepítve a Lurkó Kuckó óvoda udvarán, egy Fenntartói támogatásból egy pedig
szülői hozzájárulásból. A telepítéseket a TIVA Szolg Kft , mint karbantraásért felelős szervezet
végezte.
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).
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.
A tárgyi feltételek javítására irányuló pályázati lehetőségek kihasználásában számítunk a fenntartó
segítségére, hiszen ezek a pályázatok önerős és fenntartói beadáshoz kötöttek.
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2021. évi költségvetésében karbantartásra, kisebb
javításra, felújításra előzetes igényfelmérés alapján ( éves költésvetés egyeztetés alkalmával) lett
betervezve, mely összeg át lett irányítva 2021. 04. 01-től a TIVA Szolg Kft-nek.
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, illetve 2021.07.01-től a Tiszavasvári
Polgármesteri Hivatal látja el.
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
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gazdálkodással kapcsolatos célok és feladatok eredményes megvalósításához szem előtt tartom a
fenntartói elvárásokat, döntéseket, törekszem a költséghatékony működtetésre.

 Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2020/2021
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 beállítódásának figyelembe vételével, s az alapprogram megtartásával.
Referencia intézményi „ jó gyakorlatainkat” is a kiemelt feladatok alapján készítettük el. Az EFOP3.1.5-16-2016-00001A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekt
befejeződött, fenntartási időszakba lépett.
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 álláshelyet a betöltetlenség miatt a
Fenntartó visszavonta és önmagában egy ember nem is elég erre a feladatra.
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2020/2021 nevelési évben az SNI gyermekek száma a Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézményben

4

fő,

akiknek

ellátását

megbízási

szerződéssel

foglalkoztatott

utazó

gyógypedagógusokkal, összesen 3 fővel tudtuk megoldani, heti 44 órában egyéni és csoportos
formában.
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.
Ezeket a pandémia miatt azonban az idén nem tudtuk megszervezni.
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,
rendszeresek a szülői értekezletek, jó gyakorlata van a családi napnak. Ezek a családi napok, közös
játszó napok is elnmaradtak az idén.
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. 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.
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A 2020/2021 nevelési évben az éves munkatervben meghatározottak szerint kiemelt
pedagógiai feladataink a következőek voltak:
- GYERMEK EGÉSZSÉGÉNEK, BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS
FELADATOK - A gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a gyermek teljes körű
egészségfejlesztése
- A mozgás fejlesztő funkciója – a mozgás mint az egészségfejlesztés egyik területe, lehetősége
-A tanköteles korú gyermekek iskolai életre való felkészítése, differenciálás, egyéni képességek
szerinti fejlesztés tervezése,
- A fenntarthatóságra nevelés , a környezettudatos magatartásformálás és az egészséges életmód
alapozása, alakítása a játékon keresztül
- A tehetség ígéretes gyermekek felismerése, fejlődésük elősegítése és támogatása
- Pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása az éves önértékelési terv alapján, az önértékelésen
alapuló önfejlesztési tervek megvalósítása
- Bázisintézményi program működtetése
- EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása című projekt fenntartási ideje
- A COVID19 okán esetlegesen bevezetésre kerülő ÓVODÁN KÍVÜLI ÓVODAI NEVELÉS
(Home Office) során a PP alapelveivel, cél és feladatrendszerével koherens pedagógiai gyakorlat
megvalósítása.
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.
Intézményi szintű hagyományos rendezvényeink zöme 2020-2021 nevelési évben elmaradtak.
Online valósult meg a Városi mesemondó verseny is.
Június első hetét az óvoda gyermekei és dolgozói a Tivaszolg Nonprofit Kft. által üzemeltetett
Gólyahír Gyermek és Ifjúsági táborban töltötték, melynek nagyon örültek a gyerelkkek, hiszen ez a
programunk az elmúlt nevelési évben jogszabályi előírás alapján nem valósulhatott meg.
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 az idén két óvodánk volt nyitva felváltva, szükség szerint 2-3 - 4 -5-6
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csoportban várják a gyerekeket óvodapedagógusaink. 109 gyerek igényelt nyári ügyeletet.
Az óvodák nagytakarítását is ekkor kell beosztani és elvégezni.
Nyári ügyeletet ellátó óvodák a 2020-2021. nevelési évben:
2021.06.21.-2020.07.30 - Fülemüle Zöld Óvoda
2020.08.02.-2020.08.27 - Lurkó-kuckó Óvoda
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.
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
237

számára a gyermekek nevelésének jobbítása érdekében.
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 . A járványhelyzet miatt ezek a megbeszélések és a munkaközösségek
programjai zömében elmaradtak.
2020/2021 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.
A 275/2019.(XI.21) Kormány rendelet módosította az óvodába járással és a tankötelezettséggel
kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeleteket. Így a beiskolázással kapcsolatos
óvodapedagógusi és vezetői feladatok jelentősen módosultak az eddigiekhez képest.
A korábbi gyakorlattól eltérően a gyermek további egy évi óvodai nevelésben való részvételét
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kizárólag a szülő kezdeményezheti az aktuális év január 1-január 15 között az Oktatási Hivatal felé
a honlapjukon erre a célra létrehozott felületen és online formában.
A beiskolázás mutatói az alábbiak szerint alakultak:
2021.05.31. létszám: 352fő
Tanköteles korú : 157 fő
Iskolába megy 2021.09.01-én : 110 fő / ebből 5 fő SNI
Tanköteles korú óvodában maradt gyermek:47 fő/ebből 1fő SNI
Óvodában marad: 242 fő
2021.08.31-én elköltözött 4 fő
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 2020-2021. nevelési évben 7 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. 2021.08.31-el lezárult az 5 éves
pedagógus önértékelési ciklus, melyben az intézmény minden pedagógusa részt vett, teljesítette
kötelezettségét.
Külső ellenőrzés:
A Magyar Államkincstár a 2021 évre vonatkozóan a Helyi önkormányzat és az általa irányított
költségvetési szervek szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzését bonyolítja.
A belső ellenőrzés megvalósulása:
Az ellenőrzést végző szerv, személy megnevezése:
Az ellenőrzést Tiszavasvári Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával szerződéses
jogviszonyban lévő belső ellenőr folytatja le
Az ellenőrzött szerv megnevezése:
 Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Az ellenőrzés tárgya:
Az Intézmény telephelyein a karbantartási tevékenység (épületek, zöldterületek, berendezések,
udvari játékok stb.) személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek vizsgálata, a feladatok tervezésének,
végrehajtásának megvalósítása
Az ellenőrzés típusa: Teljesítményértékelési ellenőrzés
Az ellenőrzés elrendelője:
Az ellenőrzés Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tervének
megfelelően kerül lefolytatásra
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Az ellenőrzés nem tárt fel súlyos hibákat, a javaslatokra intézkedési tervet készítettem, melyet
eljuttattam az ellenőrzést végzőnek és a Fenntartónak.

III. A 2021/2022-as nevelési év előkészítése
A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-Testülete
Tiszavasvári

Egyesített

Óvodai

Intézményben

Kt. számú

indítandó

meghatározásáról a 2021/2022-as nevelési évre vonatkozóan

óvodai

határozata a
csoportok

számának

15 óvodai csoport indítását

engedélyezte.
Gyermeklétszám 2021.09.01-től:
Óvoda / Óvodai csoport
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál út

Gyermeklétszám ( fő) /férőhely
92 / 90

Napsugár csoport / 20
Pillangó csoport / 25
Katica 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

23(1 fő SNI 2 főnek)
23
21
25
45/ 50
22
23
136 /140
21
23
23
25
26
18 ( 1 fő SNI 3 főnek )

Varázsceruza Óvoda, Gombás A. út
Gomba csoport / 25
Süni csoport
/ 25
Margarétacsoport / 25

61/75
20
19(1 fő SNI 2 főnek )
22 (1 fő SNI 2 főnek)

Összesen: 15 csoport

334 (339) / 355

Átlaglétszám: 23 fő/ SNI-vel számolt átlaglétszám: 23 fő
Csoportok száma: 15
SNI- Sajátos Nevelési Igényű gyermekek, akik a Megyei Szakértői Bizottság vizsgálata alapján
3 gyerekként számítanak a létszámba= 1 fő
2 gyerekként számítanak a létszámba= 3 fő
összesen 4 fő.
A 2021/2022. nevelési évre óvodába jelentkező gyermekek száma : 107 fő
-2 fő SNI gyermeknek Megyei Szakértői Bizottság felülvizsgálata után lesz döntés.
-A jelentkező gyerekek közül elköltözött 1 fő .
-A jelentkező gyerekek közül átiratkozott a Magiszterbe: 3 fő
-2 fő gyermek a 2022/2023 nevelési évre vettünk előjegyzésbe, mivel nem töltötték be augusztus
31-ig a 3 évüket, így nem kötelező az óvodai ellátásuk.
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-1 fő visszavonta jelentkezését ,mert nem volt óvodaköteles.
- Az óvodában maradó gyerekek közül 2021.09.01 előtt 5 fő elköltözött
-Az óvodában maradó gyerekek közül 2021. 09.01. után 1 fő elköltözött
Ténylegesen felvételt nyert: 98 fő gyermek
Óvodában marad: 236 fő /4 fő 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.
Jövőbe tekintő gondolataink között mindenképpen szerepelnie kell eddigi értékeink megőrzésének,
a hagyományaink ápolásának, sajátosságaink megóvásának és a fejlődés-fejlesztés 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.
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, 2021.09.01.
Moravszki Zsoltné
intézményvezető
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1.számú melléklet
Éves értékelések telephelyenként
A Lurkó-kuckó-Óvoda 2020/2012-es nevelési évének értékelése
A 2020/2021-es nevelési évben óvodánkban 48 gyerek ellátását és fejlesztését biztosítottuk, két
vegyes életkorú gyermekcsoportban. 4 óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens (egyiküknek az
Oktatási Hivatal a munkáltatója), 2 dajka dolgozott nap, mint nap, lelkesedéssel és gyerekszeretettel
Közfoglalkoztatott dolgozónk 2 fő volt,1 kisegítő dajka, 1 kertész-karbantartó. A biztonságos,
balesetmentes környezet megteremtését 2021. márciusáig 1 fő gondnok is segítette, aki a
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény mind a 4 telephelyén szükség szerint és a szezonális
munkáknak megfelelően tevékenykedett. Éves munkánkat az Érzelmi Kötődésen Alapuló Óvodai
nevelési program alapján összeállított Éves Munkatervnek és az abban meghatározott kiemelt
feladatoknak megfelelően végeztük, 25 százalékban kiegészítve a Kompetencia Alapú Óvodai
Nevelés Programcsomaggal, illetve a 2018 ősze óta működő. EFOP 3.1.5 Tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények támogatása elnevezésű pályázatunk aktuális feladataival és
célkitűzéseivel. A nevelési év során egy fiatal gyakornok óvodapedagógus kollégánk minősítő
vizsgát tett, így elérte a Pedagógus I. fokozatot . Egy pedagógiai asszisztens kollégánk
óvodapedagógus diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen, melyet megelőzően kötelező gyakorlati
idejét is óvodánkban töltötte.
Minden dolgozó igyekezett gyermekközpontú szemlélettel végezi munkáját. A gyerekek egyéni
sajátosságainak és képességeinek maximális megismerésére törekedtünk, elvégeztük az 5 év fölötti
gyerekek képességmérését. Mindezek birtokában, differenciálás elve szerint elkészítettük az egyéni
fejlesztési terveket, melyet fejlesztési naplóba rögzítettünk és a szülőkkel is megismertettük. Nagy
gondot fordítottunk a tanköteles korú gyerekek iskolai életre való felkészítésére. A gyerekekkel
igényeiknek, szükségleteiknek, érdeklődésüknek, természetes kíváncsiságuknak megfelelően
foglalkoztunk. Élményszerű tevékenységeket szerveztünk számukra, törekedtünk arra, hogy
ismereteiket minél több változatos cselekvés közben szerezzék meg. Fokozott mozgásigényüket
érdekes eszközökkel és módszerekkel elégítettük ki, ezzel is hozzájárulva az egészséges életmódra
neveléshez. Előtérbe helyeztük a fenntarthatóságra nevelés területét is. Játékos formában
történeteken, meséken keresztül sajátították el a környezettudatos magatartás alapjait érezhették
meg annak fontosságát, Megismerkedhettek a "Zöld szíves" gyerekekkel. Újrahasznosított
anyagból játék és eszközkészítő versenyt hirdettünk a gyerekek és családtagjaik körében. amelyre
nagyon sokan beneveztek és sok hasznos, érdekes tárgyat készítettek. Elegendő időt, helyet és
eszközt biztosítottunk a gyermekek szabad játékához. az óvodapedagógusok felkészültek a
játéktámogató tevékenységre.
SNI gyerek az idén nem járt óvodánkba.
Szakmai munkák hatékonysága érdekében szoros együttműködésre törekedtünk a Pedagógiai
Szakszolgálattal, ahol sajnos nagy a szakember hiány. Gyermekeink 30 %-a logopédiai fejlesztést
igényelne, Sajnos ilyen jellegű segítséget csak egy, nagyon súlyos beszédszervi problémával küzdő
gyerek tudott heti rendszerességgel igénybe venni. 2021 májusában a következő nevelési évre
vonatkozó szűrővizsgálatokat végzett a fejlesztő pedagógus, és egy logopédus team.
A pandémiás helyzet sok tekintetben hátrányosan befolyásolta hétköznapjainkat. Október végétől,
november utolsó harmadáig a dolgozók megbetegedései és a kötelező karanténban töltött napok
miatt fellépő dolgozói létszámhiány eredményeképpen nagyon nehéz volt megszervezni a gyerekek
fogadását, ellátását, annak ellenére is, hogy a szülők megbetegedéseiből eredően a gyerekek is
többet hiányoztak.
Ünnepségeinket: Mikulás-várás, Adventi készülődés, Karácsony, Farsang, zárt óvodai
környezetben tartottuk. A járványügyi helyzet miatt elmaradt a szokásos SZK által szervezett
Jótékonysági Est, az EFOP3.1.5 pályázathoz kapcsolódó Gyermekközösségi nap, egyik csoport
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kirándulása. Az édesanyákat és a nagymamákat online térben köszöntöttük. A hagyományos Mese
Mondó Délelőttöt, személyes találkozások mellőzésével tartottuk meg. Elmaradt a színes, sok külső
szereplővel fűszerezett Gyermeknap, melyet az óvodapedagógusok kedves mesedramatizálással,
vidám versenyjátékokkal, tortás köszöntéssel igyekeztek pótolni. A leendő iskolás gyermekeink
búcsúztatása korlátozott létszámú meghívott vendég jelenlétében történt. Négy gyerek sikeresen
részt vett az Én városom rajpályázaton. A Katica csoport autóbuszos kirándulással zárta az évet.
2021. márc. 08-tól, ápr. 07-ig a kormány rendelete alapján a járványügyi helyzet miatt csak az
ügyeletet igénylő gyerekek járhattak óvodába. Az ügyeleti elfoglaltság mellett a dolgozók egyéb
más feladatot is elvégeztek (pl. 2 óvodapedagógus önértlékelési folyamata, szertár- és játéktár
rendezés, eszközök készítése egyéni fejlesztő foglalkozásokhoz, dekoráció készítés.
Az iskolával, a védőnővel, a Találkozások Házával, a másik három tagintézménnyel a ritka
találkozások ellenére is sikerült az internet és a telefon segítségével fenntartani a jó kapcsolatot,
kicserélni a szükséges információkat
Jól vizsgáztak az óvodapedagógusok által működtetett facebook zárt csoportok, amelyen keresztül
könnyen és gyorsan áramlottak a hasznos tudnivalók.
A gyerekek egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatok is az éves kiemelt
feladataink között szerepeltek. Ennek teljes körű megvalósítása sajnos rajtunk kívül álló okok miatt
sokat sérült. Miután márc.1 után nem dolgozott az intézményben saját gondnok, akadozott a
nagyobb karbantartói feladatok ellátása. Késett a fűnyírás, elhúzódó játéktelepítés miatt a gyerekek
már több, mint 3 hónapja nem tudják használni az udvarunk közel fele részét, így az új játékot sem.
Összességében elmondhatjuk, hogy szokatlan, de sikeres nevelési évet zártunk. 2021
szeptemberében, 22 gyerek megkezdi iskolai tanulmányait.
Összesen 36 gyereket mértünk.

50% alatti
értelmi képességek 4 gy

50-60%
5 gy

60-80%
8gy

80-100%
19 gy

anyanyelvi kép.

1 gy

14 gy

21 gy

testi-motoros kép. 2Gy

4 gy

6 gy

26 gy

írásmozgás koord. 20 gy

7 gy

6 gy

3 gy

-------

Cs. Nagy Balázsné
int. vez.helyettes
Tiszavasvári 2021. június 25.
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A MINIMANÓ ÓVODA 2020/2021 – ES NEVELŐ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
HELYZETELEMZÉS
Ebben a nevelési évben intézményünk négy csoportban 90 férőhelyen (2020. 10. 01. – én) 89
fővel kezdte meg a működést. A gyermekek csoportonkénti megoszlása a következő volt:
1) Bóbita csoport 2020. októberben 23 fő, melyből 1 gyermek SNI, - kevert specifikus
fejlődési zavarral lett felvéve, 2 főnek számított. 2021. májusban a létszám ugyan ennyi
volt.
Óvodapedagógusok: Bodnárné Varró Ilona, Opre Csabáné, O.H. által, az EFOP3.1.5.
pályázat keretén belül alkalmazott pedagógiai asszisztens: Dombrádi Anita, képzett dajka:
Tóth Lajosné. Kisegítő dajka: Oláh Tiborné.
2) Pillangó csoport 2021. októberben 23 fő volt, 2021. májusban a létszám ugyan ez.
Óvodapedagógusok: Gazdag Józsefné, Ferencziné Majoros Edit, képzett dajka: Kiss –
Becsy Szilvia.
3) Az Eszterlánc csoportban 2021. októberben 20 gyermek volt, 2021. májusban ugyan 21 fő
volt.
Óvodapedagógusok: Tóth Anikó, Dobsiné Fekete Judit. Pedagógiai asszisztens: Pál Tiborné.
Képzett dajka:Nyers Ferencné.
4) Napsugár csoport létszáma 2021. október 23 fő, 2021. májusban szintén 23 fő volt. SNI – s
gyermek száma 1 fő, mely 2 főnek számított, Down – szindrómás gyermek.
Óvodapedagógusok: Róka Lászlóné, Tóthné Nácsa Irén. Képzett dajka: Bódor Lászlóné.
Az SNI – s gyermekek fejlesztése az év folyamán:
5) Tamás Natália – kevert specifikus fejlődési zavar – fejlesztőpedagógiai egyéni
foglalkozásban részesült.
6) Balogh Antónia Alíz – Down – szindróma – fejlesztőpedagógiai egyéni fejlesztésben
részesült.
SZEMÉLYI FELTÉTELEINK
Intézményvezető - helyettes: 1 fő
Óvodapedagógus: 8 fő
Dajka: 4 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő + 1 fő EFOP 3.1.5 projekt keretében
Kisegítő dajka közmunka programban határozott időre: 1 fő
Karbantartó + gyermekkísérő közmunka programban határozott időre: 1 fő volt.
Óvodapedagógusaink valamennyien felsőfokú képzettségűek. Négy fő alapdiplomára épülő
szakoklevéllel, rendelkezik. Egy főnek Játék és szabadidő pedagógusi szakvizsgája, két főnek
Differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsgája van, egy fő Közoktatás vezetői
képesítéssel rendelkezik. Egy fő Mesterpedagógusi minősítést szerzett az előző év folyamán.
Pedagógiai asszisztenseink, és dajkáink mindannyian szakképzettek.
TÁRGYI FELTÉTELEK
Az E.O.I. pedagógiai munkatervében leírtak szerint az éves költségvetés részben fedezi a
működéshez szükséges feltételeket. Alapvető feladatunk az állagmegóvás és a takarékos
gazdálkodás volt.
A 2020. nyarán elkezdődött az óvoda felújításának első fázisa, melynek folytatását a 2021 - es
évre ütemezte az önkormányzat. Ehhez a helységeket fokozatosan adtuk át a munkálatok
megkezdése érdekében 2021. márciusától.
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A 2020/2021 – ES NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI VOLTAK:
1. A gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a gyermekek teljes körű
egészségfejlesztése.
2. A speciális kompetenciák fejlesztése.
3. A tanköteles korú gyermekek iskolai életre való felkészítése.
4. A fenntarthatóságra nevelés a környezettudatos magatartásformálás, és az egészséges
életmód alapozása, alakítása a játékon keresztül.
5. A tehetséges, ígéretes gyermekek felismerése, fejlődésük elősegítése és támogatása.
6. A pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása az éves önértékelési terv alapján az
önértékelésen alapuló önfejlesztő tervek elkészítése. A Minimanó Óvodában ebben a
nevelési évben Gazdag Józsefné, Ferencziné Majoros Edit, és Dobsiné Fekete Judit
óvodapedagógusok önértékelése történt meg.
7. A Bázisintézményi program működtetése.
8. Az EFOP 3. 1. 5-16-2016-00001 számú, „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények támogatása” című projekt fenntartása telephelyenként.
9. A COVID19 okán esetlegesen bevezetésre kerülő óvodán kívüli óvodai nevelés Home
Office során a PP alapelveivel, cél és feladatrendszerével koherens pedagógiai gyakorlat
megvalósítása.
Mindezen feladatok figyelembe vételével szerveztük és terveztük az éves nevelő munkánkat.
Az intézményvezetői ellenőrzések a munkatervben előírtak szerint megtörténtek. Általában
minden csoport, de az iskolába menő nagycsoport ebben az évben kiemelten foglalkozott a
gyermekek felzárkóztatásával, és a tehetséggondozással mindaddig, amíg erre lehetőségünk volt
a Covid19 miatt bevezetett veszélyhelyzetig.
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL
Langaméta: Opre Csabáné munkaközösség vezető, Tóthné Nácsa Irén, Tóth Anikó, Dobsiné
Fekete Judit, Bodnárné Varró Ilona.
Báb: Gazdag Józsefné.
Mérés munkaközösség: Róka Lászlóné.
Környezeti nevelés munkaközösség: Ferencziné Majoros Edit
Egészséges életmódra nevelés munkaközösség: Gazdag Józsefné, Tóth Anikó
MÉRÉSEK-ÉRTÉKELÉSEK
- A gyermekek mérése az intézmény által kidolgozott mérési rendszer szerint folyt ebben a
nevelési évben is. Év végén, az iskolába menő gyerekek felmérésének százalékos eredményeit
az intézményi értékelés céljára nem tudtuk megvalósítani a fennálló speciális helyzetünk miatt,
ugyanis óvodánkban a Kormány 111/2021.(III.6.) Kormányrendelete a védelmi intézkedések
ideiglenes szigorítása idején az óvodai intézményekben rendkívüli szünetet rendelt el.
Napközbeni ügyelet szerveződött a kormányrendeletnek megfelelően 2021. 03. – 04.19. – ig.
2021. április 19. - május 03. – ig a Minimanó Óvodában rendkívüli szünet lépett életbe, a
felújítási munkálatok megkezdése érdekében az óvoda kiürítésre került, a gyerekeket két óvodai
helyszínen fogadtuk 2021. május 3. – tól.
A 20/2012. EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló rendelet 51.&.(2) a – (2)164 értelmében a gyermek
távolmaradhat a foglalkozásokról, amennyiben a szülő írásbeli kérelmet nyújt be, és engedélyt
kapott a gyermek távolmaradására. Ennek értelmében ettől az időszaktól fogva a nyári ügyelet
idejéig összesen 9 gyermek látogatta a kijelölt óvodákat.
KAPCSOLATTARTÁSI TERÜLETEINK:
- Szülőkkel
- Szk. vezetőkkel
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Kabay János Általános Iskolai Egység iskoláival
Pedagógiai Szakszolgálattal
Egészségügyi ellátással, védőnői hálózattal,
Szociális Szolgáltató Központtal – Óvodai és iskolai szociális segítő Karalyosné Varga
Anikó
Városi Kincstárral
Tiszavasvári Városi Közétkeztetési Nonprofit Kft-vel
Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetekkel
EKIK intézményeivel

MINIMANÓ ÓVODA MEGVALÓSULT PROGRAMJAI - A PEDAGÓGIAI MUNKATERVBEN
MEGHATÁROZOTT FELADATOKAT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEINK VOLTAK:
2020. augusztus 28. Kiscsoportos tájékoztató szülői értekezlet.
2020. szeptember 22. Tűzriadó.
2020. október 1. Nevelőtestületi értekezlet az iskolába menő gyermekekkel kapcsolatban a
Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével közösen szervezve.
2020. október 20. szülői értekezlet az iskolaköteles gyermekek szülei számára az Operatív Törzs
által megszabott szabályok betartásával.
2020. december 4. Mikulás ünnepség.
2020. december 14. – 18. karácsonyi ünnepi hét.
2021. február 22. – 26. farsangoló hét.
AZ EKIK által hirdetett rajzpályázatokon való részvétel, a „30. éves a városunk” és a „Farsang”
címmel hirdetett pályázatokon, ahol a pályázó gyermekek munkáit ajándékokkal jutalmazták.
Sajnos, 2021. március 08. – tól vészhelyzet lett hirdetve a Korona – vírus járvány miatt, ezért két
óvodai helyszínen ügyeleti szinten működött tovább az óvodánk 2021. június 21. – ig. Az erre az
időszakra tervezett programok elmaradtak, a nyitás után is az Operatív Törzs által előírt szigorú
szabályok vonatkoztak az óvodai élet megszervezésére.
Az Óvodák által szervezett további programok a járványhelyzet miatt elmaradtak, illetve a
mesemondó verseny online lett megvalósítva.
Amíg az óvoda működött, a szokásos bábelőadások, zenés előadások a Minimanó Óvodában,
havonta egy alkalommal voltak megtartva.

Tiszavasvári, 2021. Június. 22.

Opre Csabáné
intézményvezető - helyettes
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A jövő gyermekeink kezében leledzik. Gyermekeink azonban a mi kezünkben vannak.
Will Berthold

A FÜLEMÜLE ZÖLD ÓVODA 2020-2021 NEVELÉSI ÉVÉNEK ÉRTÉKELÉSE
HELYZETELEMZÉS :
Férőhelyek száma

140

Beírt gyermekek száma 2020. szeptember/2021. június

141

Gyermekcsoportok száma

6

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

Összes
gyermeklétszám

HH

HHH

Vesz

Rgyvk

SNI

2019.09./2020.06
Fecske csop.

20

17

Fülemüle cs.

20

23

Sárgarigó cs.

25

27

2

4

Katica csop.

25

21

1

1

Pacsirta csop.

25

27

2

5

Cinege csop.

25

26

1

1
1

2

3

2

Fejlesztő foglalkozásra ebben a tanévben 18 gyerek járt. 2 fő a Cinege csoportból, 8 fő a Sárgarigó
csoportból, 7 fő a Pacsirta csoportból és 1 fő a Fecske csoportból.
Az SNI-s gyermek –előre meghatározott óraszámban- gyógypedagógiai fejlesztésben vett részt.
A Pedagógiai Szakszolgálatnál, logopédiai foglalkozás nem működött, csak a nagycsoportos
gyerekek logopédiai felmérésére került sor.
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Tartósbeteg gyermekek száma 6 fő.
A tanköteles korú gyerekek száma 56 fő. Ebből 38 fő kezdi meg tanulmányait 2021.
szeptemberében az általános iskola első évfolyamában.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

A nevelési év szeptemberében a hat csoportunkhoz biztosítva volt 12 óvodapedagógus és 6
szakképzett dajka. 12 óvodapedagógusunk közül hét szakvizsgával rendelkezett. Ebből 2 fő
gyermekével gyeden van. Helyettesítésükre - határozott időre- szakképzett óvdapedagógust sikerült
alkalmazni. 2020.december 31-én 1 fő óvodapedagógus -családi okok miatt-

kérte

munkaviszonyának megszüntetését. Az ő álláshelyét meghirdettük, melyet sikerült is betölteni. Ez
idő alatt pedagógiai asszisztens látta el a délutáni feladatokat.
A gyermeklétszámnak megfelelően óvodánk két fő pedagógiai asszisztenst foglalkoztat.
A 2020 /2021tanévben az előző évekhez hasonlóan 2 fő kisegítő dajka is dolgozik a Fülemüle Zöld
Óvodában.

TÁRGYI FELTÉTÉLEK:

Óvodánk épülete megszépült és az elmúlt négy-öt év alatt még otthonosabb, természet-közelibb lett.
Árnyas udvarunk 2 db kétszemélyes hintával és 1 db méreghintával bővült az előző évben, melyet a
Szülői Közösség báli pénzből biztosított a gyermekek számára. A csoportszobák felszereltsége a
szülők által vásárolt játékokkal, könyvekkel bővült.

FŐ FELADATUNK VOLT A 2020/2021 -AS NEVELÉSI ÉVBEN A MINŐSÉGI CÉLOK
TÜKRÉBEN:
1.

A gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a gyermek teljes körű

egészségfejlesztése. A mozgás fejlesztő funkciója – a mozgásmint az egészségfejlesztés egyik
területe, lehetősége
2. A tanköteles korú gyermekek iskolai életre való felkészítése, differenciálás, egyéni képességek
szerinti fejlesztés tervezése.
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3. A fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartásformálás és az egészséges életmód
alapozása, alakítása a játékon keresztül
4. A tehetség ígéretes gyermekek felismerése,fejlődésük elősegítése és támogatása
5. Pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása az éves önértékelési terv alapján, az
önértékelésen alapuló önfejlesztési tervek megvalósítása
6. Bázisintézményi program működtetése
7. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása című projekt fenntartási ideje
8. A COVID19 okán esetlegesen bevezetésre kerülő „ÓVODÁN KÍVÜLI ÓVODAI NEVELÉS”
(Home Office) során a PP alapelveivel, cél és feladatrendszerével koherens pedagógiai gyakorlat
megvalósítása.
Az idei évben a járványügyi helyzetre való tekintettel, még nagyobb gondot fordítottunk a
gyermekek egészségének védelmére. Igyekeztünk minél több gyümölcsöt, zöldséget biztosítani
számukra, melyhez a szülők nagyban hozzájárultak, valamint minél több időt töltöttünk a szabad
levegőn.
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.

„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. 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.
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EFOP-3.1.5 -16-00001 számú a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása
című project fenntartási idejének fenntartási idejének első évében elkészítettük a következő három
év munkatervét, ezen kívül projekt záró konferencián vettünk részt.
Az Oktatási Hivatal az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére újabb
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 további viselésére. Ennek
megfelelően 2020. őszén és 2021. tavaszán Bázisintézményi kötelezettségeinknek megfelelően
teljesítettük a vállalt feladatainkat. Sajnos a helyzet miatt mindkét esetben online formában tudtuk
megvalósítani.

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK:

-Vezetői munkaközösség: Moravszki Zsoltné munkaközösség vezető,
Lakatosné Bodnár Erika
- Képességmérés az óvodában: Miterkóné Dancs Éva munkaközösség vezető,
Lakatosné Bodnár Erika
Benyuszné Kovács Mária
Reznekné Szabó Szilvia
Dan- Megyeri Gabriella:
-Óvodai honlap: Kádár Gyuláné Oláh Irén
Laktosné Bodnár Erika
-Egészséges életmódra nevelés: Volosinovszki Éva
-Kompetencia alapú óvodai nevelés Leányvári Attiláné , Berencsi Judit
-Játék munkaközösség: Kádár Gyuláné Oláh Irén, Lakatosné Bodnár Erika,
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KAPCSOLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL:

-

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény óvodáival,

-

Szülőkkel,

-

SzK vezetőkkel,

-

Pedagógiai Szakszolgálattal,

-

Magiszter Alapítványi Óvodával,

-

Tiszavasvári Járási Hivatallal,

-

Tiszavasvári Kabay János Általános Iskolával,

-

Vasvári Pál Múzeummal,

-

Városi Könyvtárral,

-

Találkozások Házával,

-

Tiszavasvári Cseperedők Bölcsődével,

-

Városi Kincstárral,

-

Szociális Szolgáltató Központtal,

-

Tiszavasvári Városi Közétkeztetési Nonprofit Kft.

-

Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetekkel,

-

Családsegítőkkel, valamint a gyermekvédelmi intézet munkatársaival,

-

Védőnőkkel,

-

Református – görögkatolikus egyházzal.

Minden megjelölt intézménnyel maximálisan együtt tudtunk dolgozni. Sajnos a járványügyi
helyzet miatt több programunk nem valósulhatott meg.

ÉVES PROGRAMJAINK VOLTAK:

Megrendezésre került programjaink:
- Szülői értekezletek tartása az aktualitásnak megfelelően, (online)
- zenés műsorok, bábszínház szervezése a szülők igényei alapján, havonta egy alkalommal, (sajnos
csak részben valósulhatott meg)
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- adventi készülődés,
- Mikulás, (sajnos nem a megszokott módon)
- karácsonyi ünnepség az óvodában (külön csoportonként valósult meg)
- farsangoló hét csoportszinten 2021. februárjában,
- Vasvári Pál Múzeum foglakozásai- havi egyszeri kézműves foglalkozás, évszaknak,
hagyományoknak megfelelő közös tevékenység (járványügyi helyzet miatt nem valósult meg)
-Városi könyvtár rendezvényei, könyvtár-látogatás.( részben valósult meg)
- iskolába készülő gyermekek csoportonkénti elbúcsúztatása az óvoda udvarán
- mesemondó verseny online formában
- „Március 15-e” rajzpályázat,
- Anyák napja- online formában
- „A mi óvodánk” rajzpályázat. A kiállítás zárt térben nem történhetett meg, ezért a díjazottak képeit
az ablakokban helyeztük el, hogy megtekinthetőek legyenek.
- Erdei óvoda – jelentkezés alapján.
- Langaméta nap- dolgozóknak.
- Csoportonkénti kirándulások.

Az óvodai programok szervezésében és lebonyolításában a Szülői Szervezet tagjai sokat segítettek.
Munkájukat megköszöntük.

Elmaradt programjaink:
- nyílt napok szervezése csoportonként, tanítóknak, óvodapedagógusoknak,
munkaközösségeknek,szülőknek
-. Mozgás határok nélkül: sportverseny,
- Haj, tánc, tánc…gyermektánc találkozó,
- Madarak-fák napi játékos vetélkedő, az intézményünk nagycsoportos óvodásai számára,
- évzáró 05. 22. Találkozások Háza
- úszótanfolyam- nagycsoportos gyermekek számára,
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A tanév során a rendkívüli (pandémiás) helyzet miatt nem volt lehetőségünk annyira gazdag és
változatos élményt nyújtani, mint a korábbi években. Óvodánkban 2021. 03.08-tól rendkívüli
szüntet elrendelésére került sor. A rendkívüli szünet alatt óvodánk ügyeletet látott el. A gyermekek
létszáma az idő előre haladtával fokozatosan emelkedett. 2021. 04 19 -én került sor az óvoda újbóli
nyitására.
Tiszavasvári, 2021.07.02.
Lakatosné Bodnár Erika
intézményvezető helyettes
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A 2020/2021 nevelési év értékelése a Tiszavasvári E.O.I.
Varázsceruza Óvodában
HELYZETELEMZÉS:
Férőhelyek száma

75

Beírt gyermeklétszám

74

Csoportok száma

3

Gyermekek összetételének megoszlása csoportonként 2021. máj. 31.
Gyermeklétszám

HH

HHH

SNI

Süni csoport

23

4

5

1

Margaréta
csoport

26

3

5

1

Gomba csoport

25

1

5

0

Csoport neve

Induló létszám 2020.
szept. 1.

Év közben elment
gyermek

Év közben érkezett
gyermek

Össz. létszám 2021.
máj. 31.

73

0

1

74

Védelembe vett: 0 fő
SNI gyerek : 2 fő
Korcsoportját ismétli 9 gyerek
2021 szeptemberében első iskolaévét 27 gyermek kezdi meg
Fejlesztő foglalkozásra tanév elejétől 11 gyerek járt
Logopédiai foglalkozásra 2 gyerek járt rendszeresen, szülők által finanszírozott magánúton
SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Óvodánkban, a 3 csoportban a tanév kezdetekor 6 óvodapedagógus dolgozott, 3 szakképzett dajka,
1 pedagógiai asszisztens, 1 kisegítő dajka, 1 karbantartó, valamint az Oktatási Hivatal által
biztosított 1 pedagógiai asszisztens, akinek a szerződése 2021.jún. 30-án lejár, az önkormányzat
pedig nem foglalkoztatja tovább.
Pedagógusaink folyamatosan képzik magukat, az idei nevelési évben főként önképzés formájában.
Online továbbképzésen 1 fő vett részt. Az óvodai önértékelést 2 fő végezte el. A kialakult
veszélyhelyzet miatt a tervezett nyílt napok és hospitálások elmaradtak.
Boldog óvoda programban egy csoport vesz részt.
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TÁRGYI FELTÉTELEK
A nyári időszakban a Varázsceruza Óvodai Egyesület támogatásával új udvari játékot telepítettünk
le, mely megfelel a korszerű szabványoknak. A földmunkát a Tiva-Szolg Kft alkalmazottai végezték
el.
Az ősz folyamán felülvizsgálták valamennyi udvari játékunkat, a szabványi előírásoknak megfelelő
karban tartás részben elkészült, a festésük a beszámolóig nem készült el, a nem megfelelőeket
elbontották, elszállították. Szülői támogatás segítségével folyamatosan bővítettük csoportszobai
játékállományunkat.
Tavasszal pályázatot írtak ki nyílászárók cseréjére, valamint fűtéskorszerűsítésre, melyet az
önkormányzat megpályázott. Az eredményről jún. 30. után értesülünk. Felkészülünk a lehetséges
munkakezdésre.
FŐ FELADATAINK 2020/2021 NEVELÉSI ÉVBEN:
10. A gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a gyermek teljes körű
egészségfejlesztése. A mozgás fejlesztő funkciója – a mozgás, mint az egészségfejlesztés
egyik területe, lehetősége
11. A tanköteles korú gyermekek iskolai életre való felkészítése, differenciálás, egyéni
képességek szerinti fejlesztés tervezése
12. Fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartásformálás és az egészséges életmód
alapozása, alakítása a játékon keresztül
13. Tehetségígéretes gyermekek felismerése, fejlődésük elősegítése és támogatása
14. Pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása az éves önértékelési terv alapján, az
önértékelésen alapuló önfejlesztési tervek megvalósítása
15. Bázisintézményi program működtetése
16. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú”A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása” című projekt fenntartási ideje
17. A COVID-19 okán esetlegesen bevezetésre kerülő „Óvodán kívüli óvodai nevelés” (home
office) során a PP alapelveivel, cél és feladatrendszerével koherens pedagógiai gyakorlat
megvalósítása
FŐ FELADATAINK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE:
-

Az idei tanévben a fennálló járványügyi helyzet miatt is fokozottabb figyelmet fordítottunk
a gyermekek egészségének védelmére. A kezdetektől bemutattuk a helyes kézmosás módját,
az épületbe lépéskor a fertőtlenítés fontosságát. Folyamatosan napirenden tartottuk a
higiénés szabályokat ( tüsszentés, köhögés zsebkendőbe, felkarra, sűrűbb kézmosás). Külső
világ tevékeny megismerése foglalkozásokon is feldolgoztuk az egészséges életmódhoz
kapcsolódó témákat (orvosos, mentős 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,
szerepjátékok közben beszéltünk a megfelelő tisztálkodás, fogmosás, öltözködés, testápolás,
pihenés fontosságáról, ezek hiányának következményeiről.
A mindennapos testnevelések során lehetőleg udvari mozgásos játékokat, mozgásfejlesztő
tevékenységeket végeztünk, hangsúlyozva a szabad levegő edző hatását. Testnevelési
foglalkozásokon az egész szervezetet megmozgató, fejlesztő mozgásokat végeztünk.

-

Óvodánkban a tanulásszervezés kezdeményezés formájában történik, az önkéntességen
alapul. Ez lehetőséget ad az óvónőnek, hogy egyénre szabottan, foglalkozáson belül
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differenciáltan 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 a Nevelési tanácsadó által biztosított fejlesztő pedagógus 9 gyermekünkkel
foglalkozott egyénileg, valamint óraadó fejlesztő pedagógus egyénre szabottan is
fejlesztette 2 SNI-s gyermekünket, képességfejlesztő pedagógusok pedig kiemelten
foglalkoztak a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel. Az Oktatási Hivatal által
biztosított pedagógiai asszisztens szintén segített a felzárkóztatásban, integrálásban.
Logopédust nem tudtunk biztosítani, ezért a rászoruló szülők térítés ellenében fejleszthették
csak gyermeküket, hogy felkészülhessenek az iskolai életre (2 fő)
-

A környezettudatosságra nevelés célja olyan tudatformálás, mely megtanítja a gyermekeket
a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható fejlődés
lényegének megértésére. 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. Óvodánkba szelektíven gyűjtjük a papírt, valamint a műanyag
kupakokat, melyet a városban kihelyezett gyűjtőbe dobunk.

-

Az óvodáskorú gyermekeknél is megállapíthatók a tehetség-ígéretek, de mivel ezek nem
minden területen mutatkoznak meg, ezért minden gyermekre irányuló, szélesen alapozó,
megfelelő érzelmi-értelmi-erkölcsi fejlődést biztosítottunk. A kiemelkedő képességű és
felzárkóztatást igénylő gyermekekkel igyekeztünk játékidőben foglalkozni, fejleszteni az
erős oldalt, felzárkóztatni, kiegyenlíteni a gyenge területeket.

-

Az idei tanévben két kolléga végezte el az önértékelését, megírta fejlesztési tervét.

-

Bázisintézményi programba óvodánk is bekapcsolódott.

-

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása című projekt fenntartási idejének első évében elkészítettük a következő három
év munkatervét, valamint projekt záró online konferencián vettünk részt

-

A járvány miatt a tavaszi intézménybezárások idején óvodánk ügyeletet tartott, amit 10-15
fő igényelt rendszeresen. A többi szülővel óvodánk zárt csoportjában tartottuk a kapcsolatot,
megosztottuk az információkat, bekapcsoltuk őket a napi munkánkba.

KAPCSOLATTARTÁS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL
Egyesített Óvodai Intézmény óvodái
- nyílt napok látogatása – a kialakult veszélyhelyzet miatt nem valósult meg
- közös programok: sport verseny, Madarak, fák napja, tánctalálkozó szintén elmaradtak
Kabay J. iskolai egység - a kialakult veszélyhelyzet miatt elmaradt
- első osztályosok látogatása az óvodánkban
- leendő elsős tanító nénik látogatása, közös játék a nagycsoportos gyerekkel - a kialakult
veszélyhelyzet miatt elmaradt
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Varázsceruza Óvodai Egyesület
- jeles napok támogatása (Mikulás, karácsony, farsang)
Egészségügyi szakszolgálat
- havonta védőnői higiéniai ellenőrzés
Szociálpedagógus
- gyermekvédelmi feladatok ellátása
- tanácsadás
Találkozások Háza
- könyvtári foglalkozásokon való részvétel a nyári tábor ideje alatt
Református - görögkatolikus egyház
- rendszeres hitoktatás igény szerint
SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
2020. aug. 26.: A leendő kiscsoportosok szüleinek az óvoda bemutatása, az óvoda programjának,
házirendjének, heti- napirendjének ismertetése, a járványügyi távoltságtartás betartásával
A többi szülői értekezlet online módon, valamint szükség szerint egyéni beszélgetés alkalmával lett
megtartva:
- Tanévnyitó értekezlet, házirend ismertetése, aktualitások
- Téli hagyományaink, nagycsoportban tájékoztatás az iskolaérettségről, a megváltozott
jogszabályokról
- Tájékoztatás a képességmérésről, beiskolázásról, jótékonysági bálról, farsangi rendezvényünkről.
2020. márc. 8.-tól a kialakult járványhelyzet miatt intézményünk csak ügyeletet biztosított a
törvényi előírásoknak megfelelően. A pedagógusok ügyeletben a megszokott nevelési-oktatási
forma szerint foglalkoztak a feljáró gyermekekkel, valamint az otthon maradóknak online felületen,
zárt csoportban ajánlottak képességfejlesztő feladatokat, nevelési útmutatásokat, meséket, verseket,
mozgásos játékokat, stb.
RENDEZVÉNYEKEN, PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL
- Mikulás ünnepség szervezése SzK segítségével, minden csoport külön trtotta meg
- adventi készülődés – sütés csoportonként
- óvodai karácsonyi ünnepség csoportonként
- óvodai farsang, zártkörű, csoportonként
- „Március 15-e” – városi rajzpályázat
- óvodai mesemondó nap - részvétel jelentkezés alapján – zártkörűen tartva az óvodában
- városi mesemondó nap – két fő továbbjutóval, online módon
- „A mi óvodánk”- rajzpályázat
- ballagási ünnepség – járványügyi előírásoknak megfelelően
- erdei óvoda – jelentkezés alapján
- Langaméta nap alkalmazottaknak
A kialakult veszélyhelyzet miatt elmaradt rendezvények:
- „Játék határok nélkül” – sport nap szervezése, nagycsoportosok részvétele szüleikkel együtt
- „Nyitnikék tízpróbán” való részvétel Tiszadadán
- „Haj, tánc, tánc” – gyermektánc csoportunk részvétele
- családi nap – egész napos program gyerekeknek, anyák napi ünnepség, családi piknik
- Madarak fák napi játékos vetélkedő nagycsoportosaink részvételével
- csoport kirándulások
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- évzáró
A megvalósult 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.
Az elmaradt rendezvények pótolhatatlanok óvodásaink számára!
A vészhelyzet feloldása után intézményünk nyári ügyelet biztosít két tagóvodájában 6-5 hét, melyet
a szülők előzetes felmérés alapján vehetnek igénybe.
Tiszavasvári, 2021. 06. 20.
Zsoldos Istvánné
intézményvezető helyettes

2020-2021-es nevelési év
Mérés összesítő
Területek
50 % alatt

50-60 %

60-80%

80-100%

Értelmi
képességek

7

2

14

28

Anyanyelvi
képességek

1

3

8

39

Testi érettségmotoros
képességek

1

6

14

30

Írásmozgáskoordináció

21

8

18

14
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2.számú melléklet
ÉVES BESZÁMOLÓ A GYERMEKVÉDELMI MUNKÁRÓL
2020/21-es nevelési év

2020. szeptemberében 351 gyermek kezdte a nevelési évet, 15 csoportban.
A gyermekek óvodánkénti megoszlása / férőhely:
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál utca

89 / 90

4 csoport

Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység utca

49 / 50

2 csoport

141 / 140

6 csoport

72 / 75

3 csoport

Fülemüle Óvoda, Ifjúság utca
Varázsceruza Óvoda, Gombás A utca

A 351 óvodás gyermekből 15 gyermek hátrányos helyzetű, 80 óvodás gyermek halmozottan
hátrányos helyzetű.
2020. szeptember 01-től a 351 gyermek szülője nyilatkozott az étkezés igénybevételéről. Ebből a
351 gyermekből 329 gyermek igényelte a normatív kedvezményt, azaz az ingyenes étkezést.
Ebből - 121 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján
13 gyermek tartós betegség alapján
6 családban tartós beteget nevelnek
46 gyermek családja 3 vagy több gyermeket nevel
1 családban nevelésbe vétel alapján
142 gyermek családja jövedelme alapján veszi igénybe az ingyenes ellátást.
22 gyermek nem veszi igénybe a normatív kedvezményt. / 100% - ban téríti meg az
étkezést./
27 család alapellátásos gondozásban van.
8 család védelembe vétel keretein belüli gondozásban van.
111 gyermek él nagycsaládban.
4 fő SNI- ( 1 fő, kevert specifikus fejlődési zavar és egyéb pervazív felődési zavar, 1 fő kevert
specifikus fejlődési zavar, 1 fő enyhe mentális retardáció és down- szindróma, 1 fő nemmeghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar.
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2021. júniusban 352 gyermek jár az óvodába a 15 csoportban.
A gyermekek óvodánkénti megoszlása / férőhely:
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál utca

90 / 90

4 csoport

Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység utca

48 / 50

2 csoport

141 / 140

6 csoport

Fülemüle Óvoda, Ifjúság utca

Varázsceruza Óvoda, Gombás A utca 73 / 75

3 csoport

A 352 gyermekből 17 gyermek hátrányos helyzetű, 87 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.
A 352 gyermekből / mivel 1 gyermek szülője nem nyilatkozott / 351 gyermek részére kértek
étkezést.
Ebből: 137 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján
13 gyermek tartós betegség alapján,
6 család tartós beteget nevel,
1 családban nevelésbe vétel alapján,
43 gyermek családja 3 vagy több gyermeket nevel,
129 gyermek családja jövedeleme alapján veszi igénybe az ingyenes ellátást.
22 gyermek nem veszi igénybe a normatív kedvezményt. / 100% - ban téríti meg az étkezést./
1 gyermek szülője nem nyilatkozott. / 1

gyermek beiratkozott az óvodába, de sajnos a

vírushelyzetre való tekintettel / korona vírus /nem kezdte meg az óvodai ellátását. /
6 fő gyermek SNI-( 1 fő, kevert specifikus fejlődési zavar és egyéb pervazív felődési zavar, 1 fő
kevert specifikus fejlődési zavar, 1 fő enyhe mentális retardáció és down- szindróma, 1 fő nemmeghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar, 2 fő enyhe mentális retardáció.
A hatodik életévüket betöltött gyermekek közül a Megyei Szakértői Bizottság vizsgálata alapján 1
fő óvodában maradhat, illetve a Nkt. 45§ (2) alapján a szülők kérelmére, az Oktátási Hivatal
engedélyével, 47 gyermek maradhat óvodában a következő nevelési évre. 2021-2022-es nevelési év.
A 2021-22-es nevelési év szeptemberétől várhatóan megkezdi iskolai tanulmányait a Tiszavasvári
Egyesített Óvodai Intézményből 110 gyermek.
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2021. áprilisában a 19/2021.(III.10) EMMI határozata értelmében a szülők személyesen, előre
egyeztetett időpontban, a vírushelyzetre vonatkozó szabályok betartása mellett, illetve elektronikus
úton is beírathatták a gyermekeiket Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe.
2021.03.04.-én a fenntartótól megkaptuk az óvodaköteles gyermekek listáját.
A lista alapján összesen 163 gyermek óvodaköteles Tiszavasváriban.
Ebből a 163 gyermekből a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe 86 gyermek iratkozott be
2021.05.20.-ig Tudomásunk alapján a Magiszter Óvodába 54 gyermek iratkozott be. 23 gyermek
nem iratkozott be Tiszavasváriba.
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai intézménybe összesen 2021.06.11.-ig 102 gyermek iratkozott be
és kérte az óvodai nevelést a következő nevelési évre. A kijelölt időpontban / 2021.04.202021.04.23.-ig/ 85 gyermeket, a kijelölt időponton kívül 17 gyermeket íratottak be a szülők.
A 102 gyermek közül 8 gyermek még nem óvodaköteles, 2018 augusztus 31.-e után született.
Három gyermek más településről iratkozott be, mivel 2 gyermek a nyár folyamán Tiszavasváriba
költözik, egy gyermek pedig már itt is lakik. Számára a védőnő igazolta a körzetben lakás tényét.
Személyesen 88 gyermeket íratott be a szülő, interneten keresztül az óvoda email címére küldve a
jelentkezési lapokat és iratokat 14 szülő íratta be gyermekét az óvodába és kérte az óvodai ellátást.
A beiratkozott gyermekek óvodai felvételéről 2021.04.28.-án megtörtént a döntéshozatal.
A Fülemüle Zöld Óvodába 36 gyermek nyert felvételt.
A Minimanó Óvodába 17 gyermek nyert felvételt.
A Lurkó-kuckó Óvodába 17 gyermek nyert felvételt, ebből hárman átirányítással.
A Varázsceruza Óvodába 16 gyermek nyert felvételt.
2 gyermeket előjegyzésbe vettünk 2022-2023-as nevelési évre. Mivel nem töltik be a harmadik
életévüket 2021.12.31.-ig.-sem.
A gyermekek nem óvodakötelesek. Hivatkozva 2011. évi. CXC törvény a (2) bekezdésére. A
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától, / szeptember 01-től / legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy

a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
3 gyermek esetében, mivel sajátos nevelési igényűek a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
2021-ben készült Megyei Szakértői Bizottság Szakvéleményének kézhezvétele után tud érdemben
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dönteni óvodai felvételükről.
A döntéshozatal napja után beiratkozott 11 óvodaköteles gyermek is felvételt nyert.
7 gyermek a Minimanó óvodába. 2 gyermek a Varázsceruza óvodába, 1 gyermek a Lurkókuckó
óvodába.
1 szülő a gyermek felvételét követően, írásban tájékoztatta az óvodát, hogy mégsem kéri az óvodai
ellátást, mivel gyermeke még nem lesz 2021 szeptemberétől óvodaköteles és meg tudja oldani
otthoni felügyeletét.
Tehát így összesen a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe 96 gyermek került felvételre a
2021-2022-es nevelési évre.
Továbbra is fontosnak tartjuk a SNI gyermekek számára szükséges fejlesztések megszervezését,
biztosítását. Ebben a nevelési évben is, a szakértői vélemények alapján szerveztük meg az SNI
gyermekeknek a Szakértői Bizottság által előírt fejlesztéseket. Gyógypedagógus szakember hiány
következtében megbízási szerződéssel látják el a szakemberek ezt a feladatot. / gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus, / a meghatározott óraszámban. Sajnos nagyon nehéz a megfelelő szakemberek
biztosítása a gyermekek fejlesztése, fejlődése érdekében, még ha az előző nevelési évekhez mérten
csökkent is az SNI gyermekek száma, mivel sokan megkezdték az általános iskolai tanulmányaikat.
Felülvizsgálatot a SNI gyermekek részére a Szakértői Bizottság által meghatározott nevelési évre 3
gyermeknek kértünk.
A logopédiai ellátást a Nevelési Tanácsadó keretein belül tudták biztosítani az óvodába járó
gyermekek részére, heti négy órában, amely időtartam alatt, főként a hároméves korú illetve ötödik
életévüket betöltött gyermekek szűrését tudták elvégezni a szakemberek.
Sajnos a nagycsoportos korú, iskolába készülő gyermekek logopédiai fejlesztésére

nem volt

lehetőség, pedig sok gyermeknek szüksége lett volna a logopédiai ellátásra a helyes hangképzés,
kiejtés szempontjából, hogy megkönnyítse iskolai tanulmányaikat.
Allergia következtében ebben a nevelési évben összesen 9 gyermek igényelt diétás étkezést. 2021.
júniusában 8 gyermeknek volt szüksége a diétás étkezésre.
Tiszavasvári –Józsefháza területéről 14 gyermek jár óvodánkba. 5 gyermek a Fülemüle Zöld
Óvodába, 9 gyermek a Minimanó óvodába jár. A gyermekek többsége menetrend szerint közlekedő
távolsági autóbusszal jutott el az óvodába egy gyermekkísérő felügyelete alatt. Néhány család saját
erőből oldja-oldotta meg a gyermekeiknek óvodába jutatását, /autó, autóbusz segítségével./ A
hatodik életévüket betöltött gyermekek részére az autóbusszal való közlekedéshez a bérletet az
óvoda biztosítja./
2020 szeptemberétől hagyományos munkarendben mind a négy telephelyen a járványügyi helyzet
következtében /korona vírus/ meghozott különböző óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása
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mellett indult el az óvodai nevelés. Sajnos több alkalommal is történt rendkívüli szünet az egyes
csoportokban, illetve óvodákban, amelyet a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei kormányhivatal illetve
az Oktatási hivatal rendelt el.
Fülemüle Zöld Óvoda:
Fülemüle csoport: 2020.11.14-2020.11.23 járványügyi megfigyelés alá volt helyezve.
Pacsirta csoport:2020.11.23.-2020.11.27 közötti időszakban rendkívüli szünet
Pacsirta csoport:2020.11.19-2020.11.28.-ig járványügyi megfigyelés
Katica csoport: 2020.11.24-2020.11.27. közötti időszakban rendkívüli szünet
Katica csoport:2020.11.18.-2020.11.27.-ig járványügyi megfigyelés
Fecske csoport: 2020.11.26.-2020.12.04.-ig terjedő időszakra rendkívüli szünet
Sárgarigó csoport: 2020.12.02.-2020.12.11.-ig terjedő időszakra rendkívüli szünet
Varázsceruza Óvoda:
Gomba csoport:2020.11.26-2020.11.30.-ig terjedő időszakra rendkívüli szünet
Süni csoport: 2020.12.03-2020.12.13 közötti időszakban rendkívüli szünet
Minimanó Óvoda:
A feladatellátási hely egészére vonatkozóan 2020.11.26.-2020.12.04. terjedő időszakra rendkívüli
szünet.
2021.03.08.-tól a 104/2021(III.5) kormányrendelet alapján az óvodákban rendkívüli szünet volt
elrendelve 2021.04.18.ig. A szünet időtartalma alatt a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
ügyeleti ellátást mind a négy telephelyén biztosított, azon gyermekek részére, akik szülei ezt
igényelték. A nyitva tartásról illetve az ügyelet igényléséről a szülőket mailben illetve interneten,
médián keresztül értesítette az óvoda./ Az ügyeleti ellátás igénylése interneten, telefonon keresztül
történt.
A családokkal, gyermekjóléti szolgálattal ez időben leginkább telefonon tartottuk a kapcsolatot.
Személyes érintkezés csak a legritkább esetekben történt a megfelelő óvintézkedéseket betartva.
Azon gyerekek számára, akik nem vették igénybe az óvodai ügyeleti ellátást, étkezés volt
biztosítva, melyet a szülők a kijelölt helyen átvehettek.
A rendkívüli szünet után az óvoda normál menetrendben kezdte meg újból az óvodai ellátást,
betartva a higiéniai és járványügyi szabályokat./ pl: hőmérő használata, maszk viselés,
kézfertőtlenítés, játékok, kilincsek napi fertőtlenítése, /
Azon szülők, gyerekek, akik a vírushelyzet következtében veszélyeztetettebbek a rendkívüli
helyzetre tekintettel kérelmezte interneten illetve személyesen, írásban gyermeke számára a további
óvodai hiányzások igazoltnak tekintését. A kérelmekre az intézményvezető határozatban hozta meg
döntését, amelyet a szülőknek személyesen illetve interneten juttattunk el.
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Az igényeket felmérve a nyári ügyeletet 2021.06.21.-től 2021.07.30.-ig a Fülemüle Zöld óvodában,
2020.08.02-2021.08.27-ig Lurkó kuckó óvodában biztosítva a Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézmény mind a négy telephelyéről összesen 115 gyermek igényelte.

Gyermekvédelmi feladataink
• 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.
/9 gyermek tartósan beteg, és 8 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.
• Járási Hivatal, illetve Szabálysértési Hatóság felé tájékoztatás 11 gyermek esetében történt,
igazolatlan hiányzás miatt.
• Szülő felé 23 esetben történt tájékoztatás igazolatlan hiányzásról illetve rendszeres óvodába
járásra felszólítás.
•Rendszeres kapcsolat az óvodapedagógusokkal, gyermekekkel, szülőkkel, szakemberekkel.
•A

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői kérésére veszélyeztetett helyzetű

gyermekekről pedagógiai vélemény készítése rendszeresen a tanév folyamán. / 33 /
• 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,
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óvodánként és összesen az intézményvezető számára.
•Havonta kihasználtság számolása csoportonként, óvodánként, és összesen.
•Iskolába

készülő

gyerekek

kiszűrése,

szükség

esetén

szakértői

vélemény kérése

az

iskolakezdéshez./
•SNI gyerekek figyelemmel kísérése, vizsgálatok kérése.
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, az
úgynevezett „vándorló családok” illetve a szülői elhanyagolás, a családon belül kialakuló
konfliktusok, veszekedések okoztak leginkább problémát az óvodában gyermekvédelmi
szempontból. Az óvodapedagógusok jelzései alapján, mielőbb felmértük a felmerülő 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 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.
Rendszeres kapcsolatban vagyok az óvodai pedagógusokkal, kiemelt közös feladatunknak tekintjük,
hogy a gyerekek rendszeresen járjanak óvodába, és csak igazoltan hiányozzanak.

Fontosnak

tartjuk, hogy a szülőket együttműködésre ösztönözzük, és próbáljuk őket meggyőzni arról, hogy az
óvodai közösség minden gyermek számára fejlődést eredményez, akár szellemileg, testileg, lelkileg.
Minden esetben a gyermek érdekeit képviselve, és erről a szülőket is próbáljuk meggyőzni,
kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot kialakítani.
Azonban olyan esetekben, amikor pedagógiai eszközökkel nem lehetett megoldani a problémát
jelzéssel éltünk a Gyermekjóléti Szolgálat irányába összesen 35 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. 2019 szeptemberétől a gyermekjóléti központ
által, óvodai-iskolai szociális segítő heti rendszerességgel segíti munkánkat.
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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, óvodapedagógusszülő, 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, 2021. június 30.

Rókáné Sári Erzsébet
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős
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A LANGAMÉTA ÓVODAI SZAKMAI MUNAKAKÖZÖSSÉG 2020./21. ÉVÉNEK
ÉRTÉKELÉSE
2020. 09. - 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. Jelen voltak: Opre Csabáné, Bodnárné Varró Ilona,
Dobsiné Fekete Judit, Tóthné Nácsa Irén, Tóth Anikó.
2018. október 27. „Társasjátékok” című kiállítás előkészítése.
2018. november 07. - Társasjátékok - A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Langaméta óvodai szakmai munkaközösségének kiállítása a Tiszavasvári Vasvári Pál
Múzeumban.
A kiállítás megtekinthető november 7- től, a Márton - napi Liba - napi programok
apropója kapcsán.
2021 február - A Langaméta nappal kapcsolatos feladatok megbeszélése. Szervezés
felelőse: Opre Csabáné, megvalósítás felelőse: minden tag.
2021. február - Pályázat benyújtása a Langaméta szakmai nap támogatására a
Tiszavasvári Városért Alapítvány Kuratóriumához. Felelős: Opre Csabáné mk.
vezető.
2021. március – a Kuratórium elnöke értesítésének fogadása, mely alapján a
Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség a szakmai nap megtartására 100.000
forint támogatásban részesült.
2021. június 03. - Langaméta – nap.
Programjaink:
- Helyszín: Vasvári Pál Múzeum
8:30 „Társasjátékaink” - kiállítás megnyitója, a kiállítás megtekintése.
A kiállítást megnyitotta: Opre Csabáné munkaközösség vezető.
- Helyszín: Találkozások Háza Előadások:
9:15 Regisztráció, tea, kávé.
9:30 Baloghné Zsűcs Zsuzsanna területi múzeumigazgató: Lehet – e élmény a
múzeumi látogatás? – fejlesztések és lehetőségek a Sóstói Múzeumfalu életében.
10:30 Kosztyu Brigitta – történész, muzeológus: Óvoda – Mese – Múzeum.
11:30 Opre Csabáné munkaközösség vezető – Langaméta mesék.
12:30 Ebéd, - kötetlen szakmai beszélgetés, élmények megbeszélése.
Résztvevők köre: óvodapedagógusok, dajka nénik, pedagógiai asszisztensek voltak.
A programon való részvételhez regisztráció volt szükséges.
A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok betartásával került megrendezésre.
A rendezvény támogatói voltak: Tiszavasvári Városért Alapítvány, Tiszavasvári
Polgármesteri Hivatal, Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény, EKIK
Találkozások Háza és Vasvári Pál Múzeum.
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2021. Június 12. Beszámoló a Tiaszavasvári Városért Alapítvány által kiírt
pályázaton számunkra megszavazott támogatási összeg számlákkal történő
felhasználásáról. Felelős: Opre Csabáné mk. vezető.
2021. április 18. – június 18. – ig Digitális leltározás, valamint az újonnan szerzett
játékok beleltározása, a raktárhelység átrendezése, csoportosítása, takarítása.
Felelősök: Opre Csabáné, Bodnárné Varró Ilona, Dobsiné Fekete Judit.
Opre Csabáné Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség – vezető
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A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény honlapját szerkesztő
szakmai munkaközösség éves munkájának értékelése a 2020/2021-es
nevelési évben

Munkaközösségünk tagjai a 2020/2021-es nevelési évben:

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

A munkaközösség kitűzött céljai a 2020-2021-es nevelési évben:
- A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény és intézményegységeinek bemutatkozása,
alapdokumentumainak bemutatása a honlapon.
- Folyamatos tájékoztatás nyújtása a honlapon az óvodák pályázatairól, feladatairól,
programjáról, mindennapi munkájáról, a vírushelyzettel kapcsolatos rendelkezésekről.

A munkaközösség éves munkájáról:
A 2020-2021-es nevelési évben a járványügyi intézkedések elírásait figyelembe véve a
munkaközösségi tagokkal online tartottuk a kapcsolatot. Frissítettük az óvodák bemutatkozó
oldalait, különös tekintettel az intézményben történt személyi változásokra.
A

főoldalon

szükség

szerint

megjelenítettük

az

aktuális

tájékoztatást

szolgáló

dokumentumokat.
A tárhely szolgáltatója felé jeleztem, hogy az oldalon keresztül az ekaovoda@gmail.com
címre elküldött levelek nem érkeznek meg a címre, kértem a hiba javítását.

Pethéné Ujhelyi Marianna
munkaközösség vezető

Tiszavasvári, 2021. július 5.
269

Tárgy (21.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószer Egyeztető
támogatási kérelmének utólagos elfogadásáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

Fórum

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
72/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata
a Tiszavasvári Kábítószer Egyeztető Fórum támogatási kérelmének utólagos
elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Kábítószer Egyeztető
Fórum támogatási kérelmének utólagos elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
Jóváhagyja a Tiszavasvári Kábítószer Egyeztető Fórum Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzatához benyújtott támogatás iránti kérelmét a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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72/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozat 1. melléklete

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

Támogatás iránti kérelem
Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, városunkban 2004-től szinte
töretlenül működik. Stabilan történő biztosítását a Fórum tagintézményeinek állandó
jelenlétének, tevékeny együttműködésének köszönheti. Megalakulása óta számos programot,
pályázatot valósított meg a kábítószer-használat megelőzése céljából. Rendezvényeit városi
szinten biztosítja.
2014-ben lehetőségünk nyílt „Az élet labirintusa” kiállítást megépíteni. Építésének
apropóját az adta, hogy figyelembe véve a fiatalok érdeklődését, számba vettük, hogy
mennyire lenne hatékonyabb, ha vizuális módon gyakorolnánk hatást a száraz felvilágosító
előadások helyett.
A kiállítás népszerűségét jelzi, hogy nem csak a helyi iskolák voltak érdeklődők, hanem
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Hajdú-Bihar Megyében és Borsod-Abaúj Megyében
összesen 28 településen látták az érintett korosztályból a fiatalok, felnőttek. 2014-től minden
évben lehetőség nyílik a felállítására.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma lehetőséget biztosított a Kábítószer Egyeztető
Fórumok támogatására megyei szintű koordináció keretében. A Tiszavasvári Kábítószer
Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma
kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat 500.000 Ft összegű támogatásban részesítette Tiszavasvári Város
Önkormányzatát. Ennek keretében elkészült Tiszavasvári Város Drogstratégiája 2021-2026.
A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, működésének elindulásánál is azt
tervezte, hogy a fiatalok, a veszélyeztett korosztály számára olyan szabadidős alternatívákat
kínáljon, melyekkel ott szólítja meg az érintetteket, ahol tapasztalatunk szerint a fiatalok
személyiségfejlődése pozitív irányba fordítható. Modern világunk olyan alternatívákat kínál a
mai fiataloknak, mellyel a sokszor legértékeseb közösségi, társasági életet lehetőségét vonja
meg tőlük.
Nem múlik el úgy nap, hogy valamelyik médiában ne foglalkoznának a droggal, a
drogfüggőséggel, ezek utóhatásával. Tapasztalat, hogy sajnos a puszta szó kevés, ettől több
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kell. Legveszélyeztetettebb réteg az ifjúság, akik kíváncsiságból, elkeseredettségből nyúlnak
olyan szerekhez, melytől a „megváltást” várják – de nem néznek szembe a
következményekkel. Egy nagyobb Drogambulancia évente kb. 1000 klienst fogad. A
páciensek nagyobb hányada illegális szerhasználó, ezért valamilyen kábítószer-függőségben
szenved. Az a tapasztalat, hogy a függő drogfogyasztók többnyire nem önszántukból jelennek
meg a drogambulancián. Ez valamilyen külső kényszer nyomására történik. A tünetek, a
megváltozott

magatartás

felismerésében

kitüntetett

szerep

jut

a

szülőknek,

a

hozzátartozóknak, akiknek meg kell találniuk a módját, hogy a tagadó vagy ellenállást
tanúsító drogfüggőt rávegyék az együttműködésre.
Sikeres pályázat esetén az általunk elképzelt és megvalósítandó filmben arra
szeretnénk rávilágítani, hogy a folyamat vezethet jó irányba, de mehet nagyon rossz irányba
is, melynek a végét egy nagy fekete tábla jelzi: TEMETŐ! Az elrettentő fényképekkel,
videókkal nagyobb hatást lehet elérni sokszor, mint a szavak erejével, de filmünknek az
elrettentésen kívül a másik célja a megelőzés!
Nagyon fontosnak tarjuk, hogy e film segítséget tudjon nyújtani az iskolákban lévő
szakemberek prevenciós előadásainak lebonyolításához. A felismeréstől, a beismerésig, a
fogyasztótól a terjesztőig, a családtól a börtönig minden folyamat megismerésre kerüljön a
film által.
Célkitűzésként szerepel, hogy ez a koordinatív tevékenység megvalósítása a KEF-en
belül egy közös álláspontot, összefogást, együttműködést fog eredményezni. A szakemberek
prevenciós programokon a film bemutatására tudnak törekedni, és egy-egy rész után
csoportokat kialakítva, lehetőség van feldolgozásra, és senki nem megy úgy haza, hogy űr
legyen a lelkében. A mai rohanó világban, és a kialakult járványhelyzetnek köszönhetően még
jobban megromlottak a társadalmi kapcsolatok, baráti közösségek, és az emberek a magány
világába menekülnek. A pályázattal egy varázsmagot szeretnénk elszórni, méghozzá ezek a
magok a médián keresztül kerülnének elültetésre, és nagy reményeink szerint magas termést
fognak eredményezni.
Vállaljuk, hogy az elképzelt szakmai tevékenységről beszámolót készítünk, és a www.kef.hu
weboldalon közlésre kerül.
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Vállajuk, hogy a www.kef.hu oldalán a támogatott tevékenységet, illetve az elfogadott
drogstratégiát, éves cselekvési tervet, és a szervezeti műkődési szabályzatot feltöltjük. A
hatályos jogszabályoknak megfelelően és a GDPR figyelembe véve a taglista feltöltését is
vállaljuk a honlapra.

Tiszavasvári, 2021. szeptember 14.

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

SZAKMAI PROGRAM BEMUTATÁSA
1. Pályázat során elérni kívánt cél, támogatandó tevékenységben elérni kívánt eredmény,
pályázat részletezése, fenntarthatóság

A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a helyi sajátos problémákat figyelembe
véve tervezte meg a pályázati programját. A pályázni kívánt tevékenység egy közös álláspont
eredménye, mely szerint a KEF tagok fontosnak tartják, hogy minél szélesebb körben
bemutatásra kerüljön a feltárt probléma. Sajnos a mai modern világban egyre nagyobb szerepe
van a kábítószer fogyasztás bármilyen formájának. A gyermekek, fiatalok, családok, szülők,
segítő szakemberek nagyon sok esetben nem tudják hova forduljanak, milyen úton induljanak
el. Ebben nyújtana segítséget ez a dokumentumfilmsorozat, mely a mai modern korban
(okostelefon, Tablet, internet) hamarabb elérné célját. A filmsorozat a fokozatosság elvének
betartását figyelembe véve kerülne megvalósításra. A helyi KEF bemutatása mellett lehetőség
lenne betekintést nyerni az alapellátástól kezdve, az Egészségfejlesztési Iroda, a rendőrség,
addiktológia, és végül a büntetés-végrehajtás munkájának megismerésére.
Hisszük, hogy az egyénekre, csoportokra tervezett célirányos programok jótékony hatással
bírnak az egyéni fejlesztésre, személyiségfejlesztésre. Amennyiben határozott, tudatos,
érzelmi szempontból erős embereket nevelünk a „NEM”-et mondás művészete már nem a
szerencse kérdése marad. Ezt már a családban történő nevelésben szükséges elkezdeni,
folytatni pedig a nevelési, oktatási intézményekben lehet, ahol a KEF és más olyan
szervezetek, programok segítenek ennek megvalósításában. A KEF tagintézményei az élet
minden színterét képviselik, az elveinket tovább viszik és kommunikálják az adott
intézményben

dolgozó

szakemberek

számára.

Alulról,

kívülről,

a

KEF-től

jövő

kezdeményezések már nem újak a szervezetek, intézmények számára. Tudomásuk van
jelenlétünkről, tevékenységeinkről és számítanak a munkánkra.
A dokumentumfilmsorozat, amit tervezünk lehetőséget teremtene egy hosszútávú munkára.
Az oktatási intézményben jelen lévő óvodai, iskolai szociális segítők, gyermekvédelmi
szakemberek prevenciós csoportfoglalkozások keretében több éven át tudnák használni
munkájuk során. Reményeink szerint a film adta lehetőségek, a munka egy „Jó gyakorlat”
kialakulását eredményezné, ami hosszú távú célként jelenne meg munkásságunkban.
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Hallgass meg, hallgass rám!
Egy dokumentumfilm sorozat, mely egyrészt figyelemfelkeltő, másrészt elrettentő
Sikeres pályázat esetén az általunk elképzelt és megvalósítandó filmben arra szeretnénk
rávilágítani, hogy a folyamat vezethet jó irányba, de mehet nagyon rossz irányba is, melynek
a végét egy nagy fekete tábla jelzi: TEMETŐ! Az elrettentő fényképekkel, videókkal nagyobb
hatást lehet elérni sokszor, mint a szavak erejével, de filmünknek az elrettentésen kívül a
másik célja a megelőzés!
A filmet hat részesre tervezzük. A sorozat fokozatosan, részleteibe menően építi fel és mutatja
be a problémát, amelyet a kábítószer minden tekintetben magában hordoz, valamint a
megoldást. Fő szempontunk a fokozatosság, a logikus felépítés.
1.rész: A KEF célja, felépítése, fő célkitűzései, eredményei
Szereplők, előadók: Országos, megyei,- és helyi KEF-es szakemberek
2. rész: Bemutatkozik az Egészségfejlesztési Iroda. Munkájuk, tevékenységük
bemutatása
3. rész: A kábító,- és tudatmódosító szerek káros hatása a fejlődő szervezetre. A
visszafordíthatatlan folyamatok, mely zombikká teszik a valamikori „embert”!
Vendégünk: a megyei addiktológiai központ főorvosa
4. rész: Az iskolák, gyermekvédelmi központok tevékenysége és munkájuk hatása az érintett
korosztály számára! Szakmai kerekasztal beszélgetés kamerák előtt az érintett
szakemberekkel.
5. rész: Mit tehet, és mit tesz a rendőrség a megelőzés és a felderítés érdekében?
Tájékoztatót ad a rendőrség illetékes szakembere
6. rész: Amikor kattan a bilincs, majd csapódik a cella ajtaja – akkor már késő!
Valós, őszinte riport a büntetés végrehajtási intézet egyik önkéntesen vállaló
fogvatartottjával!
A film elkészítésének tervezett költségvetése: 1.600.000.-Ft .
- felvételek több helyszínen történő készítése,
- vágás,
- archiválás,
- digitális utómunkálatok,
- tiszteletdíjak,
- szakértői díjak
- telefon és útiköltség,
- DVD sokszorosítás
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A dokumentumfilm sorozat elkészítésének fő szempontja, hogy azt bárhol, bármikor,
személyektől és helyszínektől függetlenül lejátszható legyen. A készítők lemondanak a
jogokról, a filmet szabad felhasználásra közrebocsátják. A film részei egyenként elérhetők
lesznek a YouTube-n, valamint átirat készül belőle, mely helyi, megyei újságoknál sorozatban
lehozhatók!

2. Korábban elért jelentős eredményeink

A KEF Tagintézményei saját munkaterületükön a rendelkezésükre álló forrásokból és
lehetőségekből adódóan folyamatosan biztosítja a prevenciós programokat. Ezekkel
kapcsolatban tájékoztatja a KEF tagokat, továbbá szükség szerint bevonja a
tagintézményeket a rendezvények, előadások lebonyolításába. A már működő programok,
előadások,

előadássorozatok

folytatása:

egészségnap,

az

oktatási

intézmények

egészségnevelő programjai, drog-prevenciós előadások a polgárőrség és a rendőrség
bevonásával, sport programok és versenyek, táncoktatás, kortárssegítők képzése,
művészeti képzések. Ezen programok lehetőséget biztosítanak a fiatalokkal, családokkal,
baráti társaságokkal való közvetlen kapcsolat, bizalom kialakítására. A gyermekek, és
családok örömmel jelentkeznek, és tabuk nélkül vesznek részt az eseményeken. A
szakmai napok, konferenciák pedig elősegítik az együttműködést, együtt gondolkodást a
KEF működésével kapcsolatban.
Prevenciós programok:


Éjszakai akadályverseny



„Tekerj tisztán” kerékpártúra



Sporttal a drog ellen



Rendvédelmi nap



Az élet labirintusa

Drogstratégia:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma lehetőséget biztosított a Kábítószer Egyeztető
Fórumok támogatására megyei szintű koordináció keretében. A Tiszavasvári Kábítószer
Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma
kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Önkormányzat 500.000 Ft összegű támogatásban részesítette Tiszavasvári
Város Önkormányzatát. Ennek keretében elkészült Tiszavasvári Város Drogstratégiája
2021-2026
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Szakmai együttműködés elősegítése:
1.Továbbképzéseken, tréningeken való részvétel


2021. szeptember 7-8-9. Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió Drogterápiás Otthona által szervezett „Drogprevenció és
személyiségfejlesztés elősegítése a tinédzser fiatal felnőtt korosztályban. A
drogprevenció lehetőségei a szociális területen” című továbbképzésen 2 kolléga
vett részt.



A rendezvények szervezése mellett csapatépítő kikapcsolódást is szerveztünk
tanulmányúttal egybekötve. A Sátoraljaújhelyi Bv. Intézet látogatása mellett
Kassára is ellátogattunk a KEF tagokkal, valamint a Tiszalöki Büntetésvégrehajtási Intézetben is látogatást tehettünk, mint együttműködő partnerek.



Az oktatási intézmények, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Család és
Gyermekjóléti Központ néhány munkatársa részt vett az Egészséged testben,
lélekben című drog-prevenciós képzésen. Az „Én kép korrekció” az önismeret
erősítésére szolgáló tréning képzésén részt vett 5 fő, akik közül sajnos mára már
csak egy fő dolgozik a tagintézmények egyikében. Az önismereti- és drogprevenciós tréningek bevezetése a középiskolai oktatási intézmények 9. osztályába
lépő diákok körében fontos lenne. A tréningek bevezetéséhez további szakemberek
képzése válik szükségessé. A 2020. 03. 20.-án az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai kara képviseletében Dr. Felviczi Katalin megküldött leveléből
értesülhettünk

az

EMMI

Népegészségügyi

Működéséért Felelős Osztálya

Főosztályának

Fókuszpontok

felmérés készítését kérte a Kábítószerügyi

Egyeztető Fórumok számára képzési sorozat elindítására.
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Kft. által szervezett Családi életre
és kapcsolati kultúrára nevelés (CSÉN) 2 kolléga vett részt.
2.Konferenciák, szakmai napok
 Regionális konferenciák szervezése, lebonyolítása
 szakmai napokon való részvétel
3.Kiadványok, film


A drog-, alkohol -, dohányzás prevenciós módszertani kiadvány.



Börtön helyett drogambulancia című film
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3. Koordinációs mechanizmusok működtetésének lehetőségei
2021. évben elkészült Tiszavasvári Város Drogstratégiája, amely lehetőséget biztosít a KEF
tagoknak a koordinációs mechanizmusok megfelelő működtetéséhez. Ezen stratégia
figyelembevételével kívánjuk működtetni munkánk során a koordinációs mechanizmusokat.
Közösség, együttműködés
-

szakmai szervezetek együttműködése –rendszeres KEF ülések, szakmai
fórumok, regionális konferenciák

-

a KEF tagok tanulmányúton való részvétele, szervezetfejlesztő, csapatépítő
tréningek szervezése

-

továbbképzésen történő részvétel

-

források bővítése – pályázati lehetőségeken keresztül

-

a helyi médiában történő megjelenés

-

kiadványok, szórólapok készítése

Megelőzés
-

helyi prevenciós tevékenység, szórakozási lehetőségek szervezése (Tekerj
tisztán- kerékpártúra, Éjszakai akadályverseny)

-

előadások tartása, szabadidős programok szervezésében részvétel. (Táborok
szervezése, prevenciós előadások, prevenciós csoportfoglalkozások szervezése.
Ebben segítségre lennének az óvodai, iskolai szociális segítők, rendőrség,
polgárőrség)

Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció
-

a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ a
területén megjelenő szenvedélybetegek, problémákkal küzdők megfelelő
segítségnyújtáshoz történő irányítása, a hozzájutásban segítségnyújtás. Ehhez a
jelzőrendszeren belül érkező információk nyújtanak segítséget.

-

az

alapszolgáltatások

közül

megoldásra

vár

a

pszichiátriai

és

a

szenvedélybetegek közösségi ellátása.
Kínálatcsökkentés
-

a Tiszavasvári Rendőrkapitányság segítségével

-

a helyi média segítségével dokumentumfilm sorozat levetítése

-

a városban a drog- és kábítószer fogyasztás – felmérések alapján – nem
emelkedett, azonban a csökkentés érdekében szorosabb együttműködést kell
kialakítani a környező települések rendőrségeivel, annak érdekében, hogy a
nyomozók ismerjék az ottani kábítószerhelyzetet és annak várható hatásait
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4. Lehetőségek, eszközök az addiktológia szélesebb spektrumában való beavatkozásra
A média legfontosabb feladata, hogy elsősorban tájékoztat. Ennek jegyében, az elkészült
interjúk, a társadalom tagjai és különböző csoportjai számára széleskörű, több oldalról való
információt, felvilágosítást és megértést tudnak nyújtani a drogprevenció és droghasználat
kérdéskörében.
Tervezett interjúk a különböző érintett terültek képviselőivel:
-

Prevenciós terület: oktatási intézmények képviselő, drogprevenciós szakemberek

-

Droghasználat területe: érintett felek megszólaltatása

-

Jogi terület: rendőrség, büntetésvégrehajtási intézet

-

Szociális terület: család- és gyermekjóléti szolgálat szakemberei

-

Egészégügyi terület: EFI, védőnő, háziorvos, kórház szakember

5. Egészségfejlesztési Irodák tevékenységének kapcsolódása a Tiszavasvári
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájába
 Az Egészségfejlesztési Irodák (EFI) olyan egészség megőrzési és fejlesztési
központok, amelyek feladata a helyi lakosság egészséggel kapcsolatos
ismereteinek bővítése. Emellett egészségügyi szűrési lehetőségeket és
egészséges életmód alternatívákat biztosítanak.
 Mindehhez kapcsolóan interjú készítése a Nyíregyházi Egészségfejlesztési
Iroda munkatársával, ahol bemutatásra kerül az EFI tevékenysége.
 Az interjú kiemelt része a szenvedélybetegség kérdésköre és ehhez kapcsolódó
szolgáltatásaik, pld.: szenvedélybetegek önsegítő csoportja, klubfoglalkozások,
életmódváltó programok.
 Mindezeken túl aktuális információk nyújtása a nézőközönség felé, az országos
vagy helyi egészségprogramokról.
A továbbiakban a www.kef.hu munkáját a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 3
havonta vállalja, hogy aktualizálja. A többi KEF munkáját segítve azzal, hogy az általunk
szervezett programok, rendezvények, konferenciák, szakmai napok a weblapon feltöltésre
kerüljenek, valamint a megtartott előadások anyagai. A helyi média is vállalja, hogy a
megjelent cikkek, interjúk feltöltésre kerülnek.
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Vállaljuk, hogy az elképzelt szakmai tevékenységről beszámolót készítünk, és a www.kef.hu
weboldalon közlésre kerül.
Tiszavasvári, 2021. szeptember 14.

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

Előterjesztés
„A
gyermekeink
védelmében
informatikai
rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021”
benyújtandó pályázatról
Szőke Zoltán polgármester
Köblösné Szilágyi Nikoletta köztisztviselő

Köblösné Szilágyi Nikoletta témafelelős szóbeli kiegészítése:
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a határozat-tervezet 1. pontjában szereplő támogatási
igény összege csak telefonon lett leegyeztetve, de pontosan a beérkezett árajánlat alapján
módosítani szükséges 999.975.-Ft-ra.
Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 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 témafelelős által tett
módosítással együtt.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
73/2021. (IX. 30.) Kt. számú
határozata

„A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés
támogatása 2021” pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet a gyermekeink védelmében
informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzést támogató program keretében
meghirdetett nyílt pályázatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
1. Dönt arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI)
felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: NSZI) által
meghirdetett „A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó
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eszközbeszerzés támogatása 2021” című GYVRE2021 kódszámú pályázati felhívásra,
Tiszavasvári Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

-

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által működtetett Családés gyermekjóléti Szolgálat, Család- és gyermekjóléti Központ feladatait ellátó,
működtetéséhez szükséges alábbi tételek beszerzése:
10 db számítógép vásárlása – asztali számítógép és komponensei (billentyűzet, egér)
8 db Windows 10 Home operációs rendszer
összesen bruttó 999.975 Ft áron.
Az igényelhető és elnyerhető minimális támogatási összeg 100 000 Ft, maximum
1 000 000 Ft, mely 100,00 % támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.
Az önkormányzat saját erőt nem biztosít.
2. Tudomásul veszi az NSZI által közzétett „Pályázati felhívás és útmutató az „A
gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés
támogatása 2021” megnevezésű, az előterjesztés mellékletét képező dokumentumban
meghatározott feltételeket és a pályázót a pályázat benyújtása esetén terhelő
kötelezettségeket.
Határidő: 1., 2. pont azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

3. Felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat nevében a pályázat benyújtására és a
pályázati kiírásban előírt nyilatkozatok, továbbá a pályázattal összefüggésben
szükséges további nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2021. október 01.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (23.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári, Széles u. 1. sz. alatti Közösségi Ház
használatára kötött szerződések utólagos jóváhagyásáról
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2021. (IX.30.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári, Széles u. 1. sz. alatti Közösségi Ház használatára kötött szerződések
utólagos jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a Tiszavasvári, Széles u. 1. sz. alatti
Közösségi Ház 80 m2 nagyságú részének ingyenes használatára a Magyarországi
Magiszter Alapítvánnyal (székhelye: 4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/B.) 2021.
szeptember 01. napjától kötött, a határozat 1. mellékletében található használati
szerződést.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Magyarországi
Magiszter Alapítványt.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2. A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a Tiszavasvári, Széles u. 1. sz. alatti
Közösségi Ház 80 m2 nagyságú részének bérletére a Nyírségi Szociális Centrummal
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szűrszabó u. 4.) 2021. szeptember 01. napjától kötött, a
határozat 2. mellékletében található bérleti szerződést.
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Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Nyírségi
Szociális Centrumot.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (24.np.):

Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári
0134/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéről
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2021. (IX.30.) Kt. számú
határozata
a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 0134/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonba
vételéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonát képező, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes E. utca 7-13.) vagyonkezelésében lévő
tiszavasvári 0134/2 hrsz-ú, „kivett közút” megnevezésű, 6019 m2 nagyságú ingatlan
Tiszavasvári Város Önkormányzata részére történő ingyenesen tulajdonba adását, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Tiszavasvári Város Önkormányzata között 2018. február
28. napján kötött ingatlanhasznosítási szerződés 2.4. pontjában foglaltak alapján.

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint beruházó a tiszavasvári 0134/2 hrsz-ú „kivett
közút” megnevezésű ingatlanon – mely a tiszavasvári 097/4 hrsz-ú kiemelt jelentőségű
természet megőrzési, Natura 2000 ingatlannal szomszédos - a „Nyíri Mezőség turisztikai
kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok
fejlesztése a Nyíri Mezőségben” című TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018 számú pályázatból
útcsatlakozást, közforgalmú parkolót és kilátót valósított meg.
3. Az ingyenes átruházás iránti kérelem indoka, hogy az ingatlanon megvalósult
beruházással megépült
- parkoló és útcsatlakozás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
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-

meghatározott településüzemeltetés – azaz „egyéb közterületek kialakítása,
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása” – közfeladat ellátását segíti,
a kilátó, a szomszédos tiszavasvári 097/4 hrsz-ú természetvédelmi terület érdekében
épült, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott – „helyi
természetvédelem” – közfeladat ellátását segíti.

4. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését,
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költéségét.
5. A Képviselő-testület fenti döntését az alábbi jogszabályok figyelembe vételével hozta:
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a,
- az állami vagyonról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése, valamint
az 50/A.
§
6. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az érintett ingatlan
vagyonkezelőjének, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes E. utca 7-13.)
részére.
Határidő: azonnal, esedékességkor

Tárgy (25.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Előterjesztés az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 6111 és 5897/10 hrszú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
76/2021. (IX.30.) Kt. számú
határozata
az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 6111 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok
értékesítéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő - testület értékesítésre meghirdeti nyilvános, licittárgyalásos eljárás
keretében - a határozat 1. melléklete szerinti pályázati felhívással – az üdülőtelepen lévő
következő önkormányzati beépítetlen, 250 m2 nagyságú ingatlanokat:
helyrajzi szám
6111
5897/10

cím
Tiszavasvári, Hajnal utca 56.
Tiszavasvári, Hableány u. 72.

nettó vételár (Ft)
380.000 + 27 % ÁFA
400.000 + 27 % ÁFA

A pályázat kiírásának időpontja: 2021. október 04.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. október 20. 12.00 óra.
Határidő: 2021. október 04.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete előírásainak megfelelően
működjön közre a pályázat előkészítésének és elbírálásának lebonyolításában.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően
terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatot a pályáztatás eredményessége eldöntése
érdekében.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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76/2021. (IX.30.)Kt. sz. határozat 1. melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra
I. A pályázat kiírója és a pályázat tárgya:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozata
alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) mint tulajdonos,
nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti az
üdülőtelepen lévő következő Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló
tiszavasvári ingatlanokat.
A pályáztatásra kerülő ingatlan legfontosabb adatai:
értékesítendő ingatlan
helyrajzi
száma
6111
5897/10

címe
Tiszavasvári, Hajnal. u. 56.
Tiszavasvári, Hableány u. 72.

nagysága
(m2)
250
250

megnevezése
beépítetlen terület
beépítetlen terület

induló licitára (Ft)
380.000 Ft + 27% ÁFA
400.000 Ft + 27 % ÁFA

A licitküszöb 10.000 Ft.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok mély fekvésű területen találhatóak, nincsenek feltöltve,
közművesítve, földmérő által kimérve, a szennyvízcsatornára történő csatlakozás lehetősége nincs
biztosítva.
II. Pályázatot nyújthat be természetes személy, vagy olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§
(1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
III. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan tartalmaznia kell az
alábbiakat:
 A pályázó nevét, címét, székhelyét, adószámát, ügyvezetőjének nevét.


–
–
–



A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
vételi szándékát fenntartja,
a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket,
a licittárgyaláson részt kíván venni.

A pályázónak, amennyiben nem természetes személy, nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül.
Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a
pályázatban foglaltak megvalósítására.

IV. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja:
Személyesen történő benyújtás helye:
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
Tiszavasvári, Városháza tér 4., III. em. 302. iroda,
Postai úton történő benyújtás esetén:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: A pályázat írásban, papíralapú formában, zárt
borítékban
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nyújtható be.
 Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni a borítékot.
 Fel kell tüntetni a borítékon a pályázat megnevezését, megjelölve a megpályázandó ingatlan
helyrajzi számát az alábbiak szerint:
„Pályázat a tiszavasvári …………. hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére”
 Fel kell tüntetni még a borítékon az alábbi szöveget: „A határidő lejártáig nem bontható fel”
A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
Pályázat benyújtási ideje:
A pályázat benyújtására a 2021. október 4. napján történő kiírásától (azaz a Tiszavasvári
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéstől, valamint a Tiszavasvári Város
Önkormányzata hivatalos honlapján való közzétételtől) számítva, 2021. október 20. (szerda) 12.00
óráig van lehetőség.
Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján
postára adták.
V. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok felbontásának helye:
Ülésterme
A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:
A beérkezett pályázatok felbontásának módja:
A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:
elbírálásra
A licittárgyalás helye:
Ülésterme
A licittárgyalás ideje:
A licittárgyalás eredményének megállapítása:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi
a pályázati határidő leteltét követő 45 napon belül
nyílt
A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján kerülnek
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi
a pályázati határidő leteltét követő 45 napon belül
a licittárgyalást követő első testületi ülésen.

Az Önkormányzat szerződést azzal a pályázóval köt, aki a licittárgyaláson a legmagasabb árat
ajánlotta.
-

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére a licittárgyalás eredményének
megállapításáról szóló polgármesteri döntést követő 30 napon belül nem kerül sor a pályázó
hibájából, úgy a második legmagasabb licitet ajánló pályázó részére kerül a szerződési ajánlat
megküldésre.

-

Amennyiben a második legmagasabb licitet ajánló pályázóval sem jön létre érvényes
szerződés az ajánlattól számított 30 napon belül, akkor az adott vagyontárgy ismételt pályázati
kiírás útján kerül hasznosításra.

-

Amennyiben a kiírásra csak egy pályázat érkezik a szerződés az érvényesen és eredményesen
pályázóval megköthető.

VI. Egyéb ismérvek a pályázattal kapcsolatban:
A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy:
– érvényes ajánlat(ok) benyújtása esetén is a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek
minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést,

a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.

A pályázatok felbontásának időpontjáról történő értesítés miatt, a Pályázó vállalja, hogy a
pályázat benyújtásakor telefonon, vagy e-mailben tájékoztatja az Önkormányzatot
telefonszámáról/e-mail címéről.
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Figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre és az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendeletre (a
továbbiakban: vagyonrendelet), a versenyeztetés a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatáról szóló
5. melléklete előírásai szerint kerül előkészítésre és lefolytatásra.
VII. A pályázatra vonatkozó további információszerzés módja:
A pályázattal kapcsolatban további információt Gulyásné Gáll Anita ügyintézőtől lehet kérni a 06/42520-500/ 113. mellék telefonszámon, illetve a gulyasne.anita@tiszavasvari.hu email címen.
Tiszavasvári, 2021. ….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
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Tárgy (26.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szőke Zoltán polgármester
Makra Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2021. (IX.30.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:

17/2020. (I.30.)
18/2020. (I.30.)
36/2020. (II.27.)
40/2020. (II.27.)
52/2020. (II.27.)
55/2020. (II.27.)
60/2020. (II.27.)
61/2020. (II.27.)
10/2020. (III.27.)
11/2020. (III.27.)
12/2020. (III.27.)
13/2020. (III.27.)
14/2020. (III.27.)
20/2020. (III.27.)
21/2020. (III.27.)
51/2020. (IV.6.)
52/2020. (IV.6.)
56/2020. (IV.6.)
60/2020. (IV.23.)
98/2020. (V.28.)

Kt. határozat
Kt. határozat
Kt. határozat
Kt. határozat
Kt. határozat
Kt. határozat
Kt. határozat
Kt. határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
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99/2020. (V.28.)
138/2020. (XI.26.)
139/2020. (XI.26.)
147/2020. (XII.17.)
148/2020. (XII.17.)
128/2020. (IX.24.)
135/2020. (IX.24.)
141/2020. (X.29.)
15/2021. (I.28.)
16/2021. (I.28.)
33/2021. (II.25.)
43/2021. (II.25.)
44/2021. (II.25.)
45/2021. (II.25.)
46/2021. (II.25.)
47/2021. (II.25.)
71/2021. (III.25.)
72/2021. (III.25.)
73/2021. (III.25.)
84/2021. (III.25.)
85/2021. (III.25.)
86/2021. (III.25.)
87/2021. (III.25.)
97/2021. (IV.22.)
118/2021. (IV.29.)
134/2021. (V.27.)
138/2021. (V.27.)
139/2021. (V.27.)
140/2021. (V.27.)
151/2021. (VI.14.)
152/2021. (VI.14.)
163/2021. (VI.14.)
165/2021. (VI.14.)

PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
Kt. határozat
Kt. határozat
Kt. határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat
PM határozat

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Tárgy (27.np.):

Előterjesztés
fizikoterápiás
feladatok
feladatellátási szerződés kötéséről
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:

ellátása

érdekében

Volosinóczki Béla képviselő:
Bejelentette, hogy személyes érintettségére hivatkozással a döntéshozatalból való kizárását
kéri.
Szőke Zoltán polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak Volosinóczki Béla
döntéshozatalból való kizárásáról, személyes érintettségére való tekintettel.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő- testület 10 igen egyhangú szavazattal, - 1 fő nem szavazott - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül Volosinóczki Béla képviselőt a döntésből kizárta és az alábbi határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2021. (IX.30.) Kt. sz.
határozata
Volosinóczki Béla képviselő kizárása döntéshozatalból
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 49. § (1),
bekezdésében foglaltak alapján dönt arról, hogy
Volosinóczki Béla képviselőt kizárja a fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében
feladatellátási szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalából személyes érintettségre
való tekintettel.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, - 1 fő nem szavazott, mivel a Képviselő-testület a
döntésből kizárta személyes érintettségre való tekintettel – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
79/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata
Fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében feladatellátási szerződés megkötése
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fizikoterápiás feladatok ellátása
érdekében feladatellátási szerződés megkötése tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:

1.Dönt arról, hogy a fizikoterápiás feladatok ellátása (heti 30 óra gyógytorna és heti 25 óra
fizioterápia) érdekében feladatellátási szerződést köt a Rehabilitációs Team Kft-vel (4440
Tiszavasvári Kabay János utca 39.) 6 hónapos időtartamra havi 600.000,-Ft összegért és
elfogadja a határozat 1. mellékletét képező feladatellátási szerződést. A feladatellátás kezdő
időpontja a feladatellátáshoz szükséges végleges működési engedély megszerzése és
finanszírozási szerződés megkötésének napja, legkorábban 2021. október 1. napja.
2.Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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79/2021.(IX.30) kt. sz. határozat melléklete
Feladatellátási szerződés
EGÉSZSÉGÜGYI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI - nem szakorvosi – FELADATOK
amely létrejött egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviselője: Szőke Zoltán
Adószám: 15732468-2-15
Telefon: 42/520-500
Telefax: 42/275-000
E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
a továbbiakban, mint feladat átadó (továbbiakban: Átadó)

Név. Rehabilitációs Team Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 39.
Képviselője: Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea ügyvezető
Cégjegyzék szám: 15-09-075553
Adószám: 12433191-2-15
E-mail: rehabteamkft@gmail.com
egészségügyi szolgáltató, mint feladat átvevő (továbbiakban: Átvevő) - továbbiakban
együttesen Felek - között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:
1.A szerződés tárgya
1.1.Felek megállapodnak abban, hogy Átadó átadja, Átvevő átveszi a Tiszavasvári
járóbeteg nem szakorvosi fizioterápia szakellátással kapcsolatos közszolgáltatási
kötelezettséget, -e pontban felsorolt feladatellátáshoz tartozó kapacitással (a feladat a
járóbeteg nem szakorvosi szakellátáshoz szükséges végleges működési engedély megszerzése
és a megkötött finanszírozási szerződés birtokában végezhető) az alábbi nem szakorvosi
feladatellátások tekintetében:
5711 szakmakódú gyógytorna nem szakorvosi feladat ellátása heti 30 órában és
5722 szakmakódú fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) nem szakorvosi feladat ellátása
heti 25 órában
1.2.Ennek megfelelően a jelen pontban megjelölt járóbeteg szakellátási kapacitások
vonatkozásában az egészségügyi közszolgáltatásért felelős jelen szerződés aláírásától - de
legkorábban feladatellátáshoz szükséges végleges működési engedély megszerzésétől a
megkötött finanszírozási szerződés birtokában - visszavonhatatlanul Átvevő lesz.
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2.

Feladatellátási díj, fizetési feltételek:

2.1 Szerződő felek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)
finanszírozáson felüli díj havi összegét 600.000,-Ft-ban, azaz hatszázezer forintban
állapítják meg. A tevékenység ÁFA mentes körbe tartozik.
Átvevő a szerződéses feladatok ellátását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.
rendeletben (továbbiakban Kormányrendelet) meghatározott NEAK finanszírozásért, és a
NEAK finanszírozás felett – jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt - kiegészítő összegért
vállalja.
A Kormányrendelet 27/A. § (1) bekezdés h) pontja értelmében az Átadó - a finanszírozási
szerződésében lekötött - az átadott feladathoz tartozó teljesítmény volument átadja az
Átvevő részére.
Az ellátás finanszírozásának elsődleges forrása a NEAK által biztosított díjazás. Megbízott –
a jelen szerződés alapján - közvetlenül maga köt az ellátás finanszírozására szerződést a
NEAK-kal. A finanszírozási szerződés alapján a NEAK a szolgáltató (Átvevő) részére a
Kormányrendelet szerinti díjat havonta, az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendeletben (a továbbiakban: Ámr.) meghatározottak szerint utalványozza.
Átadó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Átvevő a finanszírozási
szerződést közvetlenül a NEAK-kal kösse meg. Átadó a jelen feladatellátási szerződés
hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy a NEAK finanszírozási összeg
közvetlenül az Átvevő bankszámláján kerüljön jóváírásra.
2.2. A NEAK finanszírozáson felüli részt Átvevő havonta utólag minden hónap 5. napjáig
számlázza az Átadónak 30 napos fizetési határidővel, aki a NEAK finanszírozást
meghaladó összegről kiállított számlát annak kézhezvétele után, havonta – a
teljesítésigazolás megléte esetén -, átutalással teljesíti.
2.3.A feladatellátási díjon felül az Átvevő a jelen szerződés ellátásával kapcsolatban egyéb
támogatásra, díjra, anyagi vagy egyéb juttatásra az Átadótól nem tarthat igényt.
2.4. Amennyiben Átvevő neki felróható okból a szerződésben foglaltakat nem teljesíti, úgy a
mulasztással érintett napokra szolgáltatási díjra nem jogosult, és a mulasztással érintett
napokra eső szolgáltatási díjjal megegyező összegű kötbér fizetésre kötelezhető.
2.5.Átadó előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései az irányadók.
2.6. Átvevő tudomásul veszi, hogy az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételét terhelő,
annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz
Átadó előzetesen hozzájárult.
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3.A szerződés időtartama
A feladatellátáshoz szükséges végleges működési engedély megszerzése és finanszírozási
szerződés megkötését követően, legkorábban 2021. október 1. napjától kezdődő 6 hónapos
időtartamú határozott időre szól.
4. Átvevő területi ellátási kötelezettsége a jelen megállapodással megszerzett járóbeteg nem
szakorvosi szakellátás vonatkozásában – „az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” szóló
2006. évi CXXXII. törvény 5/A. § (7) bekezdése alapján- változatlan marad.
5. Szakmai garanciák
5.1. Átvevő kijelenti, hogy jelen szerződés 1.1. pontjában megjelölt fizioterápia nem
szakorvosi feladatot képes ellátni. Átvevő vállalja, a feladat-ellátási kötelezettség
címzettjeként az átvételt követően gondoskodik a járóbeteg nem szakorvosi szakellátás
folyamatos és zökkenőmentes működtetéséről.
5.2. Átvevő felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és minősége és tekintetében is,
ennek megfelelően rendszeresen nyomon követi a szolgáltatás minőségét mérő mutatók
alakulását (ennek körében különösen a tízezer lakosra jutó szakmai mutatókat; járóbeteg
szakellátás kapacitás kihasználtságát; szakmánként az egyes beavatkozásokra jutó
percátlagokat; valamint a várólisták időbeli hosszának alakulását).
5.3. Az Átvevő nyilatkozik, az ellátás minőségének és színvonalának biztosítása céljából
minőségi indikátorokat képez, az ellátás minőségét és a szolgáltatási struktúra
megfelelőségét maga is rendszeresen ellenőrzi.
5.4. Átvevő köteles a feladatellátásra vonatkozó mindenkori
szabványokat, hatósági, szakhatósági és műszaki előírásokat betartani.

jogszabályokat,

5.5. Átvevő köteles jelen szerződésben szabályozott feladatellátás tekintetében a szerződés
megszűnését követő 1 hónapon belül beszámolni.
5.6 Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv
ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a szerződésben meghatározott
szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban
előírtak betartásával, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja. E kötelezettsége
elmulasztásából eredő az Átvevő érdekkörében felmerülő kárért teljes felelősséggel tartozik.
5.7 Átvevő köteles a tulajdont és a szervezetet érintő bármely változásról az egészségügyi
közszolgáltatásért felelő szervet haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől
számított 8 napon belül, írásban tájékoztatni.
5.8. Átvevő kijelenti, hogy a feladatok ellátására jogosult és érvényes, orvosi tevékenység
ellátására vonatkozó, 1.000.000 Ft/év, és minimum 500.000 Ft/káresemény összegű
felelősségbiztosítással rendelkezik. Vállalja továbbá, hogy ezen felelősségbiztosítást a
szerződés időtartama alatt folyamatosan fenntartja.
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6. Vagyoni biztosíték és általános kérdések
6.1. Felek megállapítják, hogy jelen szerződéses konstrukcióban Átvevő vagyoni biztosíték
adására köteles. Átvevő vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályban meghatározott
szabályoknak megfelelően és mértékben vagyoni biztosítékot ad.
6.2. Felek vállalják, hogy a működési alapdokumentumok (különösen működési engedély;
finanszírozási szerződés) tekintetében együttműködnek a jelen szerződés alapján
szükséges módosítások elvégzésében.
6.3. Átvevő vállalja, hogy a feladatellátás folyamatossága érdekében gondoskodik a
működési engedély megszerzéséről, illetve a finanszírozási szerződés megkötéséről,
valamint a működés megkezdéséhez, illetve jogszerű feladatellátás fenntartásához szükséges
tőke és likviditás biztosításáról. Átvevő köteles jelen szerződés megkötését követően
haladéktalanul, olyan időpontban, ami a feladatellátás zökkenőmentes folytatását
biztosítja, a járóbeteg szakellátás nem szakorvosi (fizioiterápia) feladatellátási szolgáltatásra
az illetékes egészségügyi hatóságtól működési engedélyt kérni. Köteles továbbá a
feladatellátás teljes időtartama alatt jogerős és érvényes működési engedéllyel
rendelkezni.
6.4. Felek kinyilatkozzák, hogy a kapacitásbővítés/feladatfinanszírozás
kérelem/pályázat benyújtásában együttműködnek.

iránti

6.5. Átvevő vállalja, hogy együttműködik a Tiszavasvári járóbeteg szakellátás szakorvosi
feladatellátását biztosító feladatellátóval.
7. A tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos kérdések
7.1.Átvevő köteles a feladatellátás helyének biztosítására, a jogszabályban foglaltak
figyelembevételével.
7.2.Átvevő kötelezettsége a járóbeteg szakellátás nem szakorvosi (fizioterápia)
feladatellátásához szükséges a hatályos jogszabályban előírt tárgyi minimumfeltételeinek saját
költségen történő biztosítása.
7.3.Átvevő köteles gondoskodni a feladatellátást szolgáló ingó vagyon vonatkozó
jogszabályok szerinti tárgyi minimum feltételeknek való megfelelőségéről, ezen belül a saját és használatra átadott – eszközök pótlásáról, javításáról, karbantartásáról,
felülvizsgálatáról saját költségén.
7.4.Átvevő felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a szerződés tárgyát képező
szolgáltatás végzése során Átadónak, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a
kárt harmadik fél az Átadóval szemben kívánja érvényesíteni.
8. Munkavállalókkal kapcsolatos kérdések
Átvevő köteles a feladatellátáshoz
minimumfeltételeket biztosítani.

szükséges,
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jogszabályban

foglalt

személyi

9. Egészségügyi dokumentációval, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések
Felek nyilatkoznak, hogy az egészségügyi szolgáltatások teljesítése során keletkezett és a
folyamatos szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi dokumentációk és valamennyi adat
átadás-átvételét az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével egymással
kölcsönösen együttműködve lebonyolítják az alábbiak szerint:
- átadó vállalja, hogy a járóbeteg szakellátással kapcsolatosan átadandó egészségügyi és
egyéb dokumentációról, és a dokumentumok tárolási helyéről-, és formájáról (elektronikus,
nyomtatott, képi) összefoglaló jegyzéket készít,
- átvevő nyilatkozik, hogy az átvételre kerülő dokumentumok őrzéséről és kezeléséről az
adatvédelemre vonatkozó mindenkori szabályok szerint gondoskodik.
10. A szerződés felmondása
10.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem lehet
felmondani.
10.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel
megszüntethető.
10.3. Jelen szerződést bármely fél írásban, rendkívüli felmondással felmondhatja, az
alábbi esetekben:
A másik fél bármilyen szerződésszegő magatartása esetén, amennyiben a szerződésszegő
fél az erre vonatkozó írásbeli felszólítás átvételét követő 8 napon belül nem tesz eleget a
szerződésben foglalt kötelezettségének, a jogosult fél további 8 napon belül írásban
rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést, a felmondás közlését követő hónap
utolsó napjával.
10.4. Átadó a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:
-

-

az Átvevő fizetésképtelenné válik, ellene csődeljárást (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdés
h) pontjában foglaltakat) vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, végelszámolását
határozza el, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, kifizetéseit beszünteti;
az Átvevő vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely az Átadó megítélése
szerint a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését veszélyezteti;
az Átadó érdekeit veszélyeztető vagy a jó hírnevét sértő esemény következik be;
az Átvevő ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti Megrendelő utasításait;
az Átvevő tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerős
elmarasztaló határozatot hoznak.
az Átvevő felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték,
vagy terjedelem alá csökken.
az Átvevő a működéséhez szükséges engedélyek bármelyikét elveszíti.
Átadó nem minősül átlátható szervezetnek

10.5. Átvevőnek a szerződést az irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően kell teljesíteni. Ha a szerződés megszűnése az Átvevő felróható
szerződésszegő magatartására vezethető vissza, úgy köteles az Átadó részére a
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szolgáltatási ellenérték 2 havi átlagának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér
megfizetésére.
10.6. Felmondás esetén Átvevő kártérítésre nem jogosult.
10.7. Szerződő Felek nem követnek el szerződésszegést, ha kötelezettségeik teljesítését ”vis
maior” akadályozza meg, amely a szerződés aláírását követően következik be.
11. Egyéb rendelkezések
11.1. Szerződő Felek a szerződést kizárólag írásban módosíthatják.
11.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat
érvényesen kizárólag írásban tehető.
11.3. 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.
11.4. Átvevő képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság
jogképes, bejegyzett és az ajánlatban benyújtott adataiban változás nem történt, és a jelen
szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik.
11.5. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok
előírásait kell alkalmazni.
11.6. Átadó (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) tájékoztatja az átvevőt, hogy
jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak
megfelelően jár el. Adatkezelő tájékoztatja az Átvevőt, hogy jelen szerződésben rögzített
adataikat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból eredő jogi
kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Ezen túlmenően tájékoztatja az Átvevőt, hogy a
kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik. Az
adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig
tárolhatók. Az Átvevőnek joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől a rá vonatkozó
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen. Az Átvevő jelen szerződés aláírásával
hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adatait a
fent említettek szerint kezelje.

11.7. Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 79/2021.
(IX.30.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.
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11.8. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták, megértették,
és mint a szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták
6 eredeti példányban.
Tiszavasvári, 2021. ……………………

…………………………
Átadó
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében
Szőke Zoltán polgármester

………………………………
Átvevő
Rehabilitációs Team Kft.
képviseletében
Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea

Pénzügyi ellenjegyző: …………………………………
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Tárgy (28.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi
vagyonkezelési szerződés 3.sz. módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Központtal

kötött

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
80/2021. (IX.30.) Kt. számú határozata
a Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 3. számú
módosítása
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ
közötti vagyonkezelési szerződés 3. számú módosítását a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal.
2. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és az aláírt szerződések Tankerület részére
történő megküldésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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80/2021.(IX.30.) Kt. számú határozat 1. melléklete

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
3. számú módosítása
amely létrejött egyrészről a
Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli: Szőke Zoltán Polgármester
törzsszáma: 732462
adóigazgatási azonosító száma: 15732468-2-15
bankszámlaszáma: 11744144-15404761
KSH statisztikai számjele:15732468-8411-321-15
mint Átadó (a továbbiakban: Átadó vagy Önkormányzat ), valamint
Nyíregyházi Tankerületi Központ
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
képviseli: Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15835334-2-15
előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00336853-00000000
ÁHT azonosítója: 361695
KSH statisztikai számjele: 15835334-8412-312-15 mint
átvevő (a továbbiakban: Átvevő vagy Tankerület)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési
közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami
fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki.
Az intézmény(eke)t a KIK működteti.
Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az
Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és
ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket,
felszereléseket –, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
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A Felek a Törvény 13.§ (2) a) pontja alapján 2012. december 12 -én átadás-átvételi
megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő
ingó és ingatlan vagyonelemek körét.
Felek rögzítik, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tiszavasvári Város
Önkormányzata között 2013. február 14. napján vagyonkezelési szerződés jött létre.
Az Önkormányzat fenntartásra és működtetésre ingyenesen vagyonkezelésbe adta, a
Nyíregyházi Tankerületi Központ vagyonkezelésbe vette a valóságban 4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál út 67/a. szám alatt található ingatlant, melyben a Szabolcs -Szatmár -Bereg
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye került elhelyezésre. A
Felek a fent megnevezett Vagyonkezelési szerződést 2021. április 1. napjától az alábbiak
szerint módosítják
„A szerződés tárgya
A Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelési szerződés 7. számú mellékletében felsorolt
ingatlan vagyon tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tiszavasvári Tagintézménye a továbbiakban a 4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 19. szám
alatt a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium épületében kerül elhelyezésre 208,32 m2
alapterületen, három helyiségében (foglalkoztató szoba) és egy közlekedőben valamint
hozzátartozó kiszolgáló helyiségekben kap helyet.(1. számú melléklet)”
A Vagyonkezelési szerződés jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései és
mellékletei továbbra is változatlanul hatályba maradnak.
Jelen szerződés a mellékletével együtt érvényes.
Jelen szerződésmódosításra egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést együttesen elolvasták és közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.
Melléklet: 1. számú melléklet: Alaprajz
Tiszavasvári, 2021…………….

Nyíregyháza, 2021………………..

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

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

Jogilag ellenjegyzem:

Jogilag ellenjegyzem:
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Tárgy (29.np.): Egyebek
Egyebek napirendi pont alatt kérdés, felvetés nem hangzott el.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a nyílt ülést Szőke Zoltán
polgármester bezárta és a testület zárt üléssel folytatta a munkáját.

k.m.f.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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