
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
            1. 

Készült: Vásárosnamény Város Képviselő-testületének a 2017. január 26-án a Városháza 
nagytermében (Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz.) megtartott rendes  üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  Filep Sándor polgármester 
   Dr. Balázsy Erzsébet alpolgármester 

Adorján Béla 
Bíró Éva 
Jüttner Csaba 
Nagy Miklós 
Szalainé Bíró Katalin 
Szucsányiné Magocsa Edit képviselők  

 
Távol maradt: Csobolya Attila 

képviselő 
  
Meghívottak:  Dr. Szilágyi Péter jegyző 
   Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző 

Dubniczné dr. Fórizs Erzsébet Önkormányzati Osztály vez. 
Koncz Edina Humán Szolg. Közp. vezetője 

   Csatlós Edina Pénzügyi Osztály vezetője 
   Demeter István RNÖ elnöke 

Gál Zoltán Városfejlesztési csoport vezető 
   Kolozsváriné Fekete Olga közétkeztetési csoportvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Czomba Katalin 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) nagy tisztelettel köszöntött mindenkit a testületi ülésen, és 
kérte, hogy 1 perces néma felállással adózzanak a Veronai autóbusz balesetben elhunytak 
emlékének.  A határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett 
a meghívóban szereplő 20 napirendi ponton túl 
 
►a  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú támogatási kérelem benyújtásáról és a 
 
►„Vásárosnamény-Gergelyiugornya Bereg Szíve Üdülőközponthoz kapcsolódó vízitúra 

megállóhelyhez kapcsolódó kiszolgáló és közösségi egységek felújítása és annak járulékos 
munkái” közbeszerzési eljárásban résztvevők tárgyalásra való felkérésére című előterjesztések 

felvételéről.  
 
Ezt követően először a módosítási javaslatot, majd ezzel együtt a meghívó szerinti napirendet 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
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2. 

 
Tárgy (1. tsp.) Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, 

tárgyalásokról és jelentősebb eseményekről. 
 

Előadó: Polgármester 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnök helyettes) 
a bizottság 3 igen szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2017.(I.26.) önkormányzati határozata 

 
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző 

ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és jelentősebb eseményekről 
 
 A Képviselő-testület: 
 
1) a  125/2016. (XII.14.)   önkormányzati határozat 3) pontja, 
 126/2016. (XII.14.)  önkormányzati határozat 2), 3) pontja, 
 127/2016. (XII.14.)  önkormányzati határozat 3),4) pontja, 
 128/2016. (XII.14.)   önkormányzati határozat 2),3) pontja, 
 129/2016. (XII.14.)  önkormányzati határozat 2) pontja, 
 135/2016. (XII.14.)  önkormányzati határozat 3) pontja, 
 136/2016. (XII.14.)  önkormányzati határozat 4) pontja, 
 137/2016. (XII.14.)  önkormányzati határozat 4) pontja, 
 138/2016. (XII.14.)  önkormányzati határozat 4) pontja, 
 139/2016. (XII.14.)  önkormányzati határozat 4) pontja, 
 140/2016. (XII.14.)  önkormányzati határozat 4) pontja, 
   
  
 végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. 
 
2)     Tudomásul veszi az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és  

jelentősebb eseményekről szóló tájékoztatást. 
 
A határozatról értesülnek: 

1) Határozattal érintettek, 
 2) Irattár. 

 
 

__________________________ 
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3. 

 
Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban 

dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2016. (I.29.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 

Előadó:  Jegyző 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a Pénzügyi bizottság 4 igen 
szavazattal, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal a rendelet 
elfogadását támogatta. 
 
Dr. SZILÁGYI PÉTER (jegyző)  elmondta, hogy minden évben visszatérő napirendi 

javaslat ez,  az illetménykiegészítés mértékében nincs módosítás, de minden évben a 
tárgyévre meg kell határozni, technikai módosítás, hogy a törvény ezentúl a középiskolai 
végzettségű köztisztviselő megnevezés helyett érettségi végzettségű megnevezést használ. 

Egy tartalmi változás van,  eddig  központilag  július 1-je a köztisztviselők napja volt, most 
már helyi rendeletben kell intézkedni, hogy ez a nap munkaszüneti nap legyen.  
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a rendelet tervezetet 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta:  

 
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete 
 

a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
Vásárosnamény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, valamint 237. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselők juttatásairól a következőket 

rendeli el: 
 
1.§  A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat rendeletében a köztisztviselők részére 2017. évben 
illetménykiegészítést állapít meg.”  
 
2.§  A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
b) az érettségi végzettségűeknél a köztisztviselő alapilletményének 20%-a, 
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4. 

 
3.§ A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) 
bekezdése az alábbi l) ponttal egészül ki: 
 
„l) a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét, fizetett munkaszüneti napként biztosítja, 
az ezzel összefüggő többletköltséget saját bevételeiből fedezi. 
 
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.  
 
 
Filep Sándor                                                                                     Dr. Szilágyi Péter 
polgármester                                                                                                jegyző 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
Ez a rendelet 2017. január 27. napján került kihirdetésre.  
 
 
                 …………………………… 
         Dr. Szilágyi Péter jegyző 
 

__________________________ 
 
 
 
Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés köztisztviselői illetményalap emelésére. 
 

 
Előadó:  Polgármester 

 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a Pénzügyi Bizottság 4 igen 
szavazattal, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal a határozat illetve 
a rendelet elfogadását támogatta. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben megjelölt két 

összeg közötti alapot javasolta elfogadásra, amely 20,05 %-os emelést jelent és így az  
illetményalap összegét 46 400 Ft-os összegben támogatja. 
 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 
szavazattal a határozat illetve a rendelet elfogadását támogatta, és a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát támogatta az összeg és a %-os emelés tekintetében. 
 
NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen 
szavazattal a határozat illetve a rendelet elfogadását támogatta. 
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5. 

 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy az előterjesztésből is 

kitűnik, hogy 2008. óta nem történt illetményalap emelés, azóta 38.600 Ft. Az 

előterjesztésben két irányt határoztak meg,  próbáltak egy alsó, és egy felső szintet bejelölni 

és a kettő között találták meg a bizottságok a 20,05 %-ot, ez 46 400 Ft összeg. 
 
ADORJÁN BÉLA (képviselő)  elmondta, hogy a kezdeményezése hála a  jó istennek közös 
nevezőre hozta a képviselő-testületet. A költségvetésünk lehetővé tette, hogy erre sor 

kerüljön. Ezt azért mondja el, hogy a városlakók is legyenek tisztában azzal, hogy  erre az 
emelésre azért van lehetőség, mert a város jól gazdálkodott. Ugyanakkor mindenképpen fel 
akarta hívni arra a figyelmet, hogy ez nem a város vállát kell, hogy nyomja, éppen ezért 
jegyző úrral egyeztetve, a következő testületi ülésre  egy felterjesztési javaslatot fognak 

kidolgozni, amelyben megpróbálják meggyőzni a törvényhozást, hogy ez a teher az ő vállukat 

kellene, hogy nyomja. Köszöni mindenkinek az együttműködést. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) megköszönte a köztisztviselőknek a munkáját. 
 
ADORJÁN BÉLA (képviselő)  elmondta, hogy mivel illetményalap emelésről van szó, ez 

érintheti a városi képviselőket is, de mindenkinek felhívta a figyelmét, hogy ez a mostani 
rendelet nem érinti a képviselő-testületi  tagok tiszteletdíjának a változását, azok nem 
változnak. Ez a rendelet csak a köztisztviselőkre vonatkozik. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, először a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2017. (I.26.) önkormányzati határozata 

 
köztisztviselői illetményalap megemeléséről 

A Képviselő-testület: 

1) Megvizsgálva az önkormányzat anyagi lehetőségeit 2017. január 1. napjától a 38 650 Ft-os 
köztisztviselői illetményalap 46 400 Ft-ra való emelését támogatja (20,05 %-os emelés). 

2) Utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjon az illetményalap emeléséhez szükséges fedezet 
biztosításáról az önkormányzat 2017. évi költségvetésében. 

 
  Felelős: Polgármester 
  Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépése 

3) Utasítja a Jegyzőt, hogy az illetményalap emelését követően gondoskodjon a szükséges 

munkáltatói okiratok elkészítéséről és számfejtésre történő átadásáról a Magyar Államkincstár 

felé.   
 
  Felelős: Jegyző  
  Határidő: azonnal 
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6. 

A határozatról értesülnek: 
1) Polgármester, Jegyző, Aljegyző (helyben), 
2) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője, 
3) Önkormányzati Osztály Vezetője (helyben), 
4) Humánpolitikai munkatárs (helyben). 

 
---------------------------- 

Ezt követően az illetményalap emelésről szóló rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta és 
megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következő rendeletet alkotta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete 

 
 a köztisztviselői illetményalapról 

 
Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a köztisztviselői illetményalapról a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban (a 
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre. 
 
2. § A Hivatal köztisztviselőnek illetményalapja a 2017. évben - a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – 46 400 Ft. 
 
3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Vásárosnamény, 2017. január 27. 
 
Filep Sándor            Dr. Szilágyi Péter  
polgármester           jegyző 
 
Z Á R A D É K : 
 
A rendelet 2017. január 27. napján került kihirdetésre.  
 
Vásárosnamény, 2017. január 27. 
 
        ………………………… 

Dr. Szilágyi Péter jegyző 
 

__________________________ 
 
 
 
 



 

 
 

-7- 
7. 

 
Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft-nél történő könyvvizsgálói feladat ellátására benyújtott pályázatok elbírálására 
 

Előadó:  Polgármester 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a Pénzügyi Bizottság 4 igen 
szavazattal, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal a határozat 
elfogadását támogatta. Tudomásul vették, hogy eredménytelen a pályázat és kérik 
Polgármester urat, hogy gondoskodjon  új pályázat kiírásáról. 
 
NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) az előterjesztésből kitűnik, hogy az egyik pályázónál 
minimális volt a hiány, a másik pályázó esetében több hiányosság volt, így eredménytelennek 
kénytelenek nyilvánítani a pályázatot. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (I.26.) önkormányzati határozata 

 
Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-nél történő 

könyvvizsgálói feladat ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról 
 
A Képviselő-testület: 

 
1) A beérkezett pályázatok bontásával és értékelésével megbízott bíráló bizottság 

javaslatára a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-nél 
könyvvizsgálói feladat ellátására meghirdetett pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja. 

 
2) Megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ismételt pályázati felhívásnak a 

„Kelet-Magyarország” c. napilapban, az Önkormányzat „Új Beregi Élet” c. lapjában, 

továbbá a Városi TV-ben és az önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről. 
 

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2017. január 31. 

       3) A pályázatok bontásával és értékelésével ismételten megbízza a korábban 
megválasztott bírálóbizottság tagjait.  
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő 5. nap.  
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8. 
4) Utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az elutasított pályázók értesítéséről. 

 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2017. január 27. 

 
A határozatot kapják: 

1) Polgármester, Jegyző (helyben), 
2) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben), 
3) Vitka Kft. ügyvezető igazgatója (székhelyén), 
4) Pályázók (székhelyükön). 

 
__________________________ 

Tárgy (5. tsp.) Előterjesztés a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület részére 
kölcsön nyújtására 
 

Előadó:  Polgármester 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a  bizottság 4 igen szavazattal a 
határozat elfogadását támogatta, de nem a kérelemben beterjesztett 5 millió forinttal, hanem a 
felét javasolja, azaz 2 500 000 Ft-ot. 
 
ADORJÁN BÉLA (képviselő) hozzászólásában elmondta, hogy nem tudja, hogy a Felső-
Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület vezetője miért nincs jelen? 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) válaszában elmondta, hogy Szőllösy László most nem tud 
jelen lenni családi haláleset miatt. 
 
ADORJÁN BÉLA (képviselő) hozzászólásában elmondta, hogy  2016. december 19-én az 
egyesület szövetsége demonstrációt tartott Budapesten az Európai Bizottság meghatározott 
intézménye előtt azzal a feltett szándékkal, hogy Leader-es működtető szerveket felmentse 

azon anomália alól ami tulajdonképpen az európai finanszírozásnak köszönhető. Tudniillik 

nem finanszírozzák a nyertes pályázatok beérkezéséig működésüket. Gyakorlatilag 
ellehetetleníti a leaderes pályázatokat. Felolvasta a petíció szövegét.  
„Tisztelt Bizottság! 
A magyarországi LEADER szervezetek (helyi akciócsoportok) az ország teljes vidéki területét 
lefedve, már 2008. óta dolgoznak a magyar vidék boldogulásáért.  
Magyarország 2014-ben élt azzal a lehetőséggel, amelyet az Európai Unió ajánlott fel és a  
LEADER szervezetek működésének egyszerűsítését célozta.  
Az Európai Unió hivatalnokai viszont számos adminisztratív akadályt (előleg, bankgarancia,  
stb.) építettek az egyszerűsítés útjába, így a LEADER szervezetek csaknem fél éve javarészt  
hitelből vagy ingyen dolgoznak, és most már erejük végére értek. Az egész Európában 

működő LEADER program magyarországi csődje katasztrofális lenne, mert a vidék – 
különösen a kistelepülések számára – egyedüli reális fejlesztési lehetőséget és forrást a 

LEADER szervezetek által megalkotott programok jelentik. Ezt a tényt nem csupán a 
LEADER Egyesületek Szövetsége, hanem a Települési Önkormányzatok Szövetsége (TÖOSZ, 
amely 1600 önkormányzatot, a magyarországi települések több, mint felét tömöríti) is 
felismerte, és támogatni kívánja jelen kezdeményezést.  
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9. 
 
Kérjük a Tisztelt Bizottságot, az európai döntéshozókat és nem utolsó sorban a brüsszeli  
hivatalok dolgozóit, hogy engedjék a magyar LEADER szervezeteket dolgozni, biztosítsák a  
működés egyetlen reális útját (a teljesíthetetlen feltételek nélküli átalány finanszírozás) és ne  
lehetetlenítsék el a magyarországi LEADER programot.  
 
Budapest, 2016. december 19.  
 
 A LEADER Egyesületek Szövetsége nevében  
 
 Dr. Finta István elnök” 
 
Ezt fontosnak tartotta, hogy felolvassa, mert itt valóban a vidék fejlődésének, fejlesztésének 

egyik kulcskérdéséről van szó, és most valamilyen formában segíteni kell, de jó lenne ha 
Magyarország Kormánya egy kicsit hathatósabban közbenjárna az Európai Bizottságnál, 
ebben az értelmezési hiba okán keletkezett rendkívül kínos és kényes helyzetben. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester)  elmondta, mindenki tudja, hogy volt már amikor a korábbi 
időszakban is kaptak segítséget. Érdekes, hogy a folyamatos működés az feltétel 2014-2020. 
közötti időszak fejlesztési forrásának lehívásánál. Ha megszűntetik a működésüket akkor nem 

lennének jogosultak a források lehívására. A bizottsági üléseken megfelelő irányba terelődtek 

a dolgok, a kért összegnek a fele mindenképpen olyan segítség a szervezetnek ami által a 
működése egy ideig biztosított. Ugyanakkor felhívná azon pályázók figyelmét is - talán még 
nem bontották fel az Egyesület hozzájuk írt kérelmét - akik sikeresen hívtak le elég komoly 
összegeket az elmúlt években, hogy nem csak mindig visszafelé kell tekingetni hanem 
nézzenek előre is, de a segítségre éppen most van az Egyesületnek szüksége.  
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017. (I.27.) önkormányzati határozata 

 
A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület részére kölcsön nyújtásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 

1) A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2017. március 31-ig szükséges 
működése biztosításához, likviditása fenntartásához 2 500 000 Ft összegű kölcsön 
átadásával hozzájárul. 

 
2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kölcsön nyújtásáról szóló Kölcsönszerződést 

írja alá. 
 

Felelős:     Polgármester 
Határidő: azonnal 
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10. 
 
 A határozatot kapják:  
1) A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője (székhelyén), 
2) Polgármester, Jegyző (helyben), 
3) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben). 
 

__________________________ 
 
Tárgy (6. tsp.) Előterjesztés Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött 2016. évi együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
 

Előadó:  Polgármester 
 

DEMETER ISTVÁN (RNÖ elnöke) elmondta, hogy január 24-i RNÖ ülésén már 
jóváhagyásra került az együttműködési megállapodás. 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnök-helyettese) 
a bizottság 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a határozat elfogadását támogatta. 
 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta.  
 
ADORJÁN BÉLA (képviselő)  elmondta, hogy a magyarországi törvények értelmében a 
kisebbségi hovatartozást akkor állapíthatunk meg ha az adott fél nyilatkozik arról. Az a 
kérdése, hogy lehet- e tudni, hogy ilyen nyilatkozattal rendelkező kisebbségi lakosok száma 

mennyi Vásárosnaményban, egy hozzávetőleges létszám tud mondani? 
 
DEMETER ISTVÁN (RNÖ elnöke) válaszában elmondta, hogy nem hiszi, hogy 
nyilvántartás történik abban, hogy a roma társadalomnak mennyi része a cigányság. De hogy 
megnyugtassa a Képviselő urat, az tudja, hogy 52 család el Vásárosnaményban, mint roma, és 
1200 létszám van. Ezt jelenti, hogy a város lakosságának kb. 10 %-a roma származású. A 
választások idején kb. 300-400 fő volt beregisztrálva.  Erről van a Roma Önkormányzatnak 

tudomása. 
 
ADORJÁN BÉLA (képviselő)  tulajdonképpen, akik nyilatkoztak a nemzeti hovatartozásról 
az a létszám durván 300 fő,  és az ön által becsült az 1200 fő. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017. (I.26.) önkormányzati határozata 

 
a Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 2016. évi 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  
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11. 
 
A Képviselő-testület: 

 
1) Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2016. évben megkötött 

együttműködési megállapodást felülvizsgálta (a továbbiakban: Megállapodás) és a 
melléklet szerinti tartalommal, 9 oldal terjedelemmel, módosítások nélkül jóváhagyja.  

 
2) Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 
Határidő:  2017. január 31. 
Felelős:    Polgármester 

 
A határozatot kapják: 

1) Polgármester, jegyző                                             (helyben), 
2) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke       (székhelyén), 
3) Önkormányzati Osztály Vezetője    (helyben), 
4) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője  (helyben). 

 
 

__________________________ 
Tárgy (7. tsp.) Előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapítására. 
 

Előadó:  Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván 
részt venni a szavazásban. 
A Jogi Bizottság elnöke helyett elmondta, hogy tavaly év végén törvényváltozás történt,  a 
polgármesterek bérét az államtitkári  illetményhez viszonyítják, a polgármester illetménye 
598 300 Ft, illetve az ehhez kapcsolódó költségtérítés  89 745 Ft. 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a Pénzügyi Bizottság 4 igen 
szavazattal a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal a határozat 
elfogadását támogatta. 
 
ADORJÁN BÉLA (képviselő)   hozzászólásában elmondta, hogy a Képviselő-testületnek 
nincs mérlegelési joga ebben a kérdésben, egészséggel használd fel Polgármester úr! 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2017. (I.26.) önkormányzati határozata 

 
a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról. 
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12. 
A Képviselő-testület: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése és 131. § (1) 
bekezdése alapján  
 
 

1) 2017. január 1. napjától kezdődően Filep Sándor (szül: 1967. 11. 04. 
Vásárosnamény, Tamási Á. u. 3. I/1. szám alatti lakos) polgármester illetményét 
havonta bruttó 598 300 Ft-ban (azaz ötszázkilencvennyolcezer-háromszáz forintban) 
állapítja meg. 

 
2) 2017. január 1. napjától kezdődően a Polgármester részére havonta a mindenkori 

illetménye 15 %-ának megfelelő összegű, azaz 89 745 Ft (nyolcvankilencezer-
hétszáznegyvenöt forint) költségtérítést állapít meg. 

 
3) Utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az illetményváltozással kapcsolatos 

dokumentumok elkészítéséről és azokat küldje meg a Magyar Államkincstár számára 

is. 
 

Felelős: Jegyző  
Határidő: azonnal  
 

 
A határozatot kapják: 

1) Polgármester, Jegyző, Aljegyző (helyben), 
2) MÁK (Nyíregyháza), 
3) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben), 
4) Irattár. 

 
__________________________ 

 
 
Tárgy (8. tsp.) Előterjesztés a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, 

költségtérítésének  megállapítására 
 

Előadó:  Polgármester 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnök-helyettese) 
a bizottság 3 igen szavazattal a határozat elfogadását támogatta. A tiszteletdíjat 157 000 Ft-
ban javasolta, míg a költségtérítés 23 557 Ft-ban. 
 
Dr. BALÁZSY ERZSÉBET (alpolgármester) bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt 
nem kíván részt venni a szavazásban. 
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13. 

 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy a Jogi Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság terjesztette be ezt az előterjesztést. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2017. (I.26.) önkormányzati határozata 

 
az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról. 

 
 

A Képviselő-testület: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 80. §-a alapján  
 

1) 2017. január 1. napjától kezdődően Dr. Balázsy Erzsébet, Vásárosnamény, Veres 
Péter u. 33. szám alatti lakos alpolgármester tiszteletdíját havonta bruttó 157 000 Ft-
ban (azaz Egyszázötvenhétezer forintban) állapítja meg. 

 
2) 2017. január 1. napjától kezdődően az alpolgármester részére havonta a mindenkori 
tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő összegű, azaz 23 557 Ft (Huszonháromezer 
ötszázötvenhét forint) költségtérítést állapít meg.   
 
3) Utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a tiszteletdíjjal kapcsolatos dokumentumok 
elkészítéséről és azokat küldje meg a Magyar Államkincstár számára is. 

 
Felelős: Jegyző  
Határidő: azonnal  

 
A határozatot kapják: 

1) Polgármester, Alpolgármester, 
2) Jegyző, Aljegyző (helyben), 
3) MÁK (Nyíregyháza), 
4) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben), 
5) Irattár. 

 
__________________________ 

 
 
Tárgy (9. tsp.) Előterjesztés a vendégétkeztetés és munkahelyi étkeztetés 

felülvizsgálatára. 
 

Előadó:  Polgármester 
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14. 

SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a Pénzügyi Bizottság 4 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta.  
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy a határozati javaslat 
mindent tartalmaz, ami fontos.  
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2017. (I.26.) önkormányzati határozata 

 
a vendégétkeztetés és munkahelyi étkeztetés térítési díjának meghatározásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
1) Vásárosnamény Város Önkormányzata által fenntartott Vásárosnaményi Humán 

Szolgáltató Központ szervezeti keretében működő főző- és tálalókonyháról az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 15/2015. 
(XII.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szem. rendelet) 3. § (4) bekezdésében 
meghatározott személyeken túl (un. vendég étkezők) részére igény szerint egyszeri meleg 

ételt biztosít. 
 
2) A vendégétkezők esetében a fizetendő térítési díj a nyersanyagköltség és a rezsiköltség 

általános forgalmi adóval növelt összege.  
 
3)  A 2) pontban meghatározott intézményi térítési díj:  
 
 a) külső vendégétkezők esetében:    bruttó:       680 Ft/ebéd, 
                                                                                                                          125 Ft/tízórai, 
                 460 Ft/vacsora 
 b) önkormányzati dolgozók esetében:   bruttó:        680 Ft/ebéd. 
 
4) Az élelmezés ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az önkormányzat 

évente egy alkalommal, április 1. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s új térítési 
díjtételeket állapít meg.   

 
A határozatot kapják: 
1) Polgármester                                                      (helyben), 
2) Jegyző                                                                (helyben), 
3) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője    (helyben), 
4) Önkormányzati Osztály Vezetője                      (helyben), 
5) Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ  (Vásárosnamény, Bartók Béla utca 22.) 
6) Közétkeztetési Csoportvezető           (helyben). 
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15. 

 
Tárgy (10. tsp.) Előterjesztés a Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
megszüntetésére, a Beregi Ivóvízminőség-javító Konzorcium létrehozására. 
 

Előadó:  Polgármester 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a Pénzügyi Bizottság 4 igen 
szavazattal, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal mind a két 
határozat elfogadását támogatta. 
 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 
szavazattal mind a két a határozat elfogadását támogatta.  
 
NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen 
szavazattal mind a két a határozat elfogadását támogatta. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, arról van szó, hogy ez a társulás 
elvégezte feladatát, ugyanakkor a fenntartási kötelezettség miatt szükséges a konzorciumi 
megállapodás létrehozása.  
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, először az 1. számú 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2017. (I.26.) önkormányzati határozata  

 
a Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 

 
A Képviselő-testület: 

 
Egyetért a Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2017. február 28. 
napjával történő megszüntetésével.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen  

 
A határozatot kapják: 
 

1) Polgármester (helyben), 
2) Jegyző (helyben), 
3) Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhelyén). 

 
----------------------------- 
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16. 

 
Ezt követően a 2. sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a 
Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2017. (I.26.) önkormányzati határozata  

 
a Beregi Ivóvízminőség-javító Konzorcium létrehozásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 

1) Egyetért a Beregi Ivóvízminőség-javító Konzorcium - Beregi Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás megszűnésével egyidejű - megalapításával. A 
konzorcium célja a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 azonosítószámú, „Beregi 

Ivóvízminőség-javító projekt” című projekt fenntartási kötelezettségének teljesítse.  
 

2) Felhatalmazza a Polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

aláírására. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. március 3. 

 
A határozatot kapják: 
 

1) Polgármester (helyben), 
2) Jegyző (helyben), 
3) Beregi Ivóvízminőség-javító Konzorcium (székhelyén). 

__________________________ 
 
 
Tárgy (11. tsp.) Előterjesztés a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítására  
 

 
 
Előadó:  Polgármester 

 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a Pénzügyi Bizottság 4 igen 
szavazattal, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal a határozat 
elfogadását támogatta. 
 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta.  
 
NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 3 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
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17. 

 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy elég bonyolult évet zárt a 
BEREGTÖT is, mint ahogy valamennyi társulás, hiszen nagyon sokan mutogatnak vissza a 
feladat finanszírozásra, és éppen ezért a kistelepülések nehéz helyzetbe kerültek. 
Mindenkinek úgy kell végezni a dolgát, ahogy eddig végezte. Ő azt látja, hogy néhány 

település keresi a saját maga útját, ugyanakkor mégis sikerként könyveli el azt, hogy a 
társulásból kilépni csak Tivadar tudott hiszen ő másik járáshoz is tartozik, ez indokolt és 

elfogadható is volt. A többieknél, úgymond amikor csemegézgetnek kicsikét a feladatok 
között  akkor számára már kérdőjelek fogalmazódnak meg. Ő az év végi tanácsülést úgy ítéli 
meg, hogy eredményre vezettek, és azon települések amelyek ki akartak lépni, végül is egyes 
feladatokkal léptek ugyan ki, de végül is a Társulásban bent maradtak.  
2017. január 1. napjától Tivadar nem kíván a Társulás tagja lenni. Tarpa, Beregdaróc, 
Beregsurány, Gulács és Márokpapi települések a belső ellenőrzési és a központi orvosi 

ügyeleti feladatokat nem a Társulás keretében kívánják ellátni. Barabás, Lónya és 
Tiszakerecseny a belső ellenőrzési feladatokkal nem kíván tovább részt venni a Társulásban. 
Ő elszomorítónak érzi azt, hogy egyes települések - és mondjuk ki bátran a televízió 
nyilvánossága előtt - ember életekkel is játszanak, nem veszik komolyan, és ő nem szeretné 

ha az orvosi ügyelet átszervezése során bármilyen probléma adódna. Nagyon sokat dolgoztak 
alpolgármester asszony segítségével és szakmaiságát is figyelembe véve, és 2016. január 01-
től egészen máshogy végzik az orvosi ügyelet működtetését, a diszpécser szolgálat 

működésén keresztül, a mentők kiérkeztetését, és a betegekhez minél hamarabb történő 

eljuttatását. Ebben tavaly komoly eredményeket értek el, itt viszont Tarpa irányításával 
gyakorlatilag 5200 lakost érintően változás lesz. Ha az adott településen x y –nak baja van, ő 

tudni fogja-e azt, hogy ő Vásárosnaményt vagy Tarpát hívta. Ugyanakkor az orvosok is 
eléggé ki vannak feszítve. 
 
ADORJÁN BÉLA (képviselő)   hozzászólásában elmondta, hogy ő csak a bizottsági 

üléseken elhangzottakat szeretné megerősíteni, hogy a következő testületi ülésre a 

BEREGTÖT készítene egy értékelést erről az eseményről, az általa feltételezett okokról, a 

jelenlegi állapotról és a további működéséről, annak kereteiről. 
 
Dr. BALÁZSY ERZSÉBET (alpolgármester)  elmondta, hogy a mentőkre lett rászervezve a 

központi ügyelet, közös együttműködésben dolgoznak,  az orvos kiérkezése miatt nála is 
voltak panaszok, de most már ezek a panaszok megszűntek, ő ilyet nem hallott. Nagyon 
sajnálja, hogy ezek a települések kimaradtak, reméli, hogy ők is meg fogják ezt tudni oldani, 

de egy tapasztalt diszpécser irányítja az ellátást, és ahová az orvos kell oda az orvos megy, 
ahová a mentő kell oda a mentő megy, és tudják azt, hogy egy stroke-nál, egy infarktusnál 
nem mindegy, hogy a laikus beteg kihívja az orvost, persze tudnak segíteni adott esetben, de 
legtöbb betegségnél vagy egy idő amelyen belül a betegnek be kell az intézménybe érni. Ez 
szerinte itt már jól működik, reméli, hogy a kilépőknél is meg lesz ez. Az ügyeleti időben 

jönnek betegek kintről, ellátják őket, nem mondják azt, hogy menjenek vissza Tarpára, de 

szerinte vissza fognak jönni a kilépők, mert nem gondolja, hogy annyi orvossal annyi időben 

el lehet ezt látni. Ő ügyel rengeteget, napközben is dolgozik, a test megkívánja az orvostól is 
hogy pihenjen, ő nem is szavazta akkor sem meg egyik kilépőt sem. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő határozatot hozta:  
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18. 

 
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2017.(I.26.) önkormányzati határozata 
 

a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
 
Képviselő-testület: 
 
 

1) A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: 
BEREGTÖT) Társulási Megállapodását az előterjesztés mellékletében szereplő 

egységes szerkezetbe foglalt – 21 oldal terjedelmű - Társulási Megállapodás szerint (a 
módosított szövegrész színessel megjelölve) módosítja. 

 
2) Utasítja a Jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás módosításáról szóló határozatot a 

BEREGTÖT részére küldje meg. 
 

Felelős:   jegyző 
Határidő: azonnal 

 
A határozatot kapják: 

1) Polgármester (helyben), 
2) Jegyző (helyben), 
3) BEREGTÖT (székhelyén). 

 
__________________________ 

 
Tárgy (12. tsp.) Előterjesztés a Beregi Múzeum 2017. évi munkatervének elfogadására 
 

Előadó:  Polgármester 
 
VARGA JÁNOS ( igazgató)  hozzászólásában elmondta, hogy tudnak újat mutatni, újat 
mondani mindig, mindenkit szeretettel várnak a Beregi Múzeum programjaira, kiállításaira, 
mindenféle rendezvényre. 
 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta, további eredményes munkát kívánt. 
 
SZUCSÁNYINÉ MAGOCSA EDIT (képviselő) hozzászólásában elmondta, hogy nagyon 
örül annak, hogy a 2017. évi terv is a tudás átadást helyezi a középpontba, hiszen a 
felnövekvő nemzedék számára meghatározó élményt nyújt, eljutnak végre a segítségükkel, 

hogy az elméleti síkot kicsit a gyakorlatban is megtapasztalhatják a gyerekek, mint például 
amikor kenyér dagasztásra került sor, a dagasztástól kezdve a kemencébe vetésig mindent 
végeztek el és nagyon örültek neki , mert a memóriájukban ez sokkal jobban megmarad így. 
Igen barátságos környezetben, szakmailag felkészült kollegákkal végzik a munkát amit 
megköszönt, és további sikert kívánt 2017. évre is. 
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19. 

 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy mindenki tudta, hogy 
amikor Varga János igazgató úr lett, akkor  milyen nehéz örökséget vett át, és hogyan kell 
majd tovább haladni. Azt hiszi, hogy igazgató úr egy nagyon jó kollektívát kovácsolt össze, 
pótolva a nyugdíjba vonulók szakmaiságát is, egy nagyon komoly rendszert épített fel, 
további fejlesztéshez is minden segítséget meg fognak adni. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2017.(I.26) önkormányzati határozata 

 
a Beregi Múzeum 2017. évi munkatervének elfogadásáról 

 
 
A Képviselő-testület: 
 
Megtárgyalta és változatlan formában hagyja jóvá a Beregi Múzeum 2017. évi 
munkatervét az előterjesztéshez mellékelt tartalommal. 
 
A határozatot kapják: 
1) Polgármester                                                  (helyben), 
2) Jegyző                                                            (helyben), 
3) Önkormányzati Osztály Vezetője                  (helyben), 
4) Beregi Múzeum igazgatója                            (székhelyén). 
 
 

__________________________ 
 
Tárgy (13. tsp.) Előterjesztés az egészségügyi szolgáltatások ellátására megkötött 
szerződések felülvizsgálatára, valamint módosítására 
 

Előadó:  Polgármester 
 
DUBNICZNÉ dr. FÓRIZS ERZSÉBET (Önkormányzati osztály vezetője) elmondta, hogy 
az egészségügyi szolgáltatások ellátására megkötött szerződések kerültek módosításra, 

egyrészt ennek az volt az indoka, hogy az elmúlt évben a testület elfogadta a körzetek 
meghatározásáról szóló új rendeletét, másrészt meg egy új szolgáltatási törvény került 
elfogadásra. Ennek a helyi és központi jogszabálynak rendelkezései kerültek átvezetésre, nem 
új szerződésekről van szó. Átvezetésre kerültek azon rendelők, telephelyek címei amelyek 

megváltoztak a lakcím egyeztetéskor. 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnök-helyettese) 
a bizottság 3 igen szavazattal a határozat elfogadását támogatta.  
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20. 

 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
Nagy Miklós képviselő elhagyta az ülést. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2017. (I.26.) önkormányzati határozata 

 
az egészségügyi szolgáltatások ellátására megkötött szerződések módosítására 

 
 

A Képviselő-testület:  
 

1) Háziorvosi alapellátás biztosítására  
  
a) 2012. december 28. napján a TEODÓRA-MED Egészségügyi és Szolgáltató 

Betéti Társasággal (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Veres Péter utca 33.) 
megkötött feladat-ellátási szerződést az 1. melléklet szerint   
 

b) 2012. december 28. napján Dr. Somogyi Gáborné Dr. Szendrei Gabriella 
Elvira háziorvossal (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Gyöngyvirág utca 2.) 
megkötött feladat-ellátási szerződést a 2. melléklet szerint   

 
c) 2016. február 25. napján a Bereg-Medical Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(székhelye: 4800 Vásárosnamény, Rózsafa utca 2.) megkötött feladat-ellátási 
szerződést a 3. melléklet szerint   

 
d) 2012. december 28. napján Dr. Gerzon József János háziorvossal (székhelye: 

4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 39/B.) megkötött feladat-ellátási 
szerződést a 4. melléklet szerint   

 
e) 2012. december 28. napján Dr. Turóczi Zoltán háziorvossal (székhelye: 4804 

Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4.) megkötött feladat-ellátási szerződést az 5. 
melléklet szerint   
 

közös megegyezéssel 2017. február 1. napjától módosítja, illetve a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalja.  
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21. 

 
2) Házi gyermekorvosi alapellátás biztosítására 2012. december 28. napján  

 
a) Nagyné Dr. Biró Valéria házi gyermekorvossal (székhelye: 4800 

Vásárosnamény, Veres Péter utca 49.) megkötött feladat-ellátási szerződést a 6. 
melléklet szerint   
 

b) Dr. Mikulka és Társai Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti 
Társasággal (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos utca 39/B.) 
megkötött feladat-ellátási szerződést a 7. melléklet szerint   

 
közös megegyezéssel 2017. február 1. napjától módosítja, illetve a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalja. 
 
 

3) Fogorvosi alapellátás biztosítására  
 
a) 2015. szeptember 30. napján az Elitmed DENT Korlátolt Felelősségű 

Társasággal (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Szatmár utca 17.) megkötött 
feladat-ellátási szerződést a 8. melléklet szerint   
 

b) 2012. december 28. napján a DODENT Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sólyom út 4.) megkötött 
feladat-ellátási szerződést a 9. melléklet szerint   
 

c) 2012. december 28. napján a CRYSTALLO-DENT Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társaság (székhelye: 4803 Gulácsi út 63.) megkötött feladat-ellátási 
szerződést a 10. melléklet szerint   

 
közös megegyezéssel 2017. február 1. napjától módosítja, illetve a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalja. 

 
4) Felhatalmazza és egyben felkéri a Polgármestert az 1)-3) pontban meghatározott 

szerződések aláírására. 
 

Felelős:Polgármester 
Határidő: 2017. január 31. 

 
5) Utasítja a Jegyzőt, hogy a hitelesen aláírt szerződések egy példányát küldje meg a 

működést engedélyező szerv, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
részére.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a szerződés aláírását követő 5 napon belül. 
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22. 

 
A határozatot kapják: 

1) Polgármester, Jegyző                                                                        (helyben), 
2) Érintett orvosok                                                 (székhelyükön/lakhelyükön), 
3) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Vásárosnaményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya  (székhelyén), 
4) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő     (székhelyén), 
5) Önkormányzati Osztály Vezetője     (helyben), 
6) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője                                (helyben), 
7) Irattár         (helyben). 

 
__________________________ 

 
 
Nagy Miklós képviselő visszaérkezett az ülésre. 
 
Tárgy (14. tsp.) Előterjesztés a 2017. év „egészségtudatos” programjainak 

megszervezésére. 
 

Előadó:  Alpolgármester 
 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 
szavazattal a határozat „A” változatának elfogadását támogatta, és köszönik, hogy tovább 
folytatódik a program. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy három nagy rendezvény 
köré tervezik a programjaikat a Gyermeknap, a Zoárd-Nap, és az Autómentes nap. Nyilván 
ezek mellett is vannak olyan szituációk ahol az egészség előtérbe kerülhet a városban és a 

térségben. 
 
JÜTTNER CSABA (képviselő) hozzászólásában elmondta, hogy évek óta látják ezeket a 
programokat és ő most megpróbál javaslatot tenni ezen programok bővítésére, mert azt 
gondolja, hogy az önkormányzatnak nagyobb szerepet kellene vállalni az egészségmegőrzés 

érdekében olyan programok szervezésében, ami bővíti a kört és nem csak ezeket a 
rendezvényeket érinti hanem olyan helyekre is eljutnak ezek az események ahol sajnos az a 
jellemző, hogy önként nem jelennek meg szűréseken. Ezek a rendezvények egy lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy különböző betegségek előszűrésén részt lehessen venni, de ő azt 

tapasztalja már hosszú évek óta, hogy elsősorban azok jelennek meg ezeken a szűréseken akik 

egyébként is rendszeresen látogatják az egészségügyi intézményeket. Javaslatot tenne arra, 
hogy a KLIK-kel közösen próbáljon meg az önkormányzat az iskoláskorú gyerekek felé 
programot biztosítani, ő azt gondolja, hogy a gyerekek felé hatásosabb a tájékoztató, 
iránymutató rendezvények, amelyek az egészséges életmódra nevelésre hívja fel a figyelmet. 
Az igazi szegény rétegekben kellene olyan programokat indítani, ahol igen rosszak az 
egészségügyi mutatók, hogy ott valami elmozdulás történjen.   
Ez azért is indokolt, mert az egészségügyi ellátás - legalábbis a kórházi ellátás 
vonatkozásában - folyamatosan szűkül, ezt kompenzálni nyilván nem tudja egy önkormányzat 
sem, de ha saját eszközzel, saját programmal próbál ezen az egészségügyi állapoton 
változtatni, ez mindenképpen előrelépést jelent.  



 

 
-23- 

23. 
Nekünk alapproblémáink vannak, nem kapnak forrásokat, lassan eléri a háziorvosi 
szolgálatokat, mert ahogy látja a térségben egyre kevesebb a háziorvos is, nehéz a pótlás a 
kiöregedő háziorvosoknál, nem egy fényes jövő kép ami az itt élő emberek előtt áll, ezért is 

javasolja, hogy ezeket a lehetőségeket próbálják jobban kihasználni. Az a 100 000 Ft, ami 
ebben az előterjesztésben szerepel, az kevés, ettől lényegesen többet kellene erre fordítani, 

nem mondja, hogy saját forrásból de vannak pályázati források, és még egyszer hangsúlyozza, 
hogy ebben az önkormányzatnak sokkal nagyobb szerepvállalónak kell lennie, mert úgy látja, 
hogy semmi plusz program nem szerepel. 
 
Dr. BALÁZSY ERZSÉBET (alpolgármester) hozzászólásában elmondta, hogy itt elsősorban 

szó volt a pénzről. A legtöbb szűrést a védőnők segítségével próbálják megoldani. Valóban 
lehetne több szűrést tervezni, de a háziorvosok is rendelkezésre állnak mindig, rengeteg 
szűrést szerveznek, van ami az ő munkabírásukon túl megy, a szűréseknek a szervezése, és a 

közvetlen végzése. Ebbe az előterjesztésbe nem írták bele, mert nem minden rendelő csinálta, 
de  számtalan szűrés van a rendelőben, amit gyógyszercégek szponzoráltak a koleszterin 

szűrés, a cukorszűrés, a hemoglobin c-nek a szűréséig, a másik amit az iskolákban az 

iskolaorvosok a védőnőkkel együtt végeznek, felvilágosító előadásokat tartanak, országosan 

ismert előadókkal, a Rendőrség bevonásával, egyházi szervezetekkel amiben ő is részt vett. 
Persze lehet több programot csinálni, de vannak a városban a gyerekek számára is és a 
szegényebbek számára is olyan szűrések, amelyek elérhetőek. Egyenlőre az ő és kollegái  
teherbírása ennyire terjed ki. Volt egy konferencia a BM szervezésében ahol el lehetett 
mondani a problémákat, bár a meghívottak köre nem volt teljes mert nem sok szakember vol. 
Tavaly is részt vett egy ilyen rendezvényen, ahol rengeteg javaslatot, igényt vetettek fel, most 
is elhangzott, hogy ezeket össze fogják gyűjteni és rendszerezik. Ő abban reménykedik, hogy 

az egészségügy és az oktatás egyszer előtérbe kerül a stadion építésekkel szemben, mert ő is 

azt mondja, hogy borzasztó dolog, hogy milliárdokat áldoznak olyan dolgokra. Ő a sportot 
nagyon tiszteli és kell, hogy neveljék az ifjúságot a helyes életmódra, de  emellett kellene, 
hogy az oktatás, az egészségügy és a szociális szféra anomáliái megszűntésére legalább annyi 

milliárdot áldozzanak mint ezekre a stadionokra.   
 
ADORJÁN BÉLA (képviselő) hozzászólásában elmondta, hogy egyetért Jüttner képviselő 

úrral abban, hogy valóban azok mennek el akik egyébként is érdeklőnek, éppen ezért ő 

módosító javaslatot tesz, 200 000 Ft-ra, mert valóban meg kell szólítani a célközösséget, 
határozott jó szándékkal mondja, hogy az RNÖ-nek ebben nagyon nagy szerepe lehet mert ha 
elérjük az alapvető dolgot,  a tisztaságot, a saját higiéniára való odafigyelést, a 
környezetünkre való odafigyelést, akkor már az is jó. A célközönség megszólítását egyik 
legfontosabbnak tartja, ha összefog az a néhány szervezet ami a városban működik akkor fel 

tudják deríteni, hogy ki a célközönség. Javasolta, hogy emeljék meg az erre tervezett összeget 
100 000 Ft-tal. 
 
JÜTTNER CSABA (képviselő) elmondta, hogy nem ért azzal egyet, hogy felemelik a 
100 000 Ft-ot 200 000 Ft-ra mert ez is kevés, de javasolta, hogy készüljön egy új 
előterjesztés, hogy milyen új egészségügyi programmal bővüljön, konkrét javaslatokat is 

tudna tenni, de azt gondolja, hogy nem rögtönözéssel kellene ezt megcsinálni.  
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24. 
 
Egy javaslata lenne, hisz elég nagy létszámú közmunkás  van a városban, sokkal 
hasznosabbnak gondolná, hogyha egy-két képzési óra keretében felkészült szakemberek 
elmesélnék, hogy milyen következményei vannak különböző káros szenvedélynek, vagy ha 
nem tartják be az alap higiéniát. ezt sokkal eredményesebbnek gondolja, mint ha napocskákat 
rajzoltatnak a közmunkásaikkal. Az iskolai közösségnek nem kell különböző szervezés, ez az 

iskolákkal való egyeztetés kérdése, ott lenne olyan kör ahol lehetne szervezett célirányos 
program, és ehhez nem tudja, hogy a 200 000 Ft elég e vagy sem, inkább azt gondolja, hogy 
azt kellene megnézni, hogy ha indít az önkormányzat olyan programot akkor körülbelül 
milyen szakember milyen költséggel, de úgy gondolja ezt nem csak háziorvosok tarthatják. 
Készüljön olyan tervezet, hogy pontosan mit akarnak, milyen programokat akarunk indítani, 
és akkor lehetne a forrást mellé rendelni és akkor tudnák a várható költségeket. 
A célcsoportokat nagyjából mindenki tudja a városban. 
 
Dr. BALÁZSY ERZSÉBET (alpolgármester) hozzászólásában elmondta, hogy a 
háziorvosok tovább nem terhelhetők, mert annyi adminisztráció és egyéb dolog van, hogy a 

betegre kevés idő marad. A tegnapi előadáson volt szó róla, hogy nagyon szívesen 

foglalkoztatnának mentálhigiénés , fizikoterápiás, gyógytornász szakembereket a rendelőben 

akik bizonyos terheket levennének a vállukról, ez már más, ez a prevenció, a felvilágosítás, 
szeretne minden háziorvos sokkal több időt tölteni a betegeivel. Sok fiatal szakember végez 

ilyen területeken, nem biztos, hogy eljönnek ide a mi kis városunkba, mert valóban lehetne 
ezekre áldozni,  de ott van a szűréseknek a célközössége a 40-60 éves asszonyokat ő is 

megszólította, akkor 95 %-os volt a részvétel, de azért ők is idősödnek és nem tudnak 

mindenkihez elmenni, hogy megszólítsák, és így csak 70 %-os volt az eredmény. Ennek 
személyi, tárgyi, pénzbeli feltételei vannak, ez nem csak a háziorvosok feladata, mert a 
feladatuk az alapellátás, a szűrésre való buzdítás, ez már meghaladja az ő munkabírásukat, a 
munkaidőket, és pontosan tegnap tettek erre javaslatot, hogy egy alapellátást bővítsék olyan 
szakemberekkel akiknek ezt csinálni kellene, de ezt meg kellene fizetni. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy érti, hogy a képviselők 

mire gondolnak, például keressék meg azokat a szakembereket, akiket ide kell hozni, és nem 
terhelnék a háziorvosokat. A háziorvosok maximálisan eleget tesznek kötelezettségeiknek. 
 
ADORJÁN BÉLA (képviselő) elmondta, hogy mivel az ő bizottsága ezt nem tárgyalta éppen 

ezért most kellett, hogy megtegye ezt a javaslatot. A plusz 100 000 Ft a célközösség és a 
szakemberek alkalmazására szolgálna. 
 
Dr. SZILÁGYI PÉTER (jegyző) javaslata az lenne, hogy ezt fogadja el a testület és az 
elhangzottaknak megfelelően egészítse ki a határozati javaslatot. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslat „A” változatát az elhangzott kiegészítésekkel szavazásra bocsátotta és megállapította, 
hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a 
következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2017. (I.26.) önkormányzati határozata 
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25. 

 
a 2017. év „egészségtudatos” programjainak megszervezéséről  

 
A Képviselő-testület: 
 
 
1) Elfogadja és támogatja a 2017. év „egészségtudatos” programjainak megrendezését. 
 
2) Az 1) pontban meghatározott programok megvalósítására 200 000 Ft-ot (azaz kettőszázezer 

forintot) különít el az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2017. február 28. 

 
3) Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1) pontban meghatározott programok 

lebonyolításáról, megszervezéséről.  
 
 
4) Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon előterjesztés elkészítéséről, a program 

bővítésére a hátrányos helyzetű rétegek felé. 
 

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2017. április 30. 

 
 
A határozatot kapják: 

1)  Polgármester                                   (helyben), 
2)  Alpolgármester                                (helyben),  
3)  Önkormányzati Osztály  Vezetője  (helyben), 
4)  Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben), 
5)  Szervezők/közreműködők. 

 
 

__________________________ 
 
 
 
Tárgy (15. tsp.) Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. évi második félévi 
munkájáról. 
 

Előadó:  TÉB elnöke 
 
 
VARGA JÁNOS (TÉB tagja)  elmondta, hogy a Települési Értéktár Bizottság szívesen 
fogadja 2017. évre vonatkozóan javaslataikat. 
 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 
szavazattal a határozat „A” változat elfogadását támogatta, és további jó munkát kívánt. 
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26. 

 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy a TÉB az előző félévben 

beérkezett javaslatokkal kapcsolatban 33 esetben hiánypótlást kért. 29 javaslat esetében nem 
érkezett érdemi hiánypótlás, így a TÉB nem támogatta az értéktárba való felvételüket. Ezek 
alapján a Települési Értéktárba Naményi jonatán, Beregi sóvári, Tiszaháti sóvári, Kenézi 
piros felvételre került. 
 
VARGA JÁNOS (TÉB tagja)  elmondta, hogy mindenkinek figyelmébe ajánlja a javaslati 
lapot oda kéri a javaslatokat, ötleteket. Az Értéktár oldalán közzétesznek mindent, 
felvilágosítást tudnak adni, de személyesen is tudnak rendelkezésre bocsátani és ahhoz tartozó 
magyarázatot az TÉB bizottságtól vagy Szabóné Széles Erzsébettől lehet kérni. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy tegnap került sor a 
Megyei Értéktár vetélkedőjére városunkban, az általános iskolák közül a Kölcsey Iskola 
diákjai lettek az elsők, ezúton is gratulált nekik.  
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslat 
„A” változatát szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2017.(I.26.) önkormányzati határozata 

 
a Települési Értéktár Bizottság 2016. évi második félévi munkájáról. 

 
A Képviselő-testület: 
 

1) Megtárgyalta és elfogadja a Települési Értéktár Bizottság 2016. év második félévi 
munkájáról szóló beszámolót.  
 

2) A TÉB 2017. évi tevékenységének fedezetére elkülönít 200 000 Ft-ot a költségvetése 
terhére. 

 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

__________________________ 
 
 
 
Tárgy (16. tsp.) Előterjesztés Vásárosnamény Árpád köz 1/B. szám alatti (kivett irodaház)  
önkormányzati 35/1510 tulajdoni hányad értékesítésére 
 

Előadó:  Polgármester 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a Bizottság 4 igen szavazattal a 
határozat elfogadását támogatta. 
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27. 

 
NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a Bizottság 3 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy a Fiatalok Kulturális 
Szövetsége Ifjúsági Egyesülete nyújtotta be vételi szándékát bruttó 635 000 Ft összegben. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  
 
 
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2017. (I.26.) önkormányzati határozata 

 
Vásárosnamény Árpád köz 1/B. szám alatti (kivett irodaház)  

önkormányzati 35/1510 tulajdoni hányad értékesítéséről 
 
 

A Képviselő-testület: 
 

1) Elhatározza, hogy a Vásárosnamény Árpád köz 1/B. szám alatti (belterület 322 hrsz-ú 
– kivett Irodaház megnevezésű – 1 510 m2 nagyságú) ingatlanban, 35/1510 
önkormányzati tulajdoni hányad vevőjének a Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági 
Egyesület-et (4400 Nyíregyháza, Levendula út 1.) jelöli ki. 

2) Az ingatlan vételárát bruttó 635 000 Ft-ban határozza meg. 

3) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
           Felelős: Polgármester 
           Határidő: 2016. február 15. 
 
 
A határozatot kapják: 

1) Polgármester, Jegyző (helyben), 
2) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben),  
3) Igazgatási és vagyonkezelési ügyintéző (helyben),  
4) Irattár.  

 
__________________________ 
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28. 

 
Tárgy (17. tsp.) Előterjesztés Nyíregyházi Törvényszékkel fennálló bérleti szerződés 

közös megegyezéssel történő felbontására. 
 

Előadó:  Polgármester 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN ( a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnök 
helyettese) a bizottság  3 igen szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy Dr. Nyakó Zsuzsanna 
levélben és személyesen megkereste önkormányzatunkat, egy korábbi tulajdoni hányad 
rendezésére kerül sor, országosan több helyen  is áttekintették a tulajdoni viszonyokat és 
ennek pontosítását tartalmazza ezen előterjesztés. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2017.(I.26.) önkormányzati határozata 

 
Nyíregyházi Törvényszékkel fennálló bérleti szerződés 

közös megegyezéssel történő felbontásáról 
 

A Képviselő-testület: 
 

1) A 2013. december 03. napján 4373-11/2013 számon nyilvántartott bérleti 
szerződést, mely az Önkormányzat és a Nyíregyházi Törvényszék között jött létre 

2016. november 30. napjával, egyező akarattal felbontja, figyelemmel arra, hogy a 

szerződés tárgya szerinti 4 darab irodahelyiség „bérlet” címen történő használata 

kölcsönös téves feltevésen alapult és az nem indokolt.  

2) A szerződés felbontására figyelemmel kijelenti, hogy a Törvényszék által 2016. 

november 30. napjáig bérleti díj jogcímen megfizetett 35 havi bérleti díj összegét – 
3.500.000,- Ft-ot - a Törvényszék részére, természetbeni teljesítéssel rendezi 2017. 
december 31. napjáig. 
 

3) Kezdeményezi az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészséggel fennálló 13-
4/2013. számú bérleti szerződés felbontását háromoldalú (Önkormányzat, 
Főügyészség, Törvényszék) egyeztetés keretében. 

 
4) Felhatalmazza a Polgármestert, a Törvényszékkel és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Főügyészséggel fennálló bérleti szerződések, 2016. november 30. napjával 

történő felbontására. 
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29. 

 
Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

A határozatot kapják: 
1) Nyíregyházi Törvényszék (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.), 
2) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.), 
3) Polgármester (helyben), 
4) Helyiséggazdálkodó (helyben), 
5) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben). 

 
__________________________ 

 
 
Tárgy (18. tsp.) Előterjesztés Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött bérleti szerződés 

módosítása. 
 

Előadó:  Polgármester 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN  (Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnök 
helyettese) a bizottság  3 igen szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2017.(I.26.) önkormányzati határozata 

 
Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
1) A „Jánd 1 (X10413)” számú bérleti szerződés módosítását, mely a Magyar Telekom 

Nyrt. jogelődjével (Westel Mobil Rt.) került megkötésre a határozat mellékletét 

képező 5 oldal terjedelemmel, módosítások nélkül elfogadja. 

2) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
  

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Polgármester  
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30. 

 
A határozatot kapják: 

1) Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 35.), 
2) Polgármester, Jegyző (helyben), 
3) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben), 
4) ) Helyiséggazdálkodó (helyben). 

 
__________________________ 

 
Tárgy (19. tsp.) Tájékoztató a 2016. évben megvalósult egészségtudatos programok 
tapasztalatairól. 
 

Előadó:  Polgármester 
 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót  –  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– tudomásul vette. 

__________________________ 
 
Tárgy (20. tsp.) Tájékoztató  a  2016. év turisztikai eseményeiről, rendezvényeiről. 
 

Előadó:  Polgármester 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a Pénzügyi Bizottság 4 igen 
szavazattal, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 3 igen szavazattal a tájékoztatót 
tudomásul vette. 
 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a Bizottság 4 igen 
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a Bizottság 3 igen 
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) elmondta, hogy 
mindenki megtapasztalhatta, hogy egy igen gazdag programnak lehettek a részesei, gratulált a 
megvalósítóknak és a segítőknek. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy e mögött nagyon komoly 
marketing munka van, amiben benne van a turizmus, sport, ez egy összetett folyamat, ebből 
mindenki kivette a részét. Terveink megvalósításában egy dolog fog megakadályozni, ha nem 
lesz elegendő forrás, de reméli lesz. A turisztikai programok megvalósításához az első forrás  

megérkezett a számlánkra, ez a Lapátos pihenőhely megvalósítására érkezett, és bíznak 

abban, hogy a Bereg Szíve Üdülőközpont is megújul és a Lapátos pihenőhely kialakítás 

megtörténik majd. Megköszönte a Tourinform Iroda, a Művelődési Ház dolgozóinak és a 

teljes hivatali apparátusnak, hogy bármilyen rendezvényről van is szó ott van, kiveszi a részét 

és magáénak érzi a városban rendezett rendezvényeket. 
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31. 

 
A Képviselő-testület a tájékoztatót  –  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– tudomásul vette. 
 

__________________________ 
 
 
Tárgy (21. tsp.) Előterjesztés a  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú támogatási kérelem 
benyújtásához. 
 

Előadó:  Polgármester 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a Pénzügyi Bizottság 4 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a B izottság 4 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú felhívásra „Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése” 

címmel az önkormányzat támogatási kérelmet kíván benyújtani. 
A támogatási kérelem keretében a 0203/1; 0206; 0206/2; 0331; 0489; 0606. hrsz-ú külterületi 
utak fejlesztését kívánják megvalósítani. A fejlesztés elszámolható bruttó összköltsége 
104.255.702 Ft, a fejlesztéshez igénybe venni kívánt támogatás 99.042.916 Ft 
a fejlesztéshez szükséges saját forrás összege 5.212.786 Ft.   
Megvalósításra kerülne a Károlyi tanya bevezető útja, a Koportos út, a Beregszászi út és a 41. 
számú út, Kriza János utca balra irányuló része. Nyilván nagyon sokan fognak erre pályázni, 
azt is látják, hogy nem volt ilyen kemény tél nagyon rég, már most látják, hogy mennyire 
tönkretette az utakat ez a szélsőséges időjárás, bízik abban, hogy ezekkel a fejlesztésekkel 
tudnak pluszt nyújtani a lakosságnak. 
 
JÜTTNER CSABA (képviselő) az előterjesztésből nem látja, hogy milyen műszaki tartama 

lesz, milyen módon lesznek rendbe rakva? 
 
GÁL ZOLTÁN ( Városfejlesztési Csoport Vezetője)  válaszában elmondta, hogy a tervezés 
még folyamatosan megy, február 06-ig lehet beadni a pályázatot. Ezeknek az utaknak teljes 
hosszában, 3,5-5 m szélességben lennének megcsinálva, mindenhol a hozzá szükséges 
csapadékvíz elvezető árokkal. Úgy tervezték, de a pályázat nem ad rá lehetőséget, hogy 
aszfaltos út legyen, ezért egy 25-30 cm kőút alappal lenne megcsinálva. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2017.(I.26.) önkormányzati határozata 

 
a  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú támogatási kérelem benyújtásáról 
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32. 

 
 
A Képviselő-testület:  
 
 

1) Egyetért a  Vidékfejlesztési Program, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra 
„Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése” címmel 
történő támogatási kérelem benyújtásával a 0203/1; 0206; 0206/2; 0331; 0489; 0606 
hrsz-ú külterületi utak fejlesztése érdekében. 
 

2) Tudomásul veszi, hogy a beruházás tervezett összköltsége 104.255.702 Ft, melyből a 
támogatás  mértéke 99.042.916 Ft, míg a szükséges önerő összege 5.212.786 Ft. 

 
3) Hozzájárul, hogy a támogatási kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges 

5.212.786  Ft önerő az Önkormányzat 2017. évi költségvetés terhére kerüljön 
biztosításra. 
 

4) Utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős : Polgármester 
Határidő: 2017. február 06. 

 
__________________________ 

 
Tárgy (22. tsp.) Előterjesztés „Vásárosnamény-Gergelyiugornya Bereg Szíve 
Üdülőközponthoz kapcsolódó vízitúra megállóhelyhez kapcsolódó kiszolgáló és 
közösségi egységek felújítása és annak járulékos munkái” közbeszerzési eljárásban 

résztvevők tárgyalásra való felkérésére 
 

Előadó:  Polgármester 
 
SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a Bizottság 4 igen szavazattal  a 
határozat elfogadását támogatta. 
 
NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a Bizottság 4 igen 
szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy felkértek 4 céget, ketten 
nyújtották be ajánlatukat, és a bírálóbizottság azt javasolja az ajánlattevőnek, hogy 

tárgyalásokat kezdeményezzen az ajánlattevőkkel. 
 
GÁL ZOLTÁN ( Városfejlesztési Csoport Vezetője)   elmondta, hogy ez egy köztes döntés 
ezért a bíráló bizottság ajánlata az, hogy mind a két ajánlattevőt hívják be tárgyalásra. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  
 



 

 
-33- 

33. 
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2017.(I.26.) önkormányzati határozata 

 
„Vásárosnamény-Gergelyiugornya Bereg Szíve Üdülőközponthoz kapcsolódó vízitúra 

megállóhelyhez kapcsolódó kiszolgáló és közösségi egységek felújítása és annak 
járulékos munkái” közbeszerzési eljárásban résztvevők tárgyalásra való felkérésére 

  
A Képviselő-testület: 
 

1) A Bírálóbizottság 2017. január 24-én kelt jegyzőkönyvében foglaltakat és döntési 

javaslatát, szakvéleményét figyelembe véve a jelen közbeszerzési eljárásban 
tárgyalásra felkéri a B.ÉP Szolgáltató Kft. (4826 Olcsva, Vitkai utca 54.) és az 
ÉP-OKIT Kft. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 137.) 
pályázókat. 

 
2) Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoport vezetőjét, hogy a fenti döntést a Kbt. 

rendelkezéseinek megfelelően hirdesse ki a közbeszerzési dokumentációban 

meghatározott időpontban. 
     Felelős:  Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

Határidő:  közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint 
 
A határozatról értesülnek: 
1) Polgármester, Jegyző (helyben) 
2) Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője (helyben) 
3) B.ÉP Szolgáltató Kft. (4826 Olcsva, Vitkai utca 54.) 
4) ÉP-OKIT Kft. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 137.) 

__________________________ 
 
Napirend utáni felszólalások: 
 
ADORJÁN BÉLA (képviselő)  a településen lévő kisvállalkozások ügyében szeretne szólni. 

Igen elharapózódott a „hello shopos” árusítás a településen, ami véleménye szerint rendkívül 
kellemetlen, főleg azért mert Vásárosnaményban kiskereskedelmi tevékenységet folytató 

vállalkozások jelentős gerincét adják a város bevételeinek. Ugyanakkor rendkívüli hátrányba 
kerülnek azokkal az elárusítókkal szemben akik jogosulatlan árusítást végeznek. Arra kéri az 
önkormányzatot, a közterület-felügyelőket, hogy fokozottan legyenek figyelemmel a szemmel 

láthatóan tevékenységet végző egyénekre, és próbálják megakadályozni ezt a fajta 

tevékenységet, mert rendkívüli módon tudják sérteni a saját vállalkozóinkat. Ezeket könnyű 

felismerni kocsival jönnek, három-négy ember kiszáll belőle, nagytáskával, bemennek 
közintézményinkbe, vagy közterületen árusítást végeznek mindenféle engedély és adózás 
nélkül.  
 
SZUCSÁNYINÉ MAGOCSA EDIT (képviselő) a szemészeti rendeléssel kapcsolatosan 
vetődtek fel kérdések, és érdeklődött, hetente háromszor van rendelés, kedden-szerdán és 
csütörtökön, Mátészalkáról jön ki doktor úr, illetve doktornő. Hétfő és péntek marad ki. 
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34. 
 
FILEP SÁNDOR (polgármester) bejelentette, hogy Farkas József a Megyei Fő-kapitány úr 
jelezte felé, hogy  Kapdos Gábor kapitány úrnak visszavonta a megbízását január 31-vel és 
megbízta február 01-vel Farkas Zsolt alezredes urat a kapitányságvezetéssel. A holnapi nap 
folyamán tábornok úr érkezik hozzá, és néhány információt megoszt vele. Megköszönte 
valamennyiünk nevében Kapdos Gábor úrnak a munkáját, igyekezett beilleszkedni ebbe a 
közösségbe, a kapitányságot úgy vezette, hogy - egy kicsit becsapva érezzük magunkat  -
hiszen láthattuk, hogy az eredmények jók, a lakosság biztonságérzete rendben van, valami 
mégis történt. 
 
Ezt követően mindenkinek megköszönte munkáját, és az ülést bezárta. A következő testületi 

ülés időpontja február 14. kedd lesz 
 
A Képviselő-testület ülése 15 20 órakor véget ért. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
Filep Sándor         Dr. Szilágyi Péter 
polgármester               jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
Szalainé Bíró Katalin                                                         Bíró Éva 
      képviselő                                                        képviselő 
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